
News Release  

 كومباس ُتعین طارق عبد الرحمن في منصب الشریك التنفیذي
على اإلشراف جانب إلى االستثماریة كومباس شركة مبادرات إدارة مسئولیة مشترك بشكل الرحمن عبد طارق یتولى                  سوف
على الحائز مول دیزاینبولیس مشروع تحویل عبر مؤخًرا، كومباس علیها استحوذت التي – بنیان في الشركة استثمارات                   تنمیة
عدة على تربو التي خبرته من مستفیًدا الحدیثة، الحیاة نمط تالئم االستخدامات متعددة منطقة إلى الدولیة الجوائز من                    العدید

 عقود في مجال  تمویل الشركات والترویج وتغطیة االكتتاب، إلى جانب درایته الواسعة في قطاع التطویر العقاري.
 

 القاهرة في 18 نوفمبر 2018
عبد طارق تعیین عن المباشر– االستثمار تركزعلى والتي االستثمار أنشطة في الرائدة الشركات إحدى – كومباس الیوم                   أعلنت
والتمویل، االستثمارات وجذب الجدیدة االستثمارات على اإلشراف مسئولیة یتولى حیث التنفیذي، الشریك منصب في                الرحمن
دیزاینبولیس مشروع تمتلك والتي (بنیان) والتجارة للتنمیة بنیان مثل كومباس لشركة الحالیة االستثمارات متابعة عن                 فضًال

 مول.
اإلقلیمیة الساحتین على الكبرى واالستثماریة المالیة القطاعات من العدید في العمل من واسعة بخبرات الرحمن عبد                  ویحظى
من االستفادة وتعظیم اإلداریة المواهب أكفأ استقطاب على یركز الذي للشركة االستثماري المنهج مع یتماشى ما وهو                   والدولیة،

 خبراتهم لتنمیة استثمارات كومباس المتنوعة.
سنوات 5 مدار على للتعمیر هیلز بالم بشركة التنفیذي الرئیس منصب الرحمن عبد شغل كومباس، شركة إلى انضمامه                    وقبل
تأسیس الرحمن عبد بها یحظى التي الخبرات وتشمل للشركة. الناجحة االستراتیجي التحول عملیة في رئیسًیا دوًرا خاللها                   لعب
العدید تولیه جانب إلى واالستحواذ، الدمج ألنشطة االستشاریة والخدمات الشركات تمویل في المتخصصة بارتنرز أكانار                 شركة

 من المناصب اإلداریة البارزة بقطاع الترویج وتغطیة االكتتاب بشركة بلتون المالیة المصریة وسیتي جروب بلندن.
عبد طارق بانضمام سروره عن – كومباس شركة إدارة مجلس ورئیس مؤسس – الفضل أبو شامل أعرب السیاق هذا                     وفي
االستثماریة المبادرات إدارة على اإلشراف مسئولیة مشترك بشكل سیتولى أنه موضحًا التنفیذي، الشریك منصب في                 الرحمن
مشروع تمتلك والتي (بنیان) والتجارة للتنمیة بنیان شركة في استثماراتنا تنمیة عن مسؤولیته جانب إلى كومباس                  لشركة
بواحدة تنفیذي كرئیس الرحمن عبد بها یحظى التي الواسعة الخبرات من تستفید سوف الشركة إن وأضاف مول.                   دیزاینبولیس

 من أبرز شركات التطویر العقاري في مصر في تحقیق المزید من اإلنجازات.
المواهب أكفأ استقطاب على تركز التي كومباس شركة استراتیجیة إطار في یأتي الرحمن عبد تعیین أن الفضل أبو                    وأكد
محفظة لتنمیة جدیدة آفاق استكشاف جانب إلى المستهدفة النمو خطط تحقیق في خبراتهم من االستفادة وتعظیم                  اإلداریة

 استثمارات الشركة.
أنشطة في الرائدة الشركات إحدى باعتبارها كومباس إلى باالنضمام سعادته عن الرحمن عبد طارق أعرب جانبه                  ومن
إلى یتطلع أنه مؤكًدا التابعة، استثماراتها بجمیع الهیكلة إعادة لعملیات الناجح التنفیذ على قدرتها في انعكس ما وهو                    االستثمار،

 تقدیم الدعم الالزم من خطط استراتیجیة لتنفیذ جمیع مبادرات التوسع المستهدفة لشركة كومباس.
االستراتیجي التوسع خطط تحقیق في بالشركة العمل فریق مشاركة إلى تدفعه كومباس في العمل ثقافة أن الرحمن عبد                    وأوضح
المصري السوق في االستثمارات من المزید لضخ بمصر االستثماري المناخ یشهدها التي التاریخیة اللحظة تلك من                  واالستفادة

 سریع النمو.
  

 – نهایة البیان –
 

بفریق الشركة وتحظى المباشر. االستثمار على تركز والتي االستثمار أنشطة في الرائدة الشركات إحدى هي كومباس                  شركة
من وذلك التابعة، شركاتها من جذاب استثماري عائد تحقیق في بالنجاحات ملئ بسجل ویتمتع التخصصات من العدید یضم                    عمل
ذات األطراف لجمیع المستدام االستثماري المردود وتعظیم اإلداریة المواهب أكفأ واستقطاب صارم، استثماري منهج                خالل
من العدید تنفیذ في الشركة نجحت حیث المختلفة، القطاعات في االستثمار في فریدة استراتیجیة كومباس وتنتهج                  العالقة.
معامالتها في رئیسًیا مستثمًرا الشركة وتعد والتشغیلیة. المالیة الهیكلة وإعادة مرن مال رأس توفیر تتطلب التي                  االستثمارات

 الخاصة وتعمل بنشاط لضمان مطابقة مصالح جمیع أصحاب المصلحة في جمیع االستثمارات التي تتابعها.
 قد تتضمن اإلشارة إلى كلمة كومباس إلي  أنشطة االستثمار بشركة كومباس، و/ أو االستثمارات المالیة بشركة كومباس.

على الحصول في والراغبین المصدر الثالث الطرف لصالح معّدة فهي فقط، وتعلیمیة إعالمیة ألغراض تستخدم البیان هذا في الواردة                     المعلومات
أو استشاریة خدمات لتقدیم أنها على تفسر أن ینبغي وال تشكل ال البیان هذا في الواردة المعلومات إن البدیلة. االستثمار استراتیجیات حول                        معلومات
لقوانین وفًقا قانوني غیر البیع أو الشراء أو االلتماس أو العرض هذا فیها یكون دولة أي في مالیة أوراق أي شراء لعرض التماس أو للبیع                           عرض
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تشكل وال فقط إعالمیة ألغراض البیان هذا في الواردة المعلومات إعداد تم الدولة. تلك في بها المعمول األخرى القوانین أو التأمین أو المالیة                         األوراق
على مبنیة لیست البیان هذا في الواردة المعلومات محددة. استثماریة استراتیجیة أي اعتماد أو معینة مالیة ورقة أي بیع أو لشراء توصیة أو                         عرًضا

 ظروف أي مستثمر كما أنها ال تمثل نصیحة استثماریة.
تنفیذ في المستخدمة التحلیل وطریقة الفریق نظر وجهات لبیان تقدیمها ویتم فقط توضیحیة ألغراض البیان هذا في مناقشتها تمت استثمارات                      أي

 استراتیجیتهم االستثماریة.
 

 لالستعالم والتواصل:
 السیدة / یاسمین نجم

 مدیر االتصال وعالقات المستثمرین
 هاتف: 33050700 -202+
 محمول: 01228505050 2+

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كومباس ُتعین طارق عبد الرحمن في منصب الشریك التنفیذي
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على اإلشراف جانب إلى االستثماریة كومباس شركة مبادرات إدارة مسئولیة مشترك بشكل الرحمن عبد طارق یتولى                  سوف
على الحائز مول دیزاینبولیس مشروع تحویل عبر مؤخًرا، كومباس علیها استحوذت التي – بنیان في الشركة استثمارات                   تنمیة
عدة على تربو التي خبرته من مستفیًدا الحدیثة، الحیاة نمط تالئم االستخدامات متعددة منطقة إلى الدولیة الجوائز من                    العدید

 عقود في مجال تمویل الشركات والترویج وتغطیة االكتتاب، إلى جانب درایته الواسعة في قطاع التطویر العقاري.

 القاهرة في 18 نوفمبر 2018

عبد طارق تعیین عن المباشر– االستثمار تركزعلى والتي االستثمار أنشطة في الرائدة الشركات إحدى – كومباس الیوم                   أعلنت
والتمویل، االستثمارات وجذب الجدیدة االستثمارات على اإلشراف مسئولیة یتولى حیث التنفیذي، الشریك منصب في                الرحمن
دیزاینبولیس مشروع تمتلك والتي (بنیان) والتجارة للتنمیة بنیان مثل كومباس لشركة الحالیة االستثمارات متابعة عن                 فضًال

 مول.

اإلقلیمیة الساحتین على الكبرى واالستثماریة المالیة القطاعات من العدید في العمل من واسعة بخبرات الرحمن عبد                  ویحظى
من االستفادة وتعظیم اإلداریة المواهب أكفأ استقطاب على یركز الذي للشركة االستثماري المنهج مع یتماشى ما وهو                   والدولیة،

 خبراتهم لتنمیة استثمارات كومباس المتنوعة.

سنوات 5 مدار على للتعمیر هیلز بالم بشركة التنفیذي الرئیس منصب الرحمن عبد شغل كومباس، شركة إلى انضمامه                    وقبل
تأسیس الرحمن عبد بها یحظى التي الