
 

1 
 

 " رو�ال هورایزن % من "60" التا�عة لـ "العالم�ة القا�ضة" تستحوذ على مخازن زي "
 

) الُمدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المال�ة تحت الرمز  IHC(  القا�ضة   العالم�ة الشر�ة  أعلنت  :  2021ینایر    20أبوظبي،  
)ADX: IHC(التا�عة، ا المتخصصة في تجارة المنتجات    ،(شر�ة مساهمة خاصة)مخازن زي ش.م.خ    ستحواذ شر�تها 

المملو�ة للقطاع الخاص،   رو�ال هورایزن القا�ضة ذ.م.ممن شر�ة    %60الغذائ�ة وغیر الغذائ�ة وغیرها من الخدمات، على  
 .اإلمارات العر��ة المتحدة  دولة ة والقطاع الخاص في�الحكوم للمؤسسات األساس�ةوهي مورد رئ�سي للسلع  

 
  40للمساهمین وقابلة للدفع  ملیون درهم    40ملیون دوالر)، مقسمة إلى    21ملیون درهم (  80االستحواذ    عمل�ة  تبلغ ق�مةو 

 . رو�ال هورایزن ملیون درهم ضخ رأس مال لشر�ة 
 

یت�ح لنا االستحواذ على الحصة األكبر من  : " أمین، الرئ�س التنفیذي لشر�ة مخازن زي   فاللالسید/  وتعل�قًا على ذلك، قال  
رأس    في عجمان و  لها  وجود متاجر  وُ�عزى ذلك إلىب�ع المواد الغذائ�ة،  مجال  إلى    فور�اً   دخوالً ‘  رو�ال هورایزن شر�ة ’

ن  مساحة تز�د عومنحنا  ، 2025�حلول عام جر امت أر�ع، �اإلضافة إلى استرات�ج�ة متوسطة المدى الفتتاح العین الخ�مة و
�ما أننا ُنض�ف عالمات تجار�ة عالم�ة الغذائ�ة والتجزئة.  المواد    منتجاتألف منتج من    25كثر من  أل  مر�عقدم  ألف    138
في إدارة سلسلة التور�د التي ستمنح أر�احنا دفعة    التضافرالعدید من أوجه  محفظتنا من السلع األساس�ة، وس�كون هناك إلى 

 ."كبیرة على المدى الطو�ل
 

: "حققت شر�تنا  رو�ال هورایزن القا�ضة ذ.م.مشر�ة    رئ�س مجلس إدارة،  العفاري   هنخیر سهیل    السید/  ومن جان�ه، قال
 منح�سو زي استرات�جیتنا التوسع�ة،  مخازن  ، وسیدعم استحواذ  2008نجاحًا �بیرًا في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة منذ عام  

 وصوًال أكبر إلى قاعدة عمالئنا اآلخذة في التوسع."منتجاتنا 
 

ورو�ال  وتمتلك الشر�ات التا�عة لها، وهي أعالي ال�حار لتجارة المواد الغذائ�ة  ،  2008عام    رو�ال هورایزن تأسست شر�ة  و 
  ألف  43 مساحة متاجرها حال�اً  إجمالي وتبلغ .ة وتجزئةغذائ�مواد منتج  6000محفظة تضم أكثر من  هورایزن متاجر فزعة

اإلمارات، فقد استوفت  دولة  الموزعین الرئ�سیین لألرز في  و�اعت�ارها أحد  في عجمان ورأس الخ�مة والعین.  موجودة    مر�عقدم  
أكثر شر�اء تور�د    وُتعد الشر�ة إحدى طن متري من األرز خالل السنوات الثالث الماض�ة.    ألف  21أكثر من  تور�د  الشر�ة  

 �ما تمتلك الشر�ة  ،وغیرها  مثل وزارة الداخل�ة والقوات المسلحة والبلد�ات  ،إلدارات الحكوم�ةا  المفضلة لدىاألغذ�ة الجافة  
من العام  و�لغ إجمالي أصول الشر�ة في د�سمبر  الجملة والتجزئة.  أسواق  مقبولة على نطاق واسع في  عالمة خاصة بها    18

 .ملیون درهم 123وتبلغ مب�عاتها السنو�ة  ،ملیون درهم 68 الماضي
 

 
   -انتهى  -
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 :شركة خمازن زينبذة عن  
 

األغذية وهي تعمل حالياً كشركة اتبعة للشركة العاملية القابضة، يف جمال  2002شركة خمازن زي يف عام  أتسست
. وهي شركة متخصصة يف جتارة املنتجات الغذائية وغري الغذائية. وتشمل أنشطتها االسترياد، وإعادة التعبئة والتوزيع 

وخدمة   واملعاجلة، والتغليف،  واجملمدة،  واملربدة،  واملعلبة،  اجلافة،  الغذائية  واملنتجات  وتوزيع  والتخزين،  التغليف، 
واملواد   التجميل،  ومواد  التجميل،  ومستحضرات  االستهالكية،  واملواد  والقرطاسية،  املنزلية،  واألدوات  والطازجة، 

مليون درهم إمارايت   189وتبلغ أصول خمازن زي    الكيميائية، وتزويد خدمات حقول النفط والغاز الربية البحرية.
مليون درهم إمارايت. ويُذكر أن الشركة قد   300، يف حني تبلغ مبيعاهتا السنوية حوايل  2020يف �اية سبتمرب  

 . 2020أُدرجت يف سوق أبوظيب لألوراق املالية يف ديسمرب  
 
 

 :خمازن زي، يرجى التواصل مع و القابضةلإلستفسارات اإلعالمية املتعلقة ابلشركة العاملية  
 ليندا بلوط

Info@ihcuae.com 
 

 


