خبر صحفي

اإلعالن عن أسمبء الفبئزين بجبئزة أبراج كببيجبل لمفهون 2102
دبي ،اإلمبراث العربيت المجحدة 4 ،أكجوبر  :2100أؼوٌح سبئزث أترار نبتٖخبل هوفًٌّ اهّٖى ؼً أشيبء
اهفٌبًٌٖ اهخيشج اهفبئزًٖ هوؽبى ّ .2102كد شرغ اهفٌبًٌّ اهذًٖ خى اخخٖبرُى يً تًٖ ؼدد نتٖر يً ظوتبح
اهيشبرنج فٕ خٌفٖذ األؼيبل اهفٌٖج اهخٕ كديُّب هٖخى اهنشف ؼٌِب الضلبً أذٌبء فؽبهٖبح يؽرض "آرح دتٕ"

فٕ شِر يبرس ّ ،2102خطبف تؽدُب إهٓ يسيّؼج "أترار نبتٖخبل" اهفٌٖج اهدائيج.

خطى يسيّؼج اهفبئزًٖ هودّرث اهراتؽج يً اهسبئزث خيشج يً اهفٌبًٌٖ اهيشِّرًٖ ؼبهيٖبً اهذًٖ ٌٖخيًّ إهٓ

يدارس فٌٖج يخخوفجّٖ ،سيؽًّ تًٖ اهيُّتج اهفٌٖج اهيخيٖزث ّاهظيّشّ ،اهرغتج فٕ اهيشبُيج تخظّٖر
اهيشِد اهفٌٕ ؼوٓ اهيشخّْ اإلكوٖيٕ ،نيب أٌِى ٖخيخؽًّ تخبرٖخ ضبفل فٕ اهيؽبرض اهفٌٖج اإلكوٖيٖج ّاهدّهٖج

اهخٕ أشِيح تفؽبهٖج فٕ خضفٖز اهسٖل اهسدٖد يً اهفٌبًٌٖ ؼوٓ اهؽيل هخضلٖق اهٌسبشُّ ،ى:
 خٖشٖر اهتظٌٖسٕ (فوشظًٖ)

 سّاٌب ضبسٕ خّيب ّخوٖل سرٖز (هتٌبً)
ّ ائل شّكٕ (يصر)

 رٖشبى شٖد (تبنشخبً)
 رائد ٖبشًٖ (هتٌبً)

ّاشخٌبداً إهٓ اهٌسبش اهذٔ ضللخَ ُذٍ اهخظّث ؼبى  ،2101شّف ٖخؽبًّ اهفٌبًٌّ اهخيشج فٕ خٌفٖذ أؼيبهِى
يػ كٖيج طٖفج خى اخخٖبرُب هويرث األّهٓ يً خالل ؼيوٖج خلدٖى يفخّضج ،ضٖد كبيح هسٌج االخخٖبر تخشيٖج

ٌبح يّهر (ُّهٌدا) هإلشراف ؼوٓ إٌخبر األؼيبل اهفٌٖج اهفبئزث ّاشخؽراطِب أذٌبء فؽبهٖبح "آرح دتٕ"

ٌّشر اهنبخبهّر اهشٌّٔ اهذٔ خلّى تخصيٖيَ ُدْ أتٕ فبرس ،يدٖرث يؤششج "خظ" فٕ ُّهٌدا.

خى اخخٖبر اهفبئزًٖ تسبئزث أترار نبتٖخبل هوفًٌّ ؼوٓ أشبس يشبرٖػ األؼيبل اهفٌٖج اهيلخرضج ّاهيلديج فٕ
ّكح شبتق يً اهؽبى ّ .2100خطى هسٌج االخخٖبر يسيّؼج يً أشِر اهختراء فٕ يسبل اهفًٌّ اهيرئٖج تيب
ٖخطيً :أٌظٌّٖب نبرفر ،يدٖرث "آرح دتٕ"؛ ّداٌب فبرّكٕ ،داؼيج هوفًٌّ؛ ّؼوٕ خطرثٌ ،بشر ّرئٖس

