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توقعان مذكرة تفاهم " و"مجموعة جميرا" العربية السعودية "شعاع كابيتال
 لتطوير مشاريع فندقية في السعودية

اة عشعر راأدعي  أعلنت "شعاع  اعبياععا عراربيعة عردعاو ية" و"مةموععة ةميعرع" عريعوق ععم اوةيعف مع ارة افعع ق 
ة يع ة فن ةيعة راطوير مشعريف عرماعحة داثمعرية عالفرص أفضا عربموةبهع يبحثعم بيم عرطرفيم عدارعايةية 

 "ةميرع". االمة عراةعرية ، بحيث ااق إ عراهع احت عرعرمملاة عراربية عرداو يةبفي ةطع  عرضيعفة 

"ااع  عرمملاعة  رئي  والذرئي  التنفيذذل لذذ "مجموعذة جميذرا" الذوفي هذذ  المناسذبةق قذال جيرالذد لذولي ق 
فنع ةنعع فعي  بعي ومفالعح أنحعع  امعع أم عراربية عرداو ية إح ى عألدوعق عرمهمة بعرندبة رمةموعة ةميرع، 

احععت رععوع  عالمععة مععم عرمملاععة. وندععاا حعريععع  راودععيف محف ععة فنع ةنععع نععءال  اثععر ادععالبا اععا ععععق عراعععرق 
  ه عالافعةيعة معف مم شأم عراالمة عراصرية عرة ي ة رلضيعفة، و ‘فينيو’و ةميرع رلفنع ق وعرمناةاعت عرفعفرة

عدااشععععح أفضععععا عرفععععرص عرممانععععة رةلعععع  عالمعانععععع مععععم  أم اماننععععع‘ شعععاع  اعبياعععععا عراربيععععة عردععععاو ية’
إماعنععت ن عرع  رمعع ااماعف بع  معم شعاع  ةعع  عفايعرنعع عرااععوم معف رفريع ة واةعربنعع إرعا عرمملاعة. و عراةعرية ع

، وناطلف إرا اطوير عالةانعع معف عرمهمة وفبرعت ماميءة في مةعا اطوير مشعريف عرضيعفة في   ه عردوق
اودعيف نعع عررعميعة رةهو  عالدعاثمعر بمعع يع عق شاع  وعرااعوم عم اث  مف فريق عملهعع عرماميعء معم فبعرع 

 حضورنع في منطلة عرفليج". 

"نففععر  ق قذذال عمذذر الجذذارودلق الذذرئي  التنفيذذذل لشذذركة "شذذعاع كابيتذذال العربيذذة السذذعودية" مذذن جانبذذ 
مععف مةموعععة ةميععرع عراععي ااعع  إحعع ى عرشععراعت عررع عع ة ععرميععع  فععي عرااعععوم عالدععارعايةي  عبعععالعالم عععم  عع 



 

في أوروبعع وعرشعرق عألودعط وادعيع. مم عرفنع ق عرفعفرة عرمناشرة ةطع  عرضيعفة حيث امالك محف ة ماميءة 
آلفعق واوةاعاهع عاليةعبية بماطلبعت عردوق عرداو ية ارفة شاع  فبرعت وماأاي ع  علا عرااعوم  عمثا   يو 

فعي أةعءع  مفالفعة معم عرفن ةيعة  عرعتدعاثمعال، إرا ةعن  دةلنع عرحعفا بعالنةعءعت في مةعا نمو ع عروعع ة
عرمملاة. ونحم مافع لوم بأم  ع ه عالافعةيعة معف مةموععة ةميعرع دعالو  إرعا فعرص اةعريعة أابعر بمعع يصع  

 في صعرح عرشراايم وعرمداثمريم علا ح  دوع ". 

ياماعف بهع ح عالدعافع ة معم عآلفععق عروععع ة عراعي  2008اأددت شاع  اعبياعا عراربية عرداو ية في عراعق 
معم فعالا عالدعاحوع  علعا ةطعف أرع  و رعك بهع ةطععع عرالعرعت وعرضعيعفة فعي عرمملاعة عراربيعة عردعاو ية 

عرشعراة نةحعت نمو ةوية علا عرم ى عرباي . وة  إماعنعت منعطق ااماف بضمم وعلعرعت مماعءة واطوير ع 
(، و ععو صععن وق 1فععي اطععوير ععع   مععم عرمشعععريف عربعععرءة، مععم فععالا صععن وق شععاع  عردععاو ية عرفنعع ةي  

 2008اعق إطالةع  فعي عراععق مافصص في عالداثمعر في عرلطعع  عرالععرم ماوعفعق معف عرشعرياة عالدعالمية 
فن ةية في عرمملاة  مليوم لاير داو م، حيث عداثمر أموعر  في اطوير ثالثة مشعريف 535برأ  معا ة ره 

 عراربية عرداو ية. 

