
  
 
 

1 
 

هذا البيان ال يجوز نشره أو نقله أو توزيعه كليًا أو جزئيًا  

بشكل مباشر أو غير مباشر في أي دولة أخرى يعد توزيع  

  هذا البيان فيها عمالً مخالفًا للقانون.

 المتحدة  بالمملكة السوق استخدام  إساءة قانون من 7 رقم   بالمادة الخاصة لألغراض داخلية معلومات على يحتوي البيان هذا

في   مركز تشرخييري جديد تطلقان  مركز بيوالب التابع لها  و شرركة التشرخيا المتكاملة القاب رة  

فواز   لشرررركة المملوكة    Izhoor Medicalباالشرررتراع مع شرررركة    المملكة العربية السرررعودية 

   الحكير 

التوس    و  للمم م  العربج  الس عودي ي قطلع الرعلي  الص يج  ب القلبض     ش رة  التش صجا المتملة    دخولعن     االس ترايجيج   ش راة الثمر ت س 
التي واعدة النمو ال رص   االس  تدلدة ةن بنلء ةنص    اعلي  ي  يج  يتمجد بقدايهل ع     ض  الا   ،وقلعدة عمالئهل ألعمللهل  اليغرا ي  بللنطلق

 ةستقبالا سجطرحهل السوق السعودي 

 

 2022أكتوبر  31القاهرة ولندن في  

)المداج   ي بواي   لند  والبواي   المص ري  ييت ةود     "الش رة " أو "الميموع " أع نت الجوم ش رة  التش صجا المتملة   القلبض  

IDHC وهي ش رة  اائدة وةتصص ص    ي ةيلل الرعلي  الص يج  ويمتد أعمللهل عبر أس واق ةص ر واألاد  والس ودا  و،جيجريل، عن ،)

 Izhoor Holding Medical Company LLCش   رة   و  "بجوالب"المصبريو  العرب    ةش   روع ةش   ترر ة  ش   رة يوقج  ايدلقج  

"Izhoor"    التش    صجا المتم لة      ةيموع . وةن المقرا أ  يمت     ل تش    صجا الطبي  ي المم م   العربج   الس    عودي ةرةد جديد إلطالق

،  خرى % األ50حص    "  Izhoor"س تمت   ش رة     بجنمل،  ةن المش روع  %50حص    )ش رةتي التش صجا المتملة   القلبض   وبجوالب(  القلبض    

)يش  لا إل  جمج    للس  عودي ب  ، ائجس ةي س إدااة ةيموع   واز اليمجر الرائدة  ي قطلع التيدئ اليمجر   واز ل س  جدةم وة     وهي ش  رة 

  .("الشرةلء  "األطراف ب 

، بجنمل س جتول  عمجد عبد النوا، المؤس س والرئجس التندجيي لش رة  بجوالبوس وف يتول  إدااة المش روع اليديد  ريإ إدااي بقجلدة الدةتوا 

يأيي ذل   ل مش روع اليديد، حج   وأع   ةعليجر اليودة ريإ عمل ش رة  بجوالب اإلش راف ع   العم جلا الجوةج  و،قل الصبراا التش غج ج   

ةن  األةراض إل  ةرةد ةتصص ا  ي يقدي  بلق  ش لة   ةن خدةلا يش صجا  ه ي المش روع اليديد وييو تطويرل  الش رةلء  ي إطلا أهداف

 خالل شبم  واسع  ةن الدروع التلبع .

اس تثملااا ش رة  التش صجا    . ويب غ قجم ة جو  لاير س عودي(  73.7) أةريمي  ة جو  دوالا  19.7دق   ص  االس تثملاي  التقديري  لقجم  اليب غ  

 1.9بجوالب   ش رة   تيملت س بجنمل    دوالا،  وة ج   2.8ةنهل الش رة  القلبض    تيمل  س ت   دوالا،  وة ج  4.7 ي المش روع  القلبض    المتملة   

أةتوبر  27 ي  يوقج  االيدلقج  يلايخ أش هر ةن  وس ت  أابع   خالل  ترة يتراوح بجنالمش روع اليديد  بدء يش غجل  المصططةن وة جو  دوالا.  

