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   اإلستاد مجمع لتطوير  زيال كابيتاليتعاقد مع   النادي المرصي
 تتخط  قيمة استثمارية الجديد ب الرياض 

 مليار جنية مرصي  4

 2022  سبتمب    25  القاهرة،

ف   ي مرص،  تتشر
وع  باختيارها من قبل النادي المرصي لتكون المنسق المالي الحرصي  زيال كابيتال، البنك االستثماري الرائد ف  لمشر

ي اإلستاد  تطوير مجمع 
 الجديد. الرياض 

 
وع  هذا    ويعد  ي مرص حيث  المشر

تطوير منطقة رياضية متكاملة بمدينة بورسعيد حيث    إليهدف  الفريد هو األول من نوعه ف 
ي  يتكون من استاد دولي بمعايير عالمية بالتعاون مع أ 

ي المجال الرياض 
ة الهندسية ف    ألكير من  ةاستيعابيبطاقة  كير بيوت الخير

ي   وملحق،  ألف مير مرب  ع  160و إجمالي مساحة مبنية   ألف مير مرب  ع   40مساحة    عل ألف متفرج    20
  غرفة  400  مكون من  فندفر

ي حدود  ةفاخر   فندقية  شقق  800  و مساحات تجارية    إل  باإلضافة
سوف يتم التعاقد مع إدارة فندقية   ألف مير مرب  ع.   30  ف 

ي والشقق الفندقية
 مرموقة إلدارة الملحق الفندفر

 
ي حدود  المبدئيةالدراسات  وتشير 

وع  وسوف مليار جنية  4إل تكلفة استثمارية ف   . سنوات القادمة الثالث مدار  عل ينفذ المشر
 

أس فريق عمل  . بنوك االستثمار   قطاع  رئيس  – مصطف  الشنيطي ا/   و  التنفيذيالمدير ا/وائل زيادة  زيال كابيتال يير
 

وع بهذا الحجم   ي ان يخرج مشر
، رئيس النادي المرصي: يسعدن  ا عل هذا التعاقد، رصح السيد كامل أبو علي

ً
الرؤية    وهذه وتعليق

ي من النادي المرصي الذي  
ي المجال الرياض 

فف  وع  انا وجميع اعضاء مجلس االدا  ونأمل  برئاسته،  أشر رة ان يشكل هذا المشر
ي اعضاء مجلس  

ي والسياحي تليق بهذه المدينة العظيمة، و اتوجه بالشكر لزمالن 
نقلة لمدينة بورسعيد عل المستويير  الرياض 

، بورسعيد، عل دعمهم لناديهم    ألعضاءاالدارة عل مجهوداتهم و   ي
الجمعية العمومية عل ثقتهم الغالية و لجميع اهل مدينتر

 "  الكبير
 

ي  :  بزيال كابيتال  رئيس قطاع بنوك االستثمار ،  مصطف  الشنيطي   وأضاف
وع الواعد ف  ي رؤية المشر

ة    المدينة"يسعدن  ي الممير 
  وف 

ي 
وع عل يقير  أنه سيشكل طفرة المجال الرياض   ". وأبنائها  مدينة بورسعيد ل، ونحن اآلن نعمل جاهدين عل إطالق المشر

 
 زيال كابيتال: 

ي رائد  هو بنك استثماري  
ي االستثمارات بما    وإدارة  والتمويلالصفقات    وترتيبالهيكلة    وإعادة  ةيلاالخدمات الم  مجال   ف 

ذلك    ف 
البنك كوادر   ويمتلكة واالستشارات اإلدارية.  فية وإدارة األصول واألسهم الخاصة وحلول التمويل غير المرص يلااالستشارات الم
فة  كات  واسعة وشبكة بنكية محير ق  الدولية العاملة والمؤسساتمن العالقات بالشر   ليتيحاألوسط وشمال إفريقيا  بمرص والشر

اتيجية من خالل تقديم حلول م  هعمالئل  ة شاملة ومتكاملة. يل اتحقيق أهدافهم االسير
 

 النادي المرصي: 
ي  هو

ف  مرصي ناٍد رياض  ي مدينة   1920 تأسس عام محير
ي مرص كما أنه األكير شعبية  عيد بورس  ف 

ية ف  ، ويعتير من األندية الجماهير
ي منطقة

 عن كونه أول ناٍد ينشأ للمرصيير  ف 
ً
ي بورسعيد، فضال

ية ف  يشارك الفريق األول لكرة القدم بالنادي   .ناة السويسق وجماهير
ي 
ي   22، وقد حقق الفريق  ي المرصي الممتاز لكرة القدمالدور  بانتظام ف 

كأس   شملت بطولة كرة القدم بطولة رسمية محلية ف 
مرة إال أن أبرز إنجازات فريق الكرة هي   وكأس االتحاد المرصي التنشيطية مرة 17 ودوري منطقة القناة مرات 3 السلطان حسير  
 .1998عام  كأس مرص الفوز ببطولة
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 جهات التواصل مع زيال كابيتال: 
 االسم: وائل زيادة 

 ذي فيالمنصب: المدير التن
 : ي
ون  يد اإللكير  wael.ziada@zillacapital.comالير

 
 عبد الفتاح أبو موسي االسم: 

 المنصب: نائب رئيس مساعد 
 : ي
ون  يد اإللكير  abdelfatah.abomousa@zillacapital.com الير
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