
شراخم رصان لماك

ةينهملا ةربخلا
 Bechtel ليتكيب ةكرش يف نرمتم بلاطك ١٩٧٧ ةنس يف ةينهملا هتايح شراخم لماك أدب

Corporation حاجنب لمع ١٩٨٤ ١٩٨٠ يتنس نيب ةدتمملا ةرتفلا لالخ يفو .وكسيسنرف ناس يف 
 ىربك ةيلام تاسسؤم يف لمعلا ىلإ ١٩٨٤ ةنس ذنم لقتنا مث .وكمارآ ةكرش يف سدنهمك قّوفتو
 Gulf       )تيوكلا( رامثتسالل جيلخلا ةسسؤمو SAMBA ابماسو Citicorp بروكيتيس لثم

Investment Corporation زرزيافدأ لابولغ تيرتس تيتسو State Street Global Advisors 
 ،ةيمالسإلا نادلبلاو طسوألا قرشلا ةقطنمل تيرتس تيتس فرصمل يميلقإلا بتكملا سأرتو سسأ(
 ةينامئتسا ىرخأ الوصأو تارالودلا نم نييالملا تائم اهتميق تغلب الوصأ ريدي ناك لاجملا اذه يفو
 كنب شتيود فرصمل اراشتسم لمعي أدب ،٢٠٠٠ ماع يفو .)تارالودلا نم نييالب ةدع اهتميق تغلب

Deutsche Bank )اسسؤم ناكو .ةصاخلا ةورثلا مسقل ايذيفنت اريدم كلذ دعب حبصأو )ارسيوس 
 فرصم( Clariden Middle East طسوألا قرشلل نديرالك فرصمل اماع اريدمو ةرادإ سلجمل اسيئرو
 .)Credit Suisse سيوس يديرك ةعومجم نم عرف وهو ،صاخ يرسيوس فرصم نديرالك

 ةكرشك ةيلودو ةيكيرمأ ةريبك تاكرش يف راشتسمك حاجنب شراخم لماك لمع ،ةديدع تاونس لالخو
 Aurado Energy يجرينأ وداروأ ةكرشو ،KeyBank كنابيكو  Raytheon Corporation   نويثير
 )ايسور( Helios Petroleum مويلورتب سويليه ةكرشو ،ةرادإ سلجم وضعك )ناتسخازاكو ادنك(
 Environmental Management تنامجنام لاتنمنريافنإ ةكرشو ،ةرادإ سلجم وضعك

Corporation، تسارت جاتيراه ةيميلعتلا ةسسؤملاو Heritage Trust Foundation )اينروفيلاك( 
 نادلبلاو طسوألا قرشلا ةقطنم يف اهعيسوتو لامعألا ةيجيتارتسإب قلعتي ام يف ىرخأ تاكرشو
 ،لمعي و .ةيملاعلا فراصملا ربكأ دحا عم ةكرتشم ةيلام ةسسؤم ءاشنإ ىلع لمع و .ةيمالسإلاو ةيبرعلا
 يف يملاع ىوتسم تاذ تاسسؤم اهيف كراشت ةكرتشم لامعأ ةسسؤم ءاشنإ ىلع ،ىرخأ ةهج نم
 و تاءاشنإلل يلميل ةكرش ةرادإ سلجم يف وضع وهو .عيراشملا ةرادإو ءانبلاو ةسدنهلا تالاجم
 ةعومجم ةرادإ سلجم سيئرل نيراشتسملا ريبكً ارخؤم نّيع .Lemley International ةسدنهلا

STS Capital وكانوم هزكرم يلود يرامثتسا كنب وھو.  

 بئان و )"روشفوا" ةينانبل ةمهاسم ةكرش( MOKA اكوم ةكرش يسسؤم دحأ وه شراخم لماك
 ،انولشرب ،سيراب ،ندنل ،توريب يف ةعبات بتاكم وأ عورف ةكرشلا هذه ىدلو .ةرادإلا سلجم سيئر
 :ةيلاتلا تاعاطقلا يف ةكرتشم ةيلود لامعأ تاسسؤم ءاشنإب اكوم ةكرش موقتو .نطنشاو و ،خيروز
 ناكسإلا ،تاءاشنإلاو ةسدنهلا ،ةقاطلا ،زاغلاو طفنلا ،ةيليوحتلا تاعانصلا ،رامثتسإلاو ليومتلا
 فالحأ كانهو .مالعإلا طئاسو ،ةروطتملا ايجولونكتلا ،يراقعلا ريوطتلا ،عيرسلاو يعامتجإلا
 .ةدئارلا ةيملاعلا تاكرشلا نم ديدعلا عم نواعت تاقافتاو ةيجيتارتسإ



 ةيصخشلا ةربخلا
 يف نانبلو ايروس يف ةيوناثلاو ةيئادتبالا هتاسارد ،ايروس- بلح يف دولوملا ،شراخم لماك متأ
 يف مولع سويرولاكب ةداهش لانو .Collège des Frères Maristes "نييميرملا ةوخإلا ةسردم"
 MIT)  Massachusetts Institute of ايجولونكتلل ستسوشاسام دهعم نم ةسدنهلا

Technology(  اينروفيلاك يف دروفناتس ةعماج نم ةسدنهلا يف مولع ريتسجام ةداهشو Stanford 
University. تاعوضومل ةصصخم ىوتسملا ةعيفر ةيسارد تاقلحو تارود ةدع يف كراش دقو 

 ةداهش لينل لمعي وهو ،ةيذيفنتلا ةرادإلاو رامثتسإلاو ليومتلاو يفرصملا لمعلاو تاءاشنإلاو ةسدنهلا
 International School of Management ةرادإلل يلودلا دهعملا نم لامعألا ةرادإ يف ةاروتكدلا
 .)سيرابو كرويوين(

 ايروسو نانبلو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو تيوكلاو نيرحبلاو ةيدوعسلا اهنم لودلا نم ددع يف لمع
 ةديرف ةينهمو ةيفاقثو ةيصخش ةربخ نّوكي نأ هل حاتأ امم ةيكيرمأو ةيبوروأ ندم ةدع يف كلذكو
 .ينهملاو يصخشلا نيديعصلا ىلع ةّماهو ةنيتم تاقالعو

 ةيكرمنادلاب ةديج ةفرعم هيدل نأ امك ً،اّماتً اناقتإ ةيزيلجنإلاو ةيسنرفلاو ةيبرعلا شراخم لماك نقتي
 .ةيناملألاو ةينابسإلاو
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