 والتراخجا الالزة .   اليهلا التنظجمج ةوا ق  وا اليصول ع    2022

  ، حج ةم وة  له بللملةلوص يج   الرعلي   لصدةلا الةنص   هي و   واز اليمجر  جل،ب ش رة ةن   2020 ي علم "  Izhoor"يأس س ت ش رة   

ةن خالل الدخول  ي ش  راةلا اس  ترايجيج  ة  أبرز المجل،لا الدولج  الرائدة  ي    الس  عوديلس  وق   ي امبتمرة  اللرعلي  الص  يج   ح ول ا يقدم

ةواةب  ع     قداةاألةثر   الش رائ  األخرىالوي ول إلجهل وص عوب   ب يتس   التي خدة  الش رائ  يرةد الش رة  بش مل أس لس ي ع   و.  هيا الميلل

يش غجل المراةد التر جهج  ويمت   حقوق االةتجلز لميموع  ةبجرة ةن العالةلا ش رة  اائدة  ي اليمجر   واز    ةيموع  يعدوالرقمي.  التيول  

. ةمل ةرةد ييلاي  ي الس   عودي  22يتول  حللجال إدااة و،ييت  ي بنلء س   يل حل ل بلإل،يلزاا ع   ةداا عقود ةتتللج ،  حج    التيلاي ،

  ةتير. 1700ةتلجرهل أةثر ةن ويض  شبم   عالة  ييلاي  80بشراةلا قوي  ة  أةثر ةن  الميموع  ييظ 

ا لمل   ش رة و  ش رة  التش صجا المتملة   القلبض   أةثل الش رةلء اليديرين بللثق  لمالا ةن ةس لهمجهل" وIzhoor"   ويمثل ش رة بجوالب، ،ظرا

. ةمل يض من س ري  النموقطلع الرعلي  الص يج   وبوجه علم   ييظ  به الش رةلء الس عوديجن ةن دااي  عمجق  حول يوجهلا الس وق الس عودي

الا ي   الش راة  س هول  االس تدلدة ةن الموااد المي ج  المتلح  بللس وق الس عودي ل تأةد ةن ينمج  أعملل المش روع المش ترر اليديد بمدلءة،  ض 

  ةد التيلاي  والمتلجر التلبع  لميموع االمرالمواق  المتمجدة لش بم   التش صجا المتملة   القلبض   وبجوالب ةن يوفج     تيعن يممجن ش رة

التش  صجا  تي. وةن جل،ب آخر يندرد ش  رةوخدة  ش  ريي  واس  ع  ةن العمالء التش  صجا يأس  جس ش  بم  قوي  ةن ةراةد   ياليمجر    واز

ع   ةداا عقود  ي يش    غجل وإدااة المملا ةن ةراةد ل بصبرة ال يض    له   ي ةيلل التش    صجا الطبي، حج  ،ييت "بجوالب"  المتملة   و

 20ةن واق  يش غج هل ألةثر ةن  بجوالب ش رة يظ  بهل ي الصبراا الواس ع  التي  االس تدلدة ةنالتش صجا الطبي  ي أاب  دول. وةن خالل  

لطبج  والتش صجص ج  عللج  ، س جس تهدف المش روع اليديد س د  يواا الط ب اليللج  ع   خدةلا االختبلااا اةرةد يش صجص ي  ي األاد 

 لئق  اليودة التي ييظ  بهل عمالء "بجوالب"  ي األاد  ةني الص يج   اليودة، س عجال لتدويد المم م  العربج  الس عودي  بندس خدةلا الرعلي  

 سنواا. 
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هذا البيان ال يجوز نشره أو نقله أو توزيعه كليًا أو جزئيًا  

بشكل مباشر أو غير مباشر في أي دولة أخرى يعد توزيع  
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 أبرز النقاط المتعلقة باليفقة

