
 

 

 وسط تنامي الطلب على مرافق التخزين

 يا أسبانمبكرا  من محفظة أمازون في  بنجاح تخارجا   "جي إف إتش" تنجز

 

 الشراءمن  قل من عامأفي جرى محفظة مستودعات أمازون الست مايل اللوجستية من  التخارج المبكر  

 أقل من عامفي من قيمة االستثمار  با  تقري ٪17بلغ  ا  عائد تحقق صفقة التخارج 

  روبك إلدارة األصول" شركة الخدمات اللوجستية األوروبيةعبر  الصفقة تمتإدارة" Roebuck Asset 

Management LLC  التابعة لمجموعة جي إف إتش 

 التي  اهاستراتيجيتضمن على أصول عقارية قوية في أوروبا والواليات المتحدة لالستحواذ  اسعيه جي إف إتش تواصل
 المدرة للدخل الممتازةتركز على األصول اللوجستية 

 إنجازعن  "جي إف إتشمجموعة "التابعة لشركة "روبك إلدارة األصول" األوروبية أعلنت  :2022يناير  29 المنامة، البحرين
اذ المحفظة، التي تم االستحوتغطي ويا. أسبانفي  اللوجستية أمازون الست مايل مستودعات بنجاح من محفظة  التخارجعملية 

ثالثة أصول عالية الجودة ذات موقع استراتيجي تم تأجيرها تضم مربع و مترألف  140 بما تقارب ، مساحة2020عليها في عام 
 ا  وليد، جزءوأليكانتي وبلد ال رسية، المنتشرة في ممستودعات التوصيل الست مايلتشكل ويا. أسبانلشركة أمازون للنقل البري 

 .ية سريعة التوسعسبانمن شبكة أمازون اللوجيستية األ ا  مهم

، حيث ارتفعت 19-كوفيدمستويات غير مسبوقة من إجمالي مبيعات التجزئة خالل جائحة بلغت قد مبيعات عبر اإلنترنت ال وكانت
خمسة ن يا إلى أكثر مأسبانسوق التجارة اإللكترونية في  تنمكما اإلغالق. فترات األوروبية أثناء  الدولإلى الثلث في بعض 

مليارات يورو في نحو ثالثة استثمرت أمازون وقد على مدار العقد الماضي.  ا  سنوي ٪13توسع يزيد عن بمعدل مليارات يورو 
 نشآتمالحاجة إلى ، وهو ما عزز في السنوات القليلة الماضية مراتإيراداتها أربع تضاعفت يا على مدى العقد الماضي وأسبان

 .التي تسهل وتقلل أوقات التسليم توزيعال

التطوير عملية على إكمال  تإلدارة األصول، حيث أشرف ا  نشطفعاال  و ا  نهج ت شركة "روبك"خالل فترة االحتفاظ، اتخذو
 .التخارجعملية مناسب لتأمين ال يمشترال استقطبتواالستحواذ من قبل المستأجر، و

في  ةمستهدف تكانالنسبة التي ، وهو ما يتطابق مع ٪17 تهعلى االستثمار نسب ا  إجمالي ربحا  من المحفظة   التخارجعائدات وتمثل 
 أطول.احتفاظ فترة لالبداية 

 "أدت التحوالت الكبيرة في أسواق التجارة اإللكترونية والسلع االستهالكيةوقال هيو ماكدونالد براون، الشريك اإلداري في روبك: 
ح . وقد أصبعلى مدار العامين الماضيين إلى زيادة الطلب على مرافق التخزين عالية الجودة في جميع أنحاء أوروبا الرائجة

حة سانفرصة مثل ي، وهذا اآلن على مرافق حديثة ذات مواقع جيدة كجزء من شبكاتهم اللوجستية الكبار يعتمدونالموزعون 
 الستفادة منها".حرصنا على ا

لعامة اباألسس ال نزال نؤمن في حين الرئيس التنفيذي المشارك لالستثمار في مجموعة جي إف إتش: " وقال نائل مصطفى،
زيادة لاأمازون الست مايل قد حقق العائد المستهدف ومستودعات لالستثمار في األصول اللوجستية، فإن استثمارنا في محفظة 



 

 

، قررنا إجراء خروج مبكر ومربح لتأمين عائد قوي في السوق ظروف المواتيةووسط هذه ال. في رأس المال المنشودة
 للمستثمرين".

ي أوروبا ف ناجحةعقارية رصد وإجراء تعامالت  تها القائمة علىوأضاف مصطفى: "ستبقى جي إف إتش ملتزمة دوما  باستراتيجي
 .ت طويلة األجل"تجاهااال استنادا  إلىراسخة عوائد مستقرة في قطاعات بما يوفر والواليات المتحدة 

تركز "جي إف إتش" على القطاعات الدفاعية واألصول العقارية واللوجستية الممتازة المدرة للدخل، حيث تستند استراتيجية و
المجموعة االستثمارية إلى نظرة مستقبلية تهدف إلى االستفادة من تحوالت السوق، كما تعمل المجموعة وفق استراتيجية مستمرة 

 محفظتها من األصول العقارية الدولية. لتنويع وتوسيع

على البيانات المالية للمجموعة إيجابيا  أمازون الست مايل مستودعات مجموعة جي إف إتش من محفظة  تخارج انعكسوقد 
 .2021عام بنهاية 

 -انتهى-

 

 
 ":جي إف إتش الماليةعن "مجموعة 

في منطقة الخليج، والتي تتضمن: إدارة األصول، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية  تعد جي إف إتش  واحدة من المجموعات المالية األكثر أهمية
ل ك التجارية والتطوير العقاري. وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند. مجموعة جي إف إتش مدرجة في

 .من بورصة البحرين، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي 

 
 لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:

 نوال الناجي

 قسم العالقات المؤسسية –مدير

 17538538 973+هاتف: 
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