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محتمل تحالـــف إستراتيجـــى  

بين شركتي ريكــاب لإلستثمارات الماليــة )إحدى شركات النعيــم القابضــة  ما

 و شركة وادى دجلـة للتنميـة العقاريـة وبدء الفحص النافــى للجهالة لإلستثمارات(

 

– 6112اغسطس  11القاهرة  

النننن راع العقننننارا لعننننركة النعيـننننـم القابضـننننـة لإلسننننتثمارات      (REAC.ca)الماليننننة سننننتثماراتريكـننننـاب لإل شننننركة تعلننننن ◄

الننن ا يعننند مطلنننت عساسننني لتفعينننل التحنننالف اسنننتراتيجي المحتمنننل فيمنننا بنننين شنننركة            للجهالنننة الننننافى الفحنننص بننندءعنننن 

الننننن راع  (WDRE Development) العقارينننننة ةميننننننشنننننركة وادى دجلنننننة للتريكننننناب لالسنننننتثمارات المالينننننة و 

 لة .العقارى لمجموعة وادى دج

و بنــنننـاءعا علننني اتننناال الفحنننص الننننافي للجهالنننةإ ومنننا سنننيتم التو نننل إلينننف منننن تقييمنننات ل  نننو  عو ل سنننهم سنننو  ينننتم        ◄

 علننننى عرضننننف سننننيتم والنننن ا الطننننرفينإ لكننننال االسننننتثمارا المالاننننم  القننننرار المفاوضنننناتإ وعننننن   اتنننناال عننننن اإلعننننال 

 .القرارات ه ه بتفعيل قااواعاالمعنية باعتبارها السلطة المختصة  العمومية الجمعيات

 منننن إمسنننتمرةعلنننى كياانننات قااواينننة   وع قاامنننة شنننركات علنننى اننندماجاتاالو/ عو  سنننتحوا االعملينننات  إلنننىانننود ع  اننننوه  و ◄

 مننن مختلفننةال مراحننلال د منننبعنند تمننر تأخنن  فتننرة مننن الوقننت لحساسننيتها وتعقنندها فضننال عننن عاهننا        التنني الماليننة العمليننات

 عننندة عننننوتحلينننل عساسننني لنتننناال ا عمنننا      المالينننة لقنننواامل دقيقنننة مراجعنننة وتتطلنننت ومالينننةإ وقااواينننة فنينننة دراسنننات

 إوالتنننندفقات النقديننننة المتوقعننننة ل  ننننو  الحاليننننة القيمننننةكنننن لط تتطلننننت عمننننل دراسننننات خا ننننة بصننننافي   ماضننننيةإ فتننننرات

 للكياانننات موضنننوع التحنننالف  القنننااواي والموقنننف الضنننريبي يلمنننوقفى لا خنننر للجهالنننة الننننافي الفحنننص ععمنننا  عنننن فضنننال

ل سنننهم الننناليد تحديننند بالدقنننة الاليمنننة وهنننو منننا يسننناعد فننني إتمننناد  فقــنننـة التحنننالف االسنننتراتيجي    العادلنننة للقيمنننة و نننوالع

 بأا آلية من آليات التحالف التي تالءد كال الطرفين.

 بعنننأ عو يمثنننل قنننرارات اهااينننة  محنننددةاتننناال  عينننة يعنننني ال - تاريخنننف وحتنننى - اإلعنننال  هننن ا ع  إلنننى اإلشنننارة تجننندر لننن لط ◄

منننن شنننأاها ع  تننننعكس علننني قنننيم عسنننعار تنننداو  عسنننهم العنننركتين موضنننوع التحنننالفإ عو عسنننهم العنننركات        هننن ا التحنننالفإ 

ا فننني منننهخطوات كافنننة فننني -المالكنننة  سنننهمهماإ وتاكننند إدارة العنننركتين موضنننوع التحنننالف المحتمنننل علنننى إاهمنننا تسنننعيا      