  مرض   ال  اهتملم  وزيلدة الدريدةج  س  مل، ال  هلخص  لئص  بدض  ل    قوي ،مو   ييظ  بإةمل،لاالتي أحد أةبر األس  واق اليياب   دخول   •

  . ةمل يندرد الس   عودي  بأس   س قوي  يدع  ،موهل االقتص   لدي، وةيل  التطوااا التي يطرأ ع   قطلعصدةلا الرعلي  الص   يج ب 

  .داعم التنظجمج  الطر يو ر األ ي ةص ي  القطلع الصلص وبمل يصب رعلي  ييج  ال

ا  ي ةنطق  الش  رق األوس  ط  أ  يمو  الس  وق  التش  صجا  ي المم م  العربج  الس  عودي    علةلس  وق ةل ةن المتوق  • األس  رع ،موا

يرج  النمو المتوق  إل  ةيموع  ةن العواةل وةنهل النمو الس    ري  ل تعداد و .( خالل الس    نواا الس    ت القلدة MEAوأ ريقجل )

المصتبراا وةعلةل التيللجل   ةس لهم الس مل،ي ةن الس عوديجن واألجل،ب المقجمجن، بلإلض ل   إل  جهود اليموة  الراةج  إل  زيلدة 

 التلبع  ل قطلع الصلص.

ة جو  ،س م     36يعدادهل الس مل،ي ، إذ يب غ الش رق األوس ط بعد إيرا  والعراقييتل المم م  العربج  الس عودي  المريب  الثللث   ي   •

 .(يقريبال %2سنوي  )،مو

الرع لي    خ دة لا   رد ع    لم ل ،د لق  إجم للي اإلالمنطق   ةن حج   ع   ةس    توى    أع   المراةدالمم م   ح للج ال يت ل  بش    م ل ع لم، ي  •

  ي السنواا القلدة . ةعدل اإل،دلقأ  يريد  توق  وةن الم. الصيج 

و جمل يصا اإليالح  .  اليموة   لاأولوي يأيي ع   اأس  إيالح قطلع الرعلي  الصيج  وينمجته  إ   2030السعودي   رؤي   و قال ل •

  2250ةس  تش  د  وأةثر ةن  300خص  صص    ةل يقرب ةن يس  تهدف اليموة   يرةجد ةبجر ع   خص  صص    القطلع، حج      ثم 

ا ل رعلي  الصيج    .والقلئم  ةدي اليدر ةن الدرص الواعدة لشرةلا القطلع الصلص ج لمث ا، وهو ةل يص إ 2030بي ول علم ةرةدا

ع    2022الدول  لعلم % ةن ةجدا،ج  14.4حج  يت  إ،دلق  لا ة  هلئل ةن الموااد  ي القطلع الطبي،اس  تثميعمل اليموة  ع    •

% ةن إجمللي اإل،دلق ع   الرعلي  الص يج   ي  60ع   الرعلي  الص يج   المم م  العربج  الس عودي   إ،دلق مثل ي الرعلي  الص يج  )

ع     قط لع الع لمالزي لدة اعتم لد  أدى إل  ع   الرع لي   الص    يج    أ  الط  ب المتداي د   إض    ل   ا إل ، دول ةي س التع لو  الص جيي(

 . التشصجصج ةيلل االختبلااا ال سجمل  ي والقطلع الصلص، 

لموفدي ش    رة لا القط لع الص لص )يت    الت أةجن الص    يي اإللداةي  قوا،جن إقراابع د  ،مو القط لع الص لص  يدداد  ةن المتوق  أ    •

التي يغطجهل التأةجن عم ج  الصلي     بللديوي   لا المالقوا،جن  وإلغلء    يو جرهل ةن جل،ب أي   يلب األعملل والش   رةلا الموفد (

 الصلص. لشرةلا القطلع الصيي

اليمجر  واز  س جس تدجد المش روع المش ترر اليديد ةن س هول  الوي ول إل  الموااد الهلئ   التلبع  ل س جد  واز اليمجر وةيموع    •