ينمعع اامعا علعا اطعوير بفن ةع مناشرة في أوروبع، عرشرق عألودط، واديع،  23 حعريع   وا ير مةموعة ةميرع
منشععأة أفعععرى الفااعحهععع فعععي عرمدععالبا عرلريععع  مععم عراالماعععيم عراةعععريايم "ةميعععرع" و"فينيععو". وااضعععمم  25

، ااملهع مطععق فعفرة ونوع  صعحية ففمة مفروشة ةةية وةنعح وشلغرفة فن  6000وعري محف ة ةميرع ح
معع م ععرميععة ر يدععية  دععبع( ومرعفععق ارفيهيععة البععي ماطلبعععت عرحيعععة عراصععرية. واعع ير عرمةموعععة فنععع ق فععي 

أبععععو بي،  بععععي، بععععو روق، إدععععطنبوا، عراويععععت، رنعععع م، ةععععءر عرمعرعععع يح، رومععععع، شععععن هعم، بعععععاو، اشععععما 
فنع ق فععي مفالعح أنحعع  عراعععرق  100وحععة ررفعف عع   عرفنعع ق عراععي اع ير ع إرعا رع يهع فطعط طمو ومعيوراعع، 
 . 2020بحلوا ععق 

 -عناها-

 



 

ال ق شاع  ف معت معرية مااعملة ارااء علا البية عحايعةعت عرامال ، واف ق مم ملر ع ب بي في عالمعرعت نبذة عن شركة شعاع كابيتال ش.م.ع  
عالت عراربية عرماح ة عمال  ع مم عرشراعت وعرمؤددعت فضال  عم عرشراعت عراع لية وعألفرع   وم عرمال ة عرمعرية عراعرية. وافاص شاع  في مة

وفلع  رلمردوق  1979عر عرمصرفي وف معت أدوعق رأ  عرمعا وعرامويا عال امعني. واأددت شاع  في عراعق إ عرة عألصوا وعداشعرعت عالداثم
، و ي شراة مدع مة ععمة ومن مة مم ةبا مصرح عالمعرعت عرمراءم اشراة عداثمعر معرية، وأدهمهع م رةة في دوق  بي 6عألميرم رةق 

 www.shuaa.comف عالرااروني عرمعري. رمءي  مم عرمالومعت، يرةا ءيعرة عرموة
 

 :مةموعة ةميرع عم نب ة
علا اا  مةموعة ةميرع رلضيعفة عراعرمية عرفعفرة وعراضو في  بي عرلعبضة، مم أاثر عرمةموععت عرفن ةية ففعمة  في عراعرق، فاحاوم حليباهع 
راعرية:  بي مةموعة مم عرفنع ق وعرمناةاعت عرفعفرة وعرماروفة ععرميع  وأبرء ع برج عرار  ةميرع. وااوعة  ةميرع رلفنع ق وعرمناةاعت في عروةهعت ع

معر يح وشن هعم وعدطنبوا وبو روق ورن م، بعالضعفة إرا ةءر عر معيوراع  إدبعنيع(و  ورومع فرعنافورت يوأبو بي وعراويت في عرشرق عألودط، وف
 في اديع. 

وااوعة   امع الوق مةموعة ةميرع أيضع  بإ عرة ع ة عالمعت اةعرية فري ة ومانوعة بمع فيهع "ةميرع ريفينج" وعرمافصصة في إ عرة عرمنشآت عردانية
ي إ عرة عردبع وعرنوع م عرريعضية، في  بي ورن م، وعراالمة عرة ي ة "فينيو" ال عرة عرفنع ق عراصرية، و"اعري " عراالمة عرصحية عرمافصصة ف

اعرمي "ةميرع و"مةموعة ةميرع رلمطععق  بي"، وح يلة عألراع  عرمع ية "وعيل  وع م"، و"أاع يمية عالمعرعت ال عرة عرضيعفة" وبرنعمج وال  عرامال  عر
 ديريو  

  TMJumeirah Sirius في اا مم عرصيم، وعرهن  وأن ونيديع وعألر م ". وااضمم عرمشعريف عرمدالبلية رلمةموعة فنع ق فعفرة وعصرية
 وموريشيو  وعمعم وروديع ومعريءيع وعالمعرعت عراربية عرماح ة.

 
 

 للمزيد من المعلوماتق الرجاء االتصال بذ 
 برنءويك غلح

6270 446 971+ 
shuaa@brunswickgroup.com 

http://www.shuaa.com/
http://www.jumeirah.com/ar/
http://www.jumeirah.com/ar/

