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 الموضوع

Information 

على محفظة العیادات الطبیة عن إستحواذ اإلعالن تود مجموعة جي إف إتش المالیة 
الشراكة مع "بیج سكاي ب ملیون دوالر أمریكي 400بقیمة  الثانیة بالوالیات المتحدة

 .میدیكال"

 

 لمزید من التفاصیل باإلمكان اإلطالع على الخبر المرفق. 

 

GFH Financial Group would like to announce the acquisition of 

second US Medical Clinics Portfolio valued at US$400 Million in joint 

venture partnership with Big Sky Medical. 

 

For further details please refer to the attached release. 

 المعلومة 

Expected Financial 

Impact  

من المتوقع أن ینعكس ھذا اإلستثمار بشكل إیجابي على البیانات المالیة للمجموعة ویزید 
 عوائد المجموعة.

This Investment is expected to reflect positively on the Group’s 

financials and increase the returns for the Group. 

 األثر المالي المتوقع 

 

 Mariam Jowhary Name مریم جوھري اإلسم

 Head of Compliance & AML Title رئیس اإللتزام ومكافحة غسل االموال المسمى الوظیفي

 Company Seal ختم الشركة Signature التوقیع

  

 



 

 

 
 

 المتحدة بالوالیات الثانیة الطبیة العیادات محفظة على تستحوذ إتش إف جي

 أمریكي دوالر ملیون 400 بقیمة

 

 عن الیوم المجموعة") أو إتش إف ("جي المالیة إتش إف جي مجموعة أعلنت :2022 أكتوبر 11 - المنامة
 والیاتبال لھا الثانیة تعد طبیة عیادات محفظة خالل من الطبیة/العیادات المكاتب قطاع خوضھا في التوسع
 درةالم المحفظة تتكون أمریكي. دوالر ملیون 400 حوالي قیمتھا تبلغ معاملة إطار في األمریكیة المتحدة
 ا،كالیفورنی ھي أمریكیة، والیات أربع عبر والمنتشرة جغرافیا المتنوعة األصول من أصال 11 من للدخل

 ولویزیانا. ماریالند تكساس،
 

 لحائزینا االئتمانیة الجدارة ذوي المستأجرین كبار ویشغلھا مربع، قدم ملیون على تزید مساحة المحفظة تغطي
 لجامعة الصحیة العلوم "مركز )"،Aa3 (مودیز وایت آند سكوت "بایلور بینھم ومن استثماریة، درجة على

 (إس ھیرمان "میمولایر )"،+AA (فیتش: للتكنولوجیا تكساس "جامعة )"،AAA (فیتش: إم آند إیھ تكساس
 الفرعیة األسواق داخل فریدة تخصصات أیضا األصول تقدم )".Aa3 (مودیز: ھیلث و"تیدال )"+A بي: آند

  اإلیجارات. في ونمو عالیة إشغال معدالت لتحقیق یؤھلھا مما منھا، بكل الخاصة
 

 یتمتع نھأ أثبت والذي الطبیة العیادات قطاع أظھره الذي القوي األداء لالستثمار، الداعمة الرئیسیة العوامل من
 خالل %99 اإلیجارات تحصیل نسبة بلغت حیث االقتصادي، التراجع مواجھة في ةالمرون من عالیة بدرجة
 اھذ على القوي الطلب الطبیة العیادات إشغال معدالت عكست فقد ذلك، إلى باإلضافة .19- كوفید جائحة
 اكم القطاع. ھذا مرونة تأكید أعادت التي ”Colliers“ إلى وفقا 2022 عام من األول النصف خالل القطاع
 على ترتب اوم األمریكیة المتحدة بالوالیات المسنین أعداد وارتفاع السكاني النمو من االستفادة القطاع یواصل

 للوالیات المحلي الناتج إجمالي من %19 شكلت والتي الصحیة، الرعایة نفقات في مطردة زیادة من ذلك
 دمتق التي الخارجیین المرضى خدمات على الطلب في المستمرة الزیادة عن فضال ،2021 عام في المتحدة

 الطبیة. العیادات قطاع في
 

 صولاأل إدارة في المتمرسة المعروفة المنصة میدیكال"، سكاي "بیج مع الشراكة على االستثمار ھذا یعتمد
 تثمراس الصحیة. الرعایة عقارات وإدارة استحواذ مجال في حافل سجل مع الطبیة، األصول على تركز والتي

 محفظة مع والیة، 19 عبر طبي أصل 100 حوالي تضم مربع قدم ملیون 6 حوالي في سكاي بیج مسئولو
 ثحی میدیكال سكاي بیج مع مصالحھا بمواءمة إتش إف جي تقوم أمریكي. دوالر ملیار 2 إجمالیة بقیمة حالیة



 

 یقاومو عالیا باطل یشھد الذي الطبي القطاع في األصول وتجمیع باالستثمار كبیرا اھتماما الشركتین كلتا تولي
ً  سكاي بیج مع إتش إف جي ةشراك أثمرت لقد التراجع.  واليح قیمتھا بلغت االستحواذات من عدد عن فعلیا

 من ةسلسل ضمن الثالثة المعاملة ھذه وتعتبر وحدھا. الماضیة الستة األشھر خالل أمریكي دوالر ملیون 500
 المشتركة. االستحواذات

  
 الناإلع "یسعدنا :إتش إف جي في العقارات – ستثمارإلا دارةإل مشارك رئیس طفى،صم نائل السید وقال
 جيل المستمر التوسع إطار في ھذه للدخل والمدرة المتمیزة الطبیة العیادات محفظة ھذه على االستحواذ عن
 نؤمن حنن المتحدة. الوالیات أنحاء جمیع في النمو سریعة المدن في الطبیة المكاتب مباني قطاع في إتش إف

 لمكاتبا على الطلب زیادة تدعم التي والدینامیكیات الصحیة الرعایة قطاع في األجل طویلة باألسس بشدة
 التي الخارجیة العیادات مرضى رعایة في والنمو المسنین السكان عدد زیادة بینھا ومن الجودة، عالیة الطبیة
 "بیج كناشری مع العمل إلى نتطلع االقتصادیة. بالدورات متأثر وغیر المرونة شدید القطاع جعل في تستمر
 األصول". ھذه قیمة لتعظیم میدیكال" سكاي

 
 المتحدة بالوالیات الطبیة المكاتب مباني قطاع في األصول من محفظة إتش إف جي أنشأت اآلن، حتى

 أمریكي. دوالر ملیار بقیمة األمریكیة