ل بللمعر   الع مج  والدنج  الالزة  ايي يندرد بهل ش    رةتي التش    صجا المتملة   القلبض      وبجوالب  ي يقدي   بوحه علم، وةدعوةا

 الطبي عللج  اليودة.خدةلا التشصجا 

"  Izhoor، ع   أ  يش غل ش رة  "أابع  ةن ثمل،ج  ةقلعد بمي س إدااة المش روع اليديد  الميموع س تش غل  بنلءا ع   االيدلقج ،   •

األابع  ةقلعد األخرى. وس  تش  غل الميموع  اثنجن ةن ثالث  ةقلعد بلل ين  التندجيي  ل مش  روع اليديد، واليي س  جت  ييمج  ،تلئيه 

 ع   القوائ  المللج  لشرة  التشصجا المتملة   القلبض . بللملةل

 هيكل وتمويل اليفقة المقترح

،  ي حجن (ش  رة  بجوالبل %20وش  رة  التش  صجا المتملة   القلبض     ل %30ةن المش  روع اليديد )  %50الميموع   س  تمت    •

  % المتبقج .50حص   "Izhoorشرة  "  ستمت  

ع   ةداا األاب  س   نواا    ة جو  لاير س   عودي(  73.7) ة جو  دوالا أةريمي  19.7مش   روع إل  ل القجم  اإلجمللج  ل ص   ت س    •

 .القلدة 

، والتي ةن المتوق  اليصول ع جهل  الالزة   اج خارت وال ا التنظجمج الموا قلةيموع  ةن   اليصول ع  صض  إيملم الصدق  إل   ي  •

 .(2022أةتوبر  27) يوقج  ايدلقج  المشروع المشترريلايخ أشهر ةن  وست  أابع   ترة يتراوح بجن خالل
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ه الش راة   بهي عن اعتدازهل  ، أعربت الدكتورة هند الشرربيني الرئي  التنفيذي لشرركة التشرخيا المتكاملة القاب رة،تعليقًا على اليرفقةو

ل هلئ   حج    ،إل  األس واق التي يعمل بهل الش رة إض ل   س وق المم م  العربج  الس عودي   البلازة و يمثل المم م  س وقال جياب يطرح  ري ا

  يأيي  ي إطلاأ  هيه الص   دق   وأض   ل ت    .القلدة   س   نوااالحجلة الماليجن ةن العمالء خالل    إحداث يغججر إييلبي  يل نمو والمس   لهم   ي  

ويوفج  ةل ييظ  به ةن ةوااد  ، س ريع  النموأس واق جديدة     يس تهدف الدخول  والتي ي   التي يتبنلهل الش رة    اإلق جمج   لااس ترايجيج  التوس ع

شرة   ت الشربجني عن سعلدة اإلدااة بللتعلو  ة  ب عرأةمل ألةبر عدد ةن العمالء.   الصيج  عللج  اليودةرعلي   اليقدي  خدةلا  وخبراا  ي 

"Izhoor"  ، التعلو  ة  جمج  الش  رةلء س  جثمر عن يو جر ةل ةل ي دم ةن ةؤةدةا أ  ،  واؤى طوي   األجلقج  الش  رةتجن ةن  هيتش  لاةلمل

  .ع   المدى الطويل اليديدالمشروع  ،يلح الممجداا والصبراا التي يضمن

لتمراا   جياب أ  الص دق  اليديدة يطرح  ري    ،  المؤسر  والرئي  التنفيذي لشرركة بيوالب،  الدكتور عميد عبد النورومن جانبه أوضر   

. وأض لف  عربال عن بللغ  صره بتولي الش رة  ةس مولج  يش غجل المش روع اليديدة، قص   ،يلح بجوالب  ي األاد   ي الس وق الس عودي الواعد

أ  الش رة  ،ييت  ي يعديد س معتهل وةمل،تهل ع   ةداا الس نواا العش رين الملض ج  بلعتبلاهل ش رة  اائدة  ي يقدي  الصدةلا عللج  اليودة  