خضرٖر يسوج "نبٌفبس"؛ ّشوّْ يلدادٔ ،اهيدٖر اهخٌفٖذٔ هترٌبيز يؤششج اإليبراح هوذلبفج ّاهفًٌّ؛
ّسٖشٖنب يّرغبً ،كٖيج اهفًٌّ اهؽبهيٖج هيؽرض داشنبهّتّهّس ،يخضف "خٖح"؛ ّإٖوًٖ أً سٕ ،يضررث

يسوج "آرح آشٖب تبشٖفٖم"؛ ّغوًٖ هّرٔ ،يدٖر يخضف اهفً اهيؽبصر فٕ ٌّّٖٖرم؛ ّشبريٌٖٕ تٖرٖرا،
اهلٖيج اهطٖفج فٕ سبئزث أترار نبتٖخبل هوفًٌّ .2100

يً سبٌتَ ،كبل فردٖرٖم شٖنر ،اهشرٖم فٕ "أترار نبتٖخبل" ّرئٖس فرٖق االرختبظ يػ اهشرنبء

االشخراخٖسًٖٖ فٕ "أترار" " :ASSETخشنل سبئزث أترار نبتٖخبل هوفًٌّ يٌصج يذبهٖج خخٖص هوفٌبًٌٖ

اهظيّضًٖ فٕ اهيٌظلج اشخؽراض أؼيبهِى أيبى يسخيػ اهفًٌّ اهدّهّٕ .خؽنس ُذٍ اهسبئزث اهخزاى أترار
نبتٖخبل اهؽيٖق تخشسٖػ اهفًٌّ ؼوٓ اهيشخّْ اإلكوٖيٕ ضٖد أصتضح ُذٍ اهسبئزث أداثً فؽبهج هخينًٖ اهظيّش

اهشخصٕ ّرؼبٖج اهيّاُة اهفٌٖج االشخذٌبئٖج".
ّتدّرُب ،كبهح شبفٖخب أتخٕ ،رئٖس هسٌج سبئزث أترار نبتٖخبل هوفًٌّ" :خطى كبئيج اهفبئزًٖ هوؽبى اهضبهٕ
أشيبءً ييٖزث يً خوفٖبح ذلبفٖج ّفٌٖج يخؽددثٖ ،ؽيوًّ سيٖؽبً ؼوٓ إذراء اهخسرتج اهذلبفٖج ّاهيشِد اهفٌٕ فٕ
توداٌِىٌّ .ضً ٌخركة ٌخٖسج ؼيل ُؤالء اهفٌبًٌٖ اهيُّّتًٖ يػ اهلٖيج اهطٖفج ؼٌديب ٖخى اهنشف ؼً

أؼيبهِى اهفٌٖج أذٌبء فؽبهٖبح يؽرض ’آرح دتٕ‘ فٕ يبرس ."2102
ّكد خبتػ اهضبئزًّ ؼوٓ سبئزث أترار نبتٖخبل هوفًٌّ فٕ دّراخِب اهشبتلج خضلٖق اهٌسبضبح ّضصد اهسّائز،
ضٖد خينٌح اهضبئزث ؼوٓ اهسبئزث هؽبى ٌ 2112بزغّل أٌصبرٌٖٖب يً إكبيج يؽرض فردٔ طيً "تٌٖبهٕ

اشظٌتّل" ،إهٓ سبٌة اهفبئزًٖ هؽبى  2102خٖشٖر اهتظٌٖسٕ ّّائل شّكٕ اهذًٖ ٖشبرنبً فٕ اهيؽرض
أٖطبً .أيب ٌبدٖب نؽتٕ هٌٖم ،اهخٕ ضبزح ؼوٓ اهسبئزث فٕ ؼبى  ُّٕ - 2100ضبهٖبً فٌبٌج يلٖيج فٕ يؤششج

"دهفٌٖب" فٕ هٌدً  -فخؽرض أؼيبهِب تشنل يٌخعى ؼوٓ اهيشخّْ اهدّهّٕ .ؼوٓ شتٖل اهيذبل ،خلٖى ٌبدٖب
اهنؽتٕ هٌٖم ّسٌبً اهؽبٌٕ يؽرطبً يشخرنبً طيً فؽبهٖبح يؽرض "يشخلتل ّؼد" Future of a

