
 

ي إف إتش  ي لندن  ج 
 حول الفرص تنظم مؤتمرا للمستثمرين ف 

ي العقارات األوروبية واألمريكية المتاحة  
 ف 

 

ي أعمال إدارة األصول األوروبية واألمريكية   •
وتعزيز حضورها الدولي مع افتتاح مكتبها  للمجموعة توسع مستمر ف 

ي لندن 
 ف 

ي أوروبا والواليات    24مليارات دوالر أمريكي عىل مدار الـ    6استمرار نمو محفظتها العقارية بحوالي   •
شهرا الماضية ف 

 المتحدة 

 

ي إف إتش المالية ش.م.ب. )"أمس  اختتمت  :  2022نوفمب     16  –المنامة ولندن   " أو "المجموعة"( GFHمجموعة ج 
ي ماندارين أورينتال هايد بارك، لندنأقيم  مستثمرين  ا للاليوم مؤتمر 

ي أوروبا  ، حيث تناول بشكل مركز  ف 
الفرص العقارية ف 

ي إف إتش    والواليات المتحدة،  حضورها الدولي ومحفظتها المتنامية من األصول  تعزيز  و   ا توسيع تواجدهفيما تواصل ج 
،  عىل مدار الـتجدر اإلشارة إل أنه  العقارية المتنوعة.   مليارات دوالر    6ما يقرب من  المجموعة  استثمرت  عامي   الماضيي  

ي  
ف  األغلبية  حصص  االستحواذ عىل  إل  باإلضافة  واألمريكية  األوروبية  العقارات  ي 

ف   SQ Assetو    Roebuckأمريكي 

Management (SQ)  وBig Sky ى الش  ، وهي ي أوروبا والواليات المتحدة. الكات من كب 
 عقارية ف 

 

ق األوسط وأوروبا والواليات المتحدة وآسيا، وتناول  منطقة  مستثمرون من  مؤتمر  حض  ال  بما  من الموضوعات  عددًا  الش 
ي ذلك الجيوسياسية و 

رات  و . كما استمع المستثمرون إل التطمتحدثي   البارزينالسياسة المالية والنقدية مع رؤى من ال ف 
 . Big Skyو    SQو    Roebuckمن  سكن الطالب  الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية و األخرى المتعلقة ب لموضوعات  او 

ا ) فن كينج، محافظ بنك إنجلبر بيبا مالجرين،    ة(، الدكتور 2013-2003وكان من بي   الضيوف المرموقي   اآلخرين اللورد مب 
ي المملكة المتحدة، وتينا فوردهام، مؤسس فوردهام جلوبال  تالمستشار االقتصادي السابق للبيت األبيض و 

قيم اآلن ف 
 إنسايت. 

ي الوقت الحاض  م
ي إف إتش ف  ي ذلك    ،مليار دوالر أمريكي من األصول العالمية  17ما يقرب من  حفظة تضم  تمتلك ج 

بما ف 
ي أوروبا والواليات المتحدة

ي قطاع العقارات اللوجستية ف 
 أمازون وفيديكس وميشالن مؤجرة إل  أصوال ، تضم  استثمارات ف 

ها.  و  ي الواليات المتحدة وأوروبا، قامت المجموعة  وغب 
لسكن  سكنية و متنامية  ومحفظة    محفظة عقاراتإنشاء  بأيضًا  ف 

 .الطالب

ي إف إتش،  عمل  ت ي إدارة األصول العقارية، عىل  مجموعة ج 
كاء المتخصصي   ف  كات التابعة والش  جنبا إل جنب مع الش 

ي هذه القطاعات الجذابة    ا زيادة تواجده
ي  ف 

ي المؤتمر، ال تزال تدعمها ا ف 
ي وفقا للمتحدثي   ف  ألساسيات سوق العقارات، والتر

 .ب المرتفعةالطلمعدالت القوية و 
 



 

ي إف إتش المالية،واختتم السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي ل كات    مجموعة ج  "يسعدنا أن نجمع مستثمرينا والش 
ي هذه األسواق 

ي لندن حيث نواصل بناء استثماراتنا ف 
  التابعة إلدارة األصول العقارية من الواليات المتحدة وأوروبا هنا ف 

لتعزيز  تطلعات المجموعة إلدارة األصول العالمية. عىل الرغم من ظروف السوق الصعبة، فإننا نرى فرصا قوية  تحقيقو 
ي القطاعات األساسيةحضورنا  

ي   ومحفظة األصول العقارية ف  ة التر بالفعل من  اكتسبناها    واالستفادة من المعرفة والخب 
ي الخدمات اللوجستية 

ي السوق المحلية ف 
ة العميقة والمتخصصة ف  كاء ذوي الخب  خالل استثماراتنا جنبا إل جنب مع الش 

السكنية.   والعقارات  الصحية  إنجاز كبب   والرعاية  وإكما حققنا  تحديد  ي 
االستثمار  برام  ف  معايب   تناسب  ي  التر المعامالت 

ي تتسم بالمرونة واألداء  الموضوعية لدينا وبما يتماش    ايد من مستثمرينا للوصول إل هذه القطاعات التر مع الطلب المبر 
ي أوروبا والواليات المتحدة

ي نستكشفها ف  باإلضافة إل السعي الكتساب مديري   ، الجيد. لدينا مجموعة قوية من الفرص التر
ي تشيــــع نمونا، وزيادة بناء ق

دراتنا وتعظيم أداء أصولنا الحالية. كما نتطلع  أصول متخصصي   آخرين يمكن أن يساعدوا ف 
 ".  المتوفرة إل جعل هذا المؤتمر حدثا سنويا لمستثمرينا لمشاركة رؤى السوق والفرص الجذابة

 

 -إنتىه-
 عن "مجموعة جي إف إتش المالية":

تتضمن: إدارة األصول، وإدارة الثروات، والخدمات تعد جي إف إتش  واحدة من المجموعات المالية األكثر أهمية في منطقة الخليج، والتي 
ي المصرفية التجارية والتطوير العقاري. وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي ووالواليات المتحدة األمريكية. مجموعة ج

 راق المالية .إف إتش مدرجة في كل من بورصة البحرين، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي وسوق ابوظبي لألو
 

 لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:
 نوال الناجي

 قسم العالقات المؤسسية –مديرأول
 17538538 973+هاتف: 
 nalnaji@gfh.com اإللكتروني البريد 

 www.gfh.comالموقع اإللكتروني: 
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