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دبي 5 ،أكتىبز  :3121شٖذخ "جائضج أتشاج ماتٍراه ىيفُْ٘" فً دٗسذٖا اىثاىثح ف٘ص خَغةح فْةاٍِّ
ٗعظ اسذفةا غٍةش ٍغةث٘ فةً عةذد طيثةاخ اىرغةيٍوٗ .عةٍمَو اىفْةاُّ٘ اىفةائضُٗ ،خةله األشةٖش
اىغرح اىقادٍح ،عيى ذْفٍز أعَاىٌٖ اىفٍْح اىيذٌذج اىرً عٍرٌ مشف اىْقاب عْٖةا ضةَِ ٍمةش

"آسخ

دتً" خله شٖش ٍاسط  2011قثو أُ ذصثح جضءاً ٍِ ٍيَ٘عح أتشاج ماتٍراه اىفٍْح.
ٌْٗحةةذس اىفْةةاُّ٘ اىفةةائضُٗ ىٖةةزا اىمةةاً ٍةةِ ٍخريةةف أّحةةاء ٍْطقةةح اىشةةش األٗعةةظ ٗشةةَاه أفشٌقٍةةا
ٗجْ٘ب آعٍاٗ .قذ شٖذخ اىذٗسج اىحاىٍح ذَثٍو أستمح تيذاُ جذٌةذج؛ فناّةد جْةاُ اىمةاًّ أٗه فةائضج
ٍِ اىمشا  ،فضلً عِ ّادٌح اىنمثً -ىٍْنً ٍِ ذّ٘ظٗ ،ىيَةشج األٗىةى ٌفة٘ص تاىيةائضج ٍةِ جْة٘ب
آعٍا مو ٍِ حَشاء عثاط ٗشٍضاد داٗٗد .أٍا اىفائض اىخاٍظ فٖ٘ اإلٌشاًّ ذٍَ٘ ّاصشي.
ٗذٌ اخرٍاس شاسًٍٍْ تٍشٌشا (عشي الّنةا/اىََينةح اىَرحةذج) ىرنةُ٘ قٍَّةح صائةشج ىمةاً 2011؛ حٍة
عرمَو ٍع اىفْاٍِّ عِ مثة ىإلششاف عيى إّراج أعَاىٌٖ اىفٍْحٗ ،عشضٖا فً "آسخ دتً"ّٗ ،شةش
اىنراى٘ج اىغْ٘ي اىخاص تاىيائضج.
ٗىيفائضٌِ اىخَغح ذاسٌخ حافو تاىَماس اىماىٍَح عٍَ٘اً ٗاإلقيٍٍَةح عيةى ٗجةٔ اىخصة٘ص ،حٍة
اعرضةةافد أعَةةاىٌٖ صةةاالخ عةةش عيةةى دسجةةح عاىٍةةح ٍةةِ اىَصةةذاقٍح اىفٍْةةحٗ .ذةةٌ ٍةةْح اىيةةائضج
اىغٌْ٘ح عيى أعاط اقرشاح ٍششٗ فْةً ذةٌ ذقذٌَةٔ فةً ٗقةد عةات ٍةِ عةاً ٗ .2010جةاء قةشاس
ىيْح االخرٍاس ٕزا اىماً ىٍؤمذ ٍيذداً ص٘اب ٍْح اىيائضج ،اىثاىغح قٍَرٖا ٍيٍُ٘ دٗالس أٍشٌنً ،إىى
فْاٍِّ اعرطاع٘ا ذقذٌٌ ٍشاسٌع جذٌشج تاىثقح ذٌْ عِ ٍٕ٘ثح مثٍشج ذغرح اىذعٌ.