   يديوة اليللج  الالماليجن ةن العمالء، وأ  الش رة  ش ديدة اليرص ع   يوفج  خبرايهل الواس ع   ي المس لهم  بش مل ائجس ي  ي س د  إل  

الموااد  المعر   الواس ع  وللمم م  العربج  الس عودي . وأةد عبد النوا أ  دة  ي   الصبراا ة  ب خدةلا التش صجا الطبي عللج  اليودة  يقدي   

، س جو ر جمج  العنلي ر الالزة  لض مل  الو لء بللتداةلا "Izhoor"القلبض   وش رة    ش رة  التش صجا المتملة   هل ةالا ةنالتي ييظ  ب 

  الشرة  ل سلدة المسلهمجن بللتوازي ة  يعظج  القجم  ل شعب السعودي واالقتصلد بشمل ةستدام. 

س  رواه بللش  راة  ة  ش  رةتي التش  صجا المتملة    عن  ، Izhoorشررركة    السرريد فوازالحكير، مؤسرر  ورئي  مجل  إدارةأعرب  و

ا التوس    ي س وق ةعلةل وةصتبراا التش صجا الطبي بللمم م  العربج  الس عودي ، و  ،القلبض   وبجوالب ا إل  أ  الص دق  يمثل إ،يلزا ةش جرا

ا ل وخطوة ائجس ج  ،يو يطوير ةنظوة  الرعلي  الص يج  الصلي   بللش رة . وأةد اليمجر ع   إيمل،ه بأ  اليم  بجن   "Izhoorش رة  "بلازا

 ج  والقدااا الطبج  التي ييظ  بهل ةالا ةن التش صجا المتملة   القلبض   وبجوالب وةيل  س يل إ،يلزاا ةيموع  اليمجر الصبراا التش غج 

المجل  اليديد  يمثل العواةل األس لس ج  لنيلح المش روع اليديد. وأوض   أ  ي يطوير ةدلهج  جديدة لقطلع التيدئ  والتوس   بهل  ي المم م  

 ي قطلع التش   صجا الطبي عبر يبني ويطبجإ ةدهوم جديد و،لج  لمعلةل وةصتبراا التش   صجا، س   عجال لتقدي    يس   تهدف إحداث ،ق   قوي 

 ةستوى أ ضل ةن الصدةلا عللج  اليودة وييسجن ييرب  العمالء.   

    مستشاري اليفقة

بدوا المستشلا   «Khalifeh & Partners»قلةت ةالا ةن شرة  التشصجا المتملة   القلبض  وشرة  بجوالب بتم ج  ةمتب الميلةلة 

بتم ج  ةمتب »وائل العجس  ةيلةو  وةستشلاو  قل،و،جو « و»دينتو « بدوا   Izhoorالقل،و،ي خالل يندجي الصدق . وقلةت شرة  

 المستشلا القل،و،ي.

 —جل ،هلي  الب —
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  (IDH)نبذة عن شركة التشخيا المتكاملة القاب ة  

ش  رة  التش  صجا المتملة   القلبض    هي ش  رة  اائدة  ي ةيلل الرعلي  الص  يج  بمنطق  الش  رق األوس  ط وش  ملل أ ريقجل، ويعمل  ي ةص  ر واألاد  
ةعلةل البرج والمصتبر ل تيللجل الطبج  وةراةد البرج س مل  لشش ع   ي ةص ر،  والس ودا  و،جيجريل. ويض   العالةلا التيلاي  األس لس ج  ل ميموع  ةل ةن 

ملل ةشر   بلإلضل   إل  بجوالب  ي )األاد (، والتراالب والمصتبر  ي )السودا ( وإيموالب  ي )،جيجريل(.  ييظ  الشرة  بسيل طويل حل ل وسلبق  أع
،وع ةن التيللجل    2000ا االعتملد المعترف بهل دولجال لميدظ  أعمللهل التي يش  مل ةل يديد عن  جمل يتع إ بمعليجر اليودة والس  الة ، عالوة ع   ش  هلدا

ا ةن   538الطبج . ويض   ش بم   روع الش رة    ، ةمل س تواي ل الش رة  التوس    ي المعلةل ةن خالل ،موذج أعملل ةيواي 2022  يو،جو  30 رعال اعتبلاا
اق جديدة  يو ر ةنص  لا قلب   ل تطوير. بلإلض  ل   إل  النمو الطبجعي ل ش  رة ، يش  مل خطط التوس    خالل المرح   القلدة  يندجي عم جلا اس  تيواذ  ي أس  و

ة  ييقجإ أقص   اس تدلدة ةن أ،ملط االس تهالر والرعلي  الص يج   ض الا عن االس تيواذ ع   بللش رق األوس ط وأ ريقجل حج  يتنلس ب ،موذج أعملل الش رة   
ن ججرس ي حص   ةبجرة ةن األس واق التي يدتقر إل  المجل،لا الض صم   ي هيا الميلل. يعد ش رة  التش صجا المتملة   القلبض   ش رة  ةس ي   و قال لقوا،ج

.  2021ةليو   ي  (IDHC.CA  :)ةود الس  ه  ي البواي    المص  ري    إدااجهلوي     ، 2015علم ( ةني  IDHCوةداج   ي بواي    لند  )ةود الس  ه    
 . idhcorp.comلمعر   المديد، يرج  زيلاة ةوق  الشرة  

  

 لالستعالم والتواصل

 نانسي فهمي

 ائجس عالقلا المستثمرين

 nancy.fahmy@idhcorp.com|  +20( 0)12 2255 7445+ | ةوبليل  20 (0)2 3345 5530ي جدو    

 المخبريون العرب  بيوالب شركة  نبذة عن 

 ي ةيلل التش صجا الطبي والديوي لا المصبري   ي األاد ، حج  يو ر ل مرض    ي جمج  أ،يلء البالد    أحد المجل،لا الرائدةةصتبر بجوالب الطبي   يعد

 ةنيدير ش   بم    ، حج واحدة ةن أةبر ش   رةلا القطلع الصلص  ي األاد    ي التيول إل بجوالب    وقد ،ييت يا طبي.    700أةثر ةن  إجراءإةمل،ج   

يص    ولهل ع   . يدتصر ةصتبراا بجوالب ب2021ة جو  اختبلا  ي علم  3.6أةثر ةن    اءجرإ  ةريض وة جو 1.6أةثر ةن   خدةو،ييت  ي  رعال،    21

(،  JCI(، وال ين   ال دولج   المش    ترة   )CAPخمس هجم لا دولج   العتم لد اليودة، بم ل  ي ذل   الم ج   األةريمج   لع م لء األةراض ) ناالعتم لد ةش    ه لداا  

 أةن المع وةلا.لنظ  إدااة  ISO 27001(، وشهلدة HCACتملد الرعلي  الصيج  )(، وةي س اعJASو،ظلم االعتملد األاد،ي )

 لالستعالم والتواصل

 ريم السقا

 قطلع العم جلاائجس  

 reem@biolab.jo|  (103+ )داخ ي  962 6 590 7000  ي جدو  

  Izhoorشركة  نبذة عن 

االس تدلدة ةن  الش رة  إل  هدفي  ، حج  واز اليمجر س جد  ةم وة  بللملةل ل، وهي 2020علم   Izhoor Holding Medical Companyش رة  يأس س ت  

لتطوير     دولجأبرز الش رةلا الة    وقد عقدا الش رة  ةيموع  ةن الش راةلاالرعلي  الص يج .    قطلعالصبرة التيلاي  لش رةليهل الش قجق  لت بج  احتجلجلا  

 ،ظلم اعلي  ييج  ةتملةل لصدة  الشعب السعودي.

