
 
 

 للنشر الفوري –خبر صحفي 

 

 ستثمارلال هاصندوقعلى  األولإغالق االكتتاب  عن تعلن "ستثماراتلال غايدنس"
 في الخليج لمستثمرينا الذي يستهدف ةستيجلو في العقارات ال

 دوالر أمريكي مليون 100عند  صندوقألول على الااالكتتاب  إغالق 
 وتايلند ،وسنغافورة، ماليزيا في الصناعية والقطاعات اللوجستية الخدمات على الصندوق يركز، 

ندونيسيا  وا 
 العقاري االستثمار لبرنامج العام المدير هو، بيوس يتوّلى إدارة الصندوق 

ها صندوقعلى  ولألااالكتتاب  إغالق عن اليوم "لالستثمارات غايدنس"أعلنت  – 2015 أكتوبر 26 ،دبي
 الخدمات على ركزهو أول صندوق في منطقة جنوب شرق آسيا يو  اللوجستية، العقارات في ستثمارلال

 .أمريكي دوالر مليون 100 عندوذلك  الصناعية، والقطاعات اللوجستية

. رائدةالماليزية المالية ال اتمؤسستجدر اإلشارة إلى أن المستثمر الرئيسي في الصندوق هي إحدى الو 
 ومكاتب ،وقفية صناديقو  ،عابرة للقوميات ومؤسسات تقاعد، صناديق خريناآل المستثمرينتتضمن قائمة و 

 .األوسط الشرقمنطقة و  الخليجي التعاون مجلس دول من عائلية

 مليون 400بالوصول إلى  هدفهتتيح له تحقيق  ةقويكانة م الصندوقفي منح  األولالق االكتتاب غويسهم إ
. المقبلةثمانية عشر ال األشهرن المقرر إجراؤها خالل م إضافيةاكتتاب  إغالقعمليات  مع ،أمريكي دوالر

 االستثمارفي مجال  عاما   25 نخبرة تزيد ع"، غايدنس"كابيتال  خالل منلالستثمارات،  غايدنسوتمتلك "
دارةو  أمريكي  دوالر مليارات 5 بقيمةية للعقارات باستثمارات إجمالية تشغيل منصات خمس عبر ق،يداالصن ا 

 وآسيا. أفريقيا وشمال األوسط والشرق الشمالية أمريكا فيممتلكات عقارية  110 في



 
 

 واضحةتنا للصندوق استراتيجي: ""الستثماراتل غايدنسشركة "ل التنفيذي الرئيس هاشم،سنيتا ح ةالدكتور  توقال
 أربعة في يةالعقار  المستودعاتقطاع و  اللوجستية الخدمات مجال في المرتفع النمو فرص على، إذ نركز جدا  

 قوي مال رأسسيجمع  صندوقحن واثقون من أن النو . ندونيسياا  و  ،وتايلند ،سنغافورةو  ماليزيا،هي  بلدان،
 المقبلة". السنوات خالل كبير بشكل هضجن توقعن الذي القطاع هذا في إليجاراتل ا  نمو سيشهد و 

 ديناميكيال عملال فريق، نظرا  لكبيرا   نموا   سيحقق الصندوق أن من واثقون نحنو : "تورة هاشموأضافت الدك
دارة ،اتالعقار يتمتع بخبرة عالية في مجال الذي  نجازالصناديق،  وا   اللوجستية الخدماتمجال  في اتصفقال وا 

 أصحاب مع ممتازة عالقاتفي بناء  كوااللمبور مقرهالتابع لنا و  العقارات قسمنجح  وقد. الصناعي والقطاع
مما  الخليجي، التعاون مجلس وأسواق آسيا شرق جنوب دول فيالعقارات واالستثمار  يمجتمع في المصلحة

 العميقة". المحلية والمعرفة العالمية الممارسات أفضل إلى ستندي الجودة عالي ا  دعم لعمالئنا يوفر

 ينالمؤسسي ينالمستثمر من  لعمالءا لمساعدة العقاري القطاع في متخصصةعمل  فرقببناء  شركةوقامت ال
 استثمار صناديق تسعة "غايدنس" أطلقتوبصورة عامة حتى اآلن، . المتاحة الفرص من الستفادةعلى ا
 العملمع  الثابت، والدخل والعقارات، الخاصة، الملكية مجاالت في اإلسالمية الشريعة مع متوافقة عالمية
توفر عملية إغالق االكتتاب األخيرة و . الدوليين االستراتيجيين الشركاء أبرز مع تعاونوبال مستقل بشكل
 جنوب دول أسواقفي  خصيصا   ،الشركةلدى  عميقةال العقارية اللوجستية الخبرة مستوىالرتقاء بل ةميز م منصة
 ا.آسي شرق

 واسعةتنا الخبر تسهم : "غايدنس كابيتالوحدة أعمال العقارات في  إدارة مجلس رئيس حمور، عامر وقال 
 الماضيين، العقدين مدى علىو . العقارية الستثماراتل نانهج هيتوجفي  الرئيسية السوق مؤشراتنا الجيد لوفهم

 مليار 5 إلى تصلل العقارية أعمالنانجحنا في بناء قدرات عالمية في مجال العقارات أثمرت اليوم عن نمو 
 قدرةمن تماما   موقنونونحن . الشمالية وأمريكا األوسط والشرق آسيا في استثمارات على شكل دوالر

 األسواق". هذه في نموال فيوالمساهمة  للمستثمرين قوية عوائد تقديم على الصندوق



 
 

 25تزيد عن دولية الذي يتمتع بخبرة ، "هو بيوس" ةاللوجستيات عقار في ال االستثمار صندوق إدارةويتوّلى 
دارة العقاري االستثمار مجال في عاما   ية يومال العمليات إدارة عن مسؤوال   "هو". وسيكون السيد قيداالصن وا 

. المخاطر مع تتناسب يةجز م عوائد هتحقيقو  الصندوق راستثما وضمان المال، رأسجمع و  األعمال، وحدةل
في  آسيالمنطقة  العقارات قسمل المشاركالرئيس  "هو" السيد كان ،"ستثماراتالل غايدنس" إلى انضمامه وقبل
 التنفيذي مديربصفته ال االستثمار فريقتولى قيادة  ذلك، إلى باإلضافةو . لالستثمار أبوظبي جهاز

صندوق استثمار عقاري يغطي أنحاء آسيا بقيمة بروبيرتي إنفيستورز"، حيث أدار  سيتيلالستثمارات في "
 دوالر أمريكي. مليار 1.3

التي ال تزال صفقات مجموعة ثابتة من ال مع اآلن، حتى صفقات 3 صندوقال أبرم ،"هو" السيد قيادة تحتو 
 .فاوضتمرحلة ال في

 -انتهى-

 بـ: االتصال يرجى المعلومات من لمزيد
 لالستثمارات غايدنس
 ه حسنيتا هاشمالدكتور 
 التنفيذي الرئيس
 3007 2858-3-60+ :هاتف
 3001 2858-3-60+ :فاكس
 hasnita.hashim@guidancefinancial.com :اإللكتروني البريد
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