
 

 
 

 
  "بینینسوال" شركة مع الصناعیة للعقارات"المركز"  مشروع في صناعیة مستودعات بیع صفقة تبرمكابیتال  الواحة

 ملیون درھم 555مقابل 
 

المتحدة،    أبوظبي، العربیة   االستثمارات  إدارة  شركة.م.ع)،  ش" (كابیتال"الواحة    أعلنت  :2022  أغسطس  15اإلمارات 
التابعة   "الند  الواحة"  شركةخالل    من   ابرمت  ھا أن  ،WAHA:  بالرمز  المالیة  لألوراق  أبوظبي  سوق  في  والمدرجة  الرائدة

في    أراٍض   قطع  خمس  على  الموزعةو  ةؤجرمال  الصناعیة  تمستودعاال  منمبنى    17  بیع  صفقة  ،بالكامل  لھاوالمملوكة  
المحدودة  بینینسوال "إلى شركة    الصناعیة  للعقارات  "المركز"  مشروع العقارات    في   المتخصصة  ،")بینینسوال("  "إلدارة 

 ملیون درھم.  555مقابل  ،"العالمي أبوظبي سوق" في  المسجلة و العقاریة االستثمارات
 
قیمة الصفقة نقداً بالكامل ومن    سددوستُ .  مربع  متر  362,000  ما یقارب  الصفقة  في   المشملة  الصناعیة   اتمساحال  إجمالي  بلغی

المتفق علیھا بین    الشروط  تلبیةوالالزمة    التنظیمیة  موافقاتال  على  حصولال  بعد  2022بحلول نھایة عام    تمامھاإ  المتوقع
البناء ومدّرة   مكتملة  إضافیةصناعیة    عقارات  على  مستقبالً االستحواذ    على  "بینینسوال"وافقت    ،ذلك على وعالوةالطرفین.  

ً   "الند  الواحة"تقوم    و التي  مربع  متر  136,000  بمساحةللدخل     بمجرد  فیھاومن المتوقع أن یبدأ التأجیر    ،بتطویرھا حالیا
 .2023 عامالالثالث من  الربع خالل البناءأعمال  اكتمال

 
  تمتلكھا   التي  المتبقیة  األراضي  محفظة  أصول  تطویر  مسیرة    فيالمضي قدماً    في  "الند  الواحة"مرت ستسالبیع،  إتمام صفقة    بعد

 ً األصول،    فيالطویلة    وخبرتھا  القویة  اتھایإمكان من    مستفیدةً   ، الشركة  ستواصل  كما.  حالیا وإدارة  تطویر   تنفیذ مجال 
 ."المركز" مشروع في البناء استمراریة معطویلة األجل لتطویر وتأجیر وتسییل األراضي واألصول  استراتیجیتھا

 
ً   و   و   الند،  الواحة  نجحت   لقد: "الند  الواحة  لشركة  التنفیذي   الرئیس   النویس،   سعید   حازمالمھندس    قال  الصفقة،  علي  تعلیقا

 إلى  أبوظبي  حكومة  من  ممنوحة  مطورة  غیر  أرٍض   من  الحاليمشروع ’المركز‘    موقعفي تحویل    عدیدة،  سنوات  مدى  على
 رؤیةیدعم تحقیق    بماالمشروع الواعد    ھذا  إنجازعلى    العمل  نواصل ھا نحن  و.  األولى  الفئة  من  ولوجستي  صناعي  مجمع

الصناعي واللوجستي في اإلمارة. یوفر    2030أبوظبي   القطاع  إلى تطویر  للمستثمرین مرافق ’المر  مشروعالرامیة  كز‘ 
أر إلى  باإلضافة  أبوظبي  في  الخفیفة  للصناعات  التحتیة    اضصناعیة ولوجستیة ومستودعات  بالبنیة    مما صناعیة مجھزة 

  المضي   على  قدرتنا  یعززس "بینینسوال"شركة  مع    البارزة  ھذه الصفقة  نجاح  إنوالخفیفة والمتوسطة.    الصناعات  مع  تتناسب
 ً  ". المركز لمشروع المستمرة التطویر عملیات في لالستثمار جلطویلة األ استراتیجیتنا تنفیذ في قدما

 
على االسـتحواذ على عقارات مؤسـسـیة   "بینینسـوال""تركز   :"بینینسـوال" لشـركة  التنفیذي الرئیس  غالون، جیمس وقال

ــاركنا التزامنا بالتمیز    الند"الواحة  "عالیة الجودة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي، وقد وجدنا في ــریكاً مثالیاً یشــ شــ
إلى التعاون والعمل مع ’الواحة الند‘ في تطویر المراحل   "بینینســوال"وتقدیم أفضــل المرافق في فئتھا للمســتأجرین. تتطلع  

ھا لمـستأجریھا.  المـستقبلیة من مـشروع ’المركز‘ مع الحفاظ على مـستویات الخدمة المتمیزة التي اعتادت ’الواحة الند‘ تقدیم
خالل األـشھر المقبلة حیث نواـصل العمل على   "بینینـسوال"ھذا االـستحواذ  ـضمن عدد من الـصفقات التي ـستعلن عنھا  یأتي  