ٗقذ ذٌ عقذ ٍؤذَش صحافً صثاح اىًٍ٘ فً "ٍشمض دتً اىَاىً اىماىًَ" ىرقذٌٌ اىفْاٍِّ اىفائضٌِ إىى
ٗعائو اإلعلً.
ٗتٖزٓ اىَْاعثح؛ قاه فشٌذ عٍنشٌٔ ،اىَذٌش اىرْفٍزي ىششمح "أتةشاج ماتٍرةاه"" :ذثةشِٕ ‘جةائضج أتةشاج
ماتٍراه ىيفُْ٘’ فً عاٍٖا اىثاىة أّٖةا أصةثحد ٍمٍةاساً ىلٍرٍةاص اىفْةً فةً ٍْطقةح اىشةش األٗعةظ
ٗشَاه أفشٌقٍا ٗجْ٘ب آعٍا؛ ًٕٗ ٍغرَشج تشعاٌح ٗذَنٍِ ٍ٘إة ٕزٓ اىَْطقح اىحٌٍ٘ح اىَرْ٘عح.
ٗذثثد ‘أتشاج ماتٍراه’ عثش ٕزٓ اىيائضج اىرضاٍٖا اىَريةذد ت٘صةفٖا ساعٍةاً ىيفْةُ٘ ٍةِ خةله ذة٘فٍش
ٍْصح ذرٍح ىيفْاٍِّ اىشثاب ذطٌ٘ش ٍَاسعاذٌٖ فً اذيإاخ جذٌذج ٗعش
اىماىًَ".

أعَاىٌٖ ىيَيرَةع اىفْةً

ٗقاىد عافٍرا أترً ،سئٍغح ىيْح "جائضج أتشاج ماتٍراه ىيفُْ٘"" :ال شل أُ ف٘ص خَغح فْاٍِّ تيائضج
ٕزا اىماً عٍَْح األعَاه اىفٍْح اّرشةاساً أٗعةع ٍةِ ري قثةو؛ ٗعةٍمَو مةو فْةاُ ٍةع اىقًٍَّةح اىضةٍفح
ىيَشج األٗىى ٍْز اّطل اىيائضجّٗ .رطيع تفاسغ اىصثش ىشؤٌح ثَشج ٕزا اىرمةاُٗ اىٍََةض فةً شةٖش
ٍاسط اىقادً".
ٗماّةد "أتةةشاج ماتٍرةاه" ،اىشةةشمح اىشائةذج فةةً اعةرثَاساخ اىَينٍةةح اىخاصةح تَْطقةةح اىشةش األٗعةةظ
ٗشَاه أفشٌقٍا ٗجْ٘ب آعٍا ،قذ أطيقد جائضذٖا اىَشٍ٘قح ىرمضٌض ٗحفض اىحشمح اىفٍْح فةً أعة٘اقٖا
اىشئٍغٍح.
 اّرٖى -وبذة حىل "جائشة أبزاج كابيتال للفىىن"

ذٌ إطل "جائضج أتشاج ماتٍراه ىيفُْ٘" عاً 2008؛ ًٕٗ اىيائضج األمثش عخاءً فً اىماىٌ ،إر ذثيغ قٍَرٖا ٍيٍُ٘
دٗالس أٍشٌنً ذ٘ص عٌْ٘اً عيى فْاٍِّ ٌرٌ اخرٍاسٌٕ ٍِ ٍْطقح اىشش األٗعظ ٗشَاه إفشٌقٍا ٗجْ٘ب آعٍا تْاءً
عيى ٍقرشحاخ فٍْح تذالً ٍِ األعَاه اىَْيضج ٍِٗ ،ثٌ ٌقً٘ اىفْاُّ٘ ترْفٍز ٍقرشحاذٌٖ اىفائضج ذحد إششاف قٍٍَِّ
دٗىٍٍِٗ .اىفْاُّ٘ اىثلثح اىفائضُٗ تيائضج ّ ٌٕ 2009اصج٘ه آّغاسٌٍْا (إٌشاُ ،اىقٍَح ىٍيى فخش)ٗ ،صىٍخح
ت٘عثذهللا (اىيضائش ،اىقٍَح ماسٗه ع٘ىٍِ٘) ٗ ،م٘ذلغ أذاٍاُ (ذشمٍا ،اىقٍَح مشٌغرٍاّا تٍشٌل) ،فٍَا فاص تيائضج
 2010مو ٍِ قادس عطٍح (اىيضائش ،اىقٍَح ى٘سي آُ فاسٌو)ٕٗ ،اىح اىق٘صً (ٍصش ،اىقٌٍ تٍو تإٌٗ٘ظ)،

ٍٗشٗاُ عحَشاًّ (ىثْاُ ،اىقٍَح ٍإٍرا اىثاشا أٗسٌٍرا).

للمشيد مه المعلىماث حىل تاريخ ومستقبل "جائشة أبزاج كابيتال للفىىن" ،ذفضي٘ا تضٌاسج اىشاتظ اإلىنرشًّٗ:
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