ااا الطبج   وبللتعلو  ة  ش  رةلئهل، يقدم الش  رة  خدةلا االس  تش  لااا الطبج  عبر الهلي  والرعلي  طوي   األجل وإعلدة التأهجل، وةيل  خدةلا االختبل

عديد ةمل،  الش رة  وزيلدة عدد د، حج  يس له  ي   الش راةلا  ي يالتش صجص ج  وخدةلا عالج األةراض الي دي  واالحتجلجلا الصلي   بمرض   التوح

 ي  الصيج .  عمالئهل الوا دين ع   العجلداا الصلاجج  واال تراضج  وخدةلا الديلااا المندلج  ضمن أغ ب التصصصلا الطبج  عللج  القجم  بقطلع الرعل

 لالستعالم والتواصل

 ماهر مورالي

 ائجس قطلع االستثملا

 maheur.mourali@fawazalhokair.com+ | 966 55 512 6475ي جدو    
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هذا البيان ال يجوز نشره أو نقله أو توزيعه كليًا أو جزئيًا  

بشكل مباشر أو غير مباشر في أي دولة أخرى يعد توزيع  

  هذا البيان فيها عمالً مخالفًا للقانون.

 التوقعات المستقبلية

بوقلئ  او احداث يلايصج ، ويممن التعرف ع جه عن طريإ استصدام ةثل ييتوي هيا البجل  ع   يوقعلا ةستقب ج ، والتوق  المستقب ي هو أي يوق  ال يتصل  

يعتدم"،  العب لااا والم م لا االيج   "و ق ل ل تق ديراا"، "يه دف"، "ةريق ب"، "يق دا"، "يتيم ل"، "يعتق د"، "ق د"، "التق ديراا"، "يدترض"، "يوقع لا"، "

"، "س  وف"، او  ي ةل حلل ، ةل يندجهل او يعبجراا اخرى ةملث   التي يهدف  "يرى"، "يصطط"، "ةممن"، "ةتوق "، "ةش  روعلا"، "ينبغي"، "ع   ع  

 ج  او الصطط  ال  التعرف ع   التوق  بلعتبلاه ةستقب ي. هيا ينطبإ، ع   وجه الصصوص، إل  التوقعلا التي يتضمن ةع وةلا عن النتلئ  المللج  المستقب

أو الربيج  والظروف االقتص  لدي  والتنظجمج  العلة   ي المس  تقبل وغجرهل ةن المس  لئل التي يؤثر   أو التوقعلا بش  أ  األعملل التيلاي  واإلدااة، والنمو

 ع   الشرة .

نطوي ع   التوقعلا المس  تقب ج  يعمس وجهلا النظر اليللج  إلدااة الش  رة  )"االدااة"( ع   أحداث ةس  تقب ج ، والتي يقوم ع   ا تراض  لا اإلدااة وي

و    وةيهول  ، وغجره ل ةن العواة ل التي ق د يؤثر ع   ا  يمو  ،ت لئ  الش    رة   الدع ج   أو أداءه ل أو إ،ي لزايه ل ةصت د ل اختال  ل  ةص لطر ةعرو    وغجر ةعر

قإ أو عدم ييقإ  جوهريال عن أي ،تلئ   ي المس تقبل، او عن أداء الش رة  أو ا،يلزايهل الواادة  ي هيه التوقعلا المس تقب ج  ي راح  أو ض منل. قد يتس بب يي

التوقعلا س   واء   يا اال تراض  ي اختالف اليلل  المللج  الدع ج  ل ش   رة  او ،تلئ  عم جليهل اختال ل جوهريل عن هيه التوقعلا المس   تقب ج ، أو عدم يوا إه

 ةل،ت يريي  او ضمنج .

و التنبؤ اختال ل جوهريال عن األةر الواق . هيه  يصض   أعملل الش رة  لعدد ةن المصلطر والش مور التي قد يتس بب  ي اختالف التوق  المس تقب ي او التقدير أ

ع جه  إ  الشرة   المع وةلا واآلااء والتوقعلا المستقب ج  يعمس اؤي  وقنلع  اإلدااة وقت إعداد هيا التقرير وقد يطرأ ع جهل يغججر بدو  إخطلا ةسبإ، و

 لا المستقب ج  الواادة  ي هيه الوثجق .غجر ةسمول  وال يق  ع جهل أي عبء بصصوص ةراجع  أو يعديل أو يأةجد التوقع

 