ــتثـماري في دوـلة واـعدة  و  متنوـعة  نـقدـیةال  ـھاـتدفـقاتب  بتنوع  بـناء محفـظة عـقارـیة تمـتاز ـــھد االســ . ونحن على قـناـعة ـبأن المشــ
 ".طموحة اقتصادیة ورؤیة قویة مالیة أسس من الدولة بھ تتمتع ما بفضل وذلك ،الواعدة الفرصباإلمارات یزخر  

 
مدینة أبوظبي، ھو مشروع صناعي متعدد   غرب  یلومتراً ك  35  بعد  على  الظفرة  منطقة  في  الواقع"المركز"    مشروع  نأیُذكر  

بتطویره    قداالستخدامات   عالیة    شركةقامت  تحتیة  وبنیة  األولى  الفئة  من  ولوجستیة  الواحة الند، ویضم مرافق صناعیة 
المثالي   بموقعھ  المشروع  یتمیز   دولة  في  المتنامیة  واللوجستیة  الصناعیة  التحتیة  البنیة  منظومة   من  ستفیدی  حیثالجودة. 

معدل    أن  ذكرلالجدیر با  و.  الحدیدیة  والسكك  والجویة  والبحریة  البریة  الرئیسیة  والمسارات  الطرق  تشمل  والتي  اإلمارات،
  متنوعةال  صناعیة ال  قطاعاتال  یمثلون  مستاجر  75من    ألكثرمؤجرة    وھي %90  یبلغ  المشروع  فيالصناعیة    الوحدات  إشغال

 .والنفط والغاز والخدمات اللوجستیة والتصنیع ومراكز البیانات یةالدفاع الصناعاتبما في ذلك 
 

 - انتھى-
 
 
 
 



 

 
  
 الواحة كابیتالبذة عن نُ 
 

تثماریة طویلة  تثمارات مدرجة في ـسوق أبوظبي لألوراق المالیة، تتمتع بخبرة اـس الواحة كابیتال ـشركة رائدة في إدارة االـس
عالقات واـسعة في مجتمع المال واألعمال ولدیھا إمكانات بحثیة قویة، مما یمكنھا من   اتفي األـسواق الناـشئة وتحظى بـشبك

 لمساھمیھا والمستثمرین في صنادیقھا.  مرتفعةتحقیق عوائد 
 

، وتعتبر الیوم منصـة عالمیة المسـتوى لالسـتثمار والنمو لما اكتسـبتھ من سـمعة قویة 1997تأسـسـت الواحة كابیتال في عام 
االسـتثمار الخاصـة في أبوظبي. وتتمتع الشـركة بسـجل حافل بالنجاح واإلنجازات    مؤسـسـاتأبرز  ىحدإك ومكانة مرموقة

ــة ــواق العامة والخاصـ ــتثمار في األسـ ــعید االسـ ــمالھا وتدیر توظف حیث ،على صـ ــالح  مع یتوافق بما الخاص رأسـ   مصـ
 .الثالثة األطراف من  المستثمرین

 
االستثماري من خالل وحدتین متخصصتین، حیث تقدم وحدة األسواق العامة للمستثمرین صنادیق   ھاوتمارس الشركة نشاط

ســتراتیجیات ممیزة ھدفھا إتســتثمر في أدوات االئتمان واألســھم في األســواق الناشــئة، تدار وفق نھج نشــط ومحكم وتطبق  
 المماثلة في السوق. الصنادیقتتفوق على أداء   متكررةتحقیق عوائد 

 
یتصــف بالمرونة في ووحدة االســتثمارات الخاصــة فتتبع نھجاً اســتثماریاً متعدد األصــول یركز على األســواق الخاصــة   أما

ــتفیدتوظیف رأس المال عبر قطاعات ومناطق جغرافیة متنوعة.  ــعة في مجتمع   الوحدة  وتســ ــبكات عالقاتھا الواســ من شــ
ـسبة وبناء ـشراكات مدروـسة مع ـشركاء موثوقین لتنفیذ اـستثمارات  االـستثمار والمال واألعمال الدولي لتحدید الـصفقات المنا

 مشتركة.
 

وبدعم من أكبر مسـاھمیھا، شـركة مبادلة لالسـتثمار، تلعب الواحة كابیتال دوراً بارزاً في نھضـة وتطور منظومة االقتصـاد  
ــنادیقھا وریادة األعمال الحیویة في أبوظبي، وتحقق من خالل أعمالھا قیمة طویلة األجل لمســـاھم ــتثمرین في صـ یھا والمسـ

 وموظفیھا والمجتمعات التي تعمل فیھا.
 

ــركــة  للشــ الموقع اإللكتروني  ــتثمــاریــة، یرجى زیــارة  االســ الواحــة كــابیتــال وإمكــانــاتھــا  المعلومــات حول  لمزیــد من 
wahacapital.com 
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 "بینینسوال"بذة عن نُ 
 

تثمار  اال مجال  فيمتخصـصـة   وھي، 2019  في عام "بینینـسوال"تأـسـست  مقرھا في ـسوق أبوظبي العالمي.   ویقععقاري الـس
ــركة على    عملت ــولھا   تتوزعبناء محفظة عقاریة عالیة الجودة ومتنوعة  الشـ دول مجلس التعاون   منطقةفي جمیع أنحاء أصـ

 الخلیجي.
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