 Promiseفٕ اهتٌدكٖج اهيشخير ضخٓ ٌّفيتر  ،2100نيب كبيح ُبهج اهلّصٕ تؽرض أؼيبهِب فٕ يتٌٓ
تودٖج هٌدً أذٌبء يِرسبً "شتبم" اهذٔ أكٖى يؤخراً فٕ هٌدً.
خشخذير شرنج أترار نبتٖخبل ،اهرائدث فٕ كظبغ إدارث األصّل اهتدٖوج ،فٕ االكخصبداح شرٖؽج اهٌيّ فٕ
اهشرق األّشظ ّخرنٖب ّأفرٖلٖب ّآشٖبّ ،كد أظولح سبئزث أترار نبتٖخبل هوفًٌّ فٕ اهؽبى  2112هرؼبٖج
ّخشسٖػ اهخظّر اهفٌٕ اهذٔ خشِدٍ اهيٌظلج اهّٖى.

اهجهى-هبذة عن جبئزة أبراج كببيجبل لمفهون:

خى إظالق سبئزث أترار نبتٖخبل هوفًٌّ فٕ اهؽبى  ُّٕ 2112ضبهٖبً فٕ ؼبيِب اهراتػ ،هخؽنس اهخزاى أترار نبتٖخبل تخينًٖ
اهيّاُة اهّاؼدث فٕ اهيٌظلجّ ،يٌص اهفٌبًٌٖ اهيُّّتًٖ فٕ اهيٌظلج اهفرصج هوخؽرٖف تأؼيبهِى ّاشخؽراض اهخراد اهفٌٕ

ّاهذلبفٕ اهغٌٕ هوشرق األّشظ ّشيبل أفرٖلٖب ّسٌّة آشٖبّ .خيٌص ُذٍ اهسبئزث هوفٌبًٌٖ اإلكوٖيًٖٖ تٌبءً ؼوٓ يلخرضبح فٌٖج
تدالً يً األؼيبل اهسبُزثّ ،يً ذى ٖلّى اهفٌبًٌّ اهفبئزًّ تخٌفٖذ أؼيبهِى خضح إشراف كٖيًٖ دّهًٖ ،األير اهذٔ ٖؽنس يب
خِدف إهَٖ اهسبئزث يً خؽزٖز اهخؽبًّ تًٖ اهلٖيًٖ ّاهفٌبًٌٖ يً خالل ؼيوِى يؽبً ؼّطبً ؼً اهخفرد فٕ اهؽيل اهفٌّٕ .كد خى
اهنشف ؼً أؼيبل اهفبئزًٖ هألؼّاى  2100ّ 2101ّ 2112فٕ يؽرض "آرح دتٕ" ّيً ذى ؼرطِب فٕ يؽرض اهفًٌّ

ّاهخصيٖى فٕ يدٌٖج ٌّّٖٖرم ّفٕ يتٌٓ تودٖج هٌدً ،فٕ صبهج يبنشٕ فٕ رّيب ّصبهج غبهٖرٖب خشٖفٖنب فٕ يّدٌٖب ّفٕ
يؽرض "يشخلتل ّؼد"  Future of a Promiseاهيرافق هفؽبهٖبح تٌٖبهٕ اهتٌدكٖج تدّرخَ اهراتؽج ّاهخيشًّّ ،يرنز
دتٕ اهيبهٕ اهؽبهيٕ فٕ دتٕ ّيرنز يراٖب هوفًٌّ فٕ اهشبركج.
هويزٖد يً اهيؽوّيبح ضّل اهسبئزث ٖرسٓ زٖبرث اهيّكػ www.abraajcapitalartprize.com
أّ زٖبرث صفضج "فٖس تّم" http://www.facebook.com/AbraajCaptalArtPrize
أّ "خّٖخر" .http://twitter.com/AbraajArtPrize

لممزيد من المعمومبث ،يرجى االجصبل بـ:

خيٖى اهلٌظبر
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