 .ستثماريةالا امقراراته كافة في مساهميها مراعاة مصلحة إلى -ه ا العأ  

 

  

 
 

 



     

 

 
 

صحفي بيان  
 

 

 

المستثمرين عالقات                        Iman A. Sadek +2 0235316113 Iman.ayman@naeemholding.com 

 

  اب ة عن شركة ريكاب لالستثمارات المالية

 يزيننند علنننى النصنننف  بالبور نننة المصنننريةإ برعسنننما      سنننهمها ُمدرجنننة مسننناهمة مصنننرية  شنننركة - سنننتثمارات المالينننة إلاب لـنننـريك

العقنننارا. وتمتلنننط  ععمنننا  التطنننويرفننني   العقنننارات ومجنننا  فننني عننندة شنننركات تعمنننل فننني   سنننتثماراتاتمتلنننط و -مصنننرا ملينننار جنينننف

وحننندات سنننكنية فننني مجمعنننات راقينننة بمحاف نننة السننناد  منننن    مختلفنننة ومتنوعنننةإ منهنننا  اسنننتثمارات عقارينننة التابعنننة هننن ه العنننركات

تعتبنننر واحننندة منننن عهنننم مراكنننز ا عمنننا  الفريننندة     التننني بالقرينننة ال كينننة بالقننناهرة الكبنننرى و عراضننني فضننناء  إعكتنننوبرإ ومبنننا ي إدارينننة 

 اتسننننتثمارإللم ــننننـاعيشننننركتها التابعننننة   عحنننندى  مننننن خننننال  وكنننن لط تمتلننننط ريكنننناب  إ والعننننرو ا وسنننن  مننننن اوعهننننا فنننني مصننننر 

 .عراضي فندقيةة  العقاري

  

 بعنننكل مباشنننر وغينننر مباشنننر  المقيننندة  سنننهمها بالبور نننة المصنننريةإ  سنننتثماراتم القابضنننة لإلـنننـة النعيـنننـشرك امتالكوجننندير بالننن كر

 .ستثمارات الماليةإللاب ــمن شركة ريك %62.6  حواليل
 

 العقارية للتنمية دجلة وادااب ة عن شركة 

حنننندى وهنننني إإ شننننركة مسنننناهمة مصننننرية غيننننر مقينننندة  سننننهمها بالبور ننننة المصننننرية     ةـننننـة العقاريـننننـة للتنميـننننـشننننركة وادا دجل

راضننني وتطنننوير  ا عنننراء تقنننود بأعمنننا  االسنننتثمار العقنننارا و  كافنننة ا اعنننطة الخا نننة ب   تمنننار ةإ ـنننـة القابضـنننـشنننركات وادا دجل

مجموعننننة  راع  هننني  ة للتنمينننة العقارينننة  ـننننـتعتبنننر شنننركة وادا دجل  . هننن ا و  البنننناء  و تعننننييدالالمقننناوالت و  بأعمنننا  تقنننود  ومبنننااي  ال

فننننادو وتطنننوير منتجعنننات    إقامنننةومعنننروعات سنننكنيةإ   عننندة تطنننوير هنننا تنننم منننن خاللو إالتطنننوير العقنننارا  مجنننا  ة فنننيـنننـدجلوادا 

بمحف ننننة عراضنننني فنننني منننند  ومنننننالج مختلقننننة فنننني عاحنننناء الجمهوريننننة مننننن ضننننمنها      وادا دجلننننة تتمتننننك شننننركة كنننن لط سننننياحية.

 معنننروعات 8 خمسنننة ععنننر معنننروع منهنننا    قننند قامنننت العنننركة بتنفيننن     القننناهرةإ العنننين السنننخنةإ اللردقنننةإ والسننناحل العنننمالي. و     

 سياحية.   عاتمعرو 7سكنية و

 ايما   ادو

+2 0235316113 

iman.ayman@naeemholding.com   

 محمود مرعي

+2 0235316120 

mahmoud.marie@naeemholding.com 
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