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"لاتيباك فلج" اتكرش تفشك - 2021

153 ءامسأ نع "اتاد لابولج – ديم"و

ةخسنلل ةيئاهنلا تايفصتلل ًالهأتم

فلج زئاوج" عيزوت لفح نم ةرشاعلا

ةريغصلا تاكرشلل لاتيباك

اهصيصخت مت يتلاو "ةطسوتملاو

ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا ميركتل

ومنلا ةيلمع دوقت يتلا ةدئارلا

ةقطنملا يف يداصتقالاو يراجتلا

ةصاخ ،ثيدحلا ةفرعملا داصتقا وحن

.انوروك ةحئاج راشتنا دعب

ةريغصلا تاكرشلا لثمتو اذه

نم ةئاملا يف 90 نم رثكأ ةطسوتملاو

ةقطنملا يف ةلماعلا تاكرشلا عيمج

عاطقلا تاكرش نم ةئاملا يف 99و

ةيبرعلا ةكلمملا يف صاخلا

تاكرشلا تتبثأ دقو .ةيدوعسلا

ةقطنملا يف ةطسوتملاو ةريغصلا

راكتبالاب اهمازتلاو اهتنورم

زيزعتو معد يف اهرارمتساو

لصاوت يتلا ةريبكلا تارامثتسالا

اهب مايقلا ةيميلقإلا تاموكحلا

يداصتقالا عاطقلا اذه معدل

تايدحتلا نم مغرلا ىلع يروحملا

.انوروك ةحئاج اهلثمت يتلا

يجيلخلا نواعتلا سلجم لود نم ةكرش 1000 نم رثكأ ليجستو ةكراشم ةقباسملا هذه تدهش دقو

153 لهأت نع تايفصتلا نم ىلوألا ةلوجلا تفشكو .ةزئاجلا هذهل ينورتكلإلا عقوملا ىلع

ةكرش لضفأل لاتيباك فلج ةزئاج" كلذ يف امب ةئف 19 ىلع ةعزوم ةيئاهنلا تايفصتلل ةكرش

سكيديف ةزئاج"و "ماعلا اذهل ةيسسؤملا ةفاقثلاو ءاوجألل انجيس ةزئاج"و "ماعلا اذهل

http://www.einpresswire.com


دوقت ةكرش لضفأ ةزئاج"و ماعلا اذهل ةيتارامإ ةكرش لضفأو ،"ماعلا اذهل ةئشان ةكرش لضفأل

."ماعلا اذهل اهعاطق يف يرذجلا لوحتلا

سواه جنيجناه هذ ،ويشاك ،ييبزاب 2021 ماع يف ةيئاهنلا لحارملل نيلهأتملا نيب نمو

.نياشتيتسيد ،زمراف ترامس تسفراه رويب ،دوبود ،يسنجإ لاشنيريبسكإ

ميكحت ةئيه لبق نم ةيئاهنلا تايفصتلل نيلهأتملا كئلوأ نم نيزئافلا رايتخا نآلا متيسو

ةصاخلا تاسسؤملا زربأ نم ًاضعب نولثمي تالاجملا فلتخم يف ًاريبخ 30 نم رثكأ نم ةنوكم

.ةقطنملا يف ةيميداكألاو ةماعلاو

فلج" ةكرشل يذيفنتلا سيئرلاو سسؤملا كيرشلا ،حلصلا ميرك روتكدلا لاق ةبسانملا هذهبو

معد نم دقع دعب تتأ يتلا ‘ديم’ عم انتكارشل ةرشاعلا ىركذلا ماعلا اذه فداصي" :"لاتيباك

تاكرشلل لاتيباك فلج’ جمانرب دعيو .ةقطنملا يف ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا عاطق

ءافتحالل زئاوجلاو تاربخلا لدابتو رشنل يفرعملا هيقشب ،اذه ‘ةطسوتملاو ةريغصلا

عمجت يتلا تاكرشلا كلتل ةروشملاو معدلا ميدقتب انمازتلا ىلع ًايفاضإ ًاليلد ،داورلاب

‘لاتيباك فلج’ رفوت .ةنورملاو ةسالسلاو راكتبالا يف ةكرتشم ةيساسأ تافصو ايازم اهنيب

تاكرحم دعت يتلا ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا كلتل ومنلا صرف ريفوتل اهتاربخو اهدوهج

لمشيل اهطاشن قاطن تعسوو تاونس رشع ىدم ىلع ‘لاتيباك فلج’ تعسوت دقو .انتاداصتقال

ريفوتو ةفرعملا لقن يف رارمتسالا لالخ نم ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا نم ربكأ ةعومجم

نومزتلم اننإو .ةديدجلا تاقالعلا ةماقإ صرف نم ديدعلا ةحاتإو عسوأ قاطن ىلع معدلا

ليمجلا در ىلع ًامئاد صرحنو ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلل مدقملا معدلا فيثكتب

."اهيف لمعن يتلا تاعمتجملل

ةيضاملا رشعلا تاونسلا ىدم ىلع" :ديم ةعومجمل يراجتلا ريدملا ناجيرك اينوس تلاقو

لافتحا ةباثمب زئاوجلا هذه تناك ‘لاتيباك فلج’ سسؤملا انكيرش عم ةقيثولا ةكارشلابو

دهشملا مسر يف اهجراخو تارامإلا يف ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا رارمتسال ريدقتو يونس

جمانربلل هتربخو هتقوب يئانثتسالا ‘لاتيباك فلج’ قيرف عربت دقو .يميلقإلا يداصتقالا

نيذلا نوقباستملا ربتعُيو اذه .هنم ًاءزج تناك يتلا ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلاو

ومنلا ةلحر ىلع ةيقيقح ةداهش ةباثمب ماعلا اذه زئاوج يف ةيئاهنلا تايفصتلل اولقتنا

."ةيسيئرلا ةحيرشلا هذهل انمعد ةلصاومب نوروخف اننإو ةظوحلملا لوحتلاو

2021 ربمفون 24 خيراتب لابقتسا لفح يف ةرشع عستلا تائفلا نم نيزئافلا نع نالعإلا متيسو

.يبد يف

،ةيهافرلاو ةحصلل يمسرلا كيرشلا ،‘لاتيباك فلج’ سسؤملا كيرشلا لبق نم زئاوجلا معد متيو

تاكرشلل نودمتعملا ءاكرشلا ،سيربسكا سكيديفو ،يمسرلا يتسجوللا كيرشلا ،انجيسو

،كيتد ةكارشلاو ةيداصتقالا ةيمنتلا ءاكرشل ةفيلخ قودنصو ،يبد يف ةطسوتملاو ةريغصلا

.يبد ياتو ،دأ تراتسو ،فياف نإو

ةياهنلا

 

ديم نع ةذبن

اهربانم مهأو ،يرادإلا مالعإلا ملاع يف زرابلا مسالا يه تسجياد كيمونوكيإ تسيإ لديم

موقت كلذ نع ًالضف .www.meed.com :ينورتكلإلا اهعقومو لامعألاو داصتقالل ديم ةرشن

زئاوجو ،ةطِّسوتملاو ةريغصلا تاكرشلل لاتيباك فلج زئاوجو ،ديم عيراشم زئاوج ميظنتب

.يقدنفلا رامثتسالل يبرعلا رمتؤملاو ،ةَّيسَّسؤملا ةَّحصلل نامض

ديم» امهو الأ ،ةيلاعلا ةميقلا تاذ ىوتحملا لامعأ تالاجم نم نينثا يف ديم لمعت امك

تانايب ةدعاق ربكأ يه سكتيجورب ديم .ةَّيحيضوتلا «مويميرب ديم» ريراقتو «ستكيجورب

مِّدقت يهف ةَّيحيضوتلا مويميرب ديم ريراقت امأ ،طسوألا قرشلا يف عيراشملا بُّقعتل

ةلماكتم ةهجو تدغ ثيح ،1957 ماع ديم سيسأت مت دقو .ةقيمع ليلاحتو ةصَّصخم ًاثاحبأ
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تاءاصقتسالا نع ًالضف ،ةيداصتقالا عيراشملاو لامعألا رابخأو تامولعم ميدقتل

.نيحلا كلذ ذنم هتاطاشنو طسوألا قرشلا داصتقا لوح ليلاحتلاو

ةعضاوتم ةَّقش يف اهتايادب تناك ثيح ،2017 ماع يف نيتسلا اهسيسأت ىركذب ديم تلفتحا دقو

قوثوم ردصم ربكأ حبصتل ةقطنملا يف كلذ دعب عَّسوتتو ومنتل ،1957 سرام 8 خيراتب ندنل يف

.لامعألا تامولعمل طسوألا قرشلا يف

لاتيباك فلج نع ةذبن

ةيجيتارتسالا راكفألا نم عفادب لمعت ةدئار ةليدب تارامثتسا ةسسؤم يه لاتيباك فلج

ةربخلا نم ًاماع رشع ةسمخ نم رثكأ كلمتو ةيعامتجالا بناوجلل ةصاخ ةيمهأ يلوتو

لام سأرو ةصاخلا نويدلاو ةصاخلا ةيكلملا تارامثتسا ربع ةيمنتلا قاوسأ يف ةيرامثتسالا

ةرادإ قرفو نييكيمانيد لامعأ داور عم ةكارش لاتيباك فلج تماقأ دقو .تاراقعلاو ةيمنتلا

ةيليغشت ةربخو ةيجيتارتسا تاراشتساو ومنلل لام سأرب مهديوزت ىلع لمعت ةيئانثتسا

يف رامثتسالا يف خسارو لفاح لجسب ةكرشلا عتمتتو .قوسلا يف ةدئار ةيملاع لامعأ ءانبل

رايلم 2.5 نم رثكأ ًايلاح ريدت يهو .اهئاشنإ ذنم ًارامثتسا 36 تزجنأ نأ دعب ومنلا قاوسأ

تاعاطقلا ىلع لاتيباك فلج زكرتو .رامثتسا تاودأو قيدانص ةعبس ربع لوصألا نم رالود

تامدخو ةيحصلا ةياعرلاو ةيلاملا ايجولونكتلاو ايجولونكتلا لثم ةحومطلاو ةنرملا

ىوتسملا تاذ ةمكوحلا لالخ نم ةميقلا ءانب يف اهتمهم لثمتتو .ةمادتسالاو لامعألا

قوفتمو مادتسم ءادأ قيقحتل ةيعانصلا تاسرامملا لضفأو ةقيمعلا ةربخلاو يملاعلا

.نييسيئرلا ةحلصملا باحصأل

وأ www.gulfcapital.com ينورتكلإلا انعقوم ةرايز ىجري تامولعملا نم ديزمل

LinkedIn@gulfcapital 

:ىلع لاصتالا ىجري ةيمالعإلا تاراسفتسالل

ديم نع

يفار ثاراش

قيوستلا ريدم

Sharath.ravi@meed.com :ينورتكلإلا ديربلا

لاتيباك فلج نع	+971505253862 :كرحتم

تاراشتسالل جورب

يزع يسور وأ يوازم ةدنر

randa@boroujconsulting.com، rosie@boroujconsulting.com :ينورتكلإلا ديربلا

+971565515125 ،+971504506120 :كرحتم

Sharath Ravi

MEED

+971 505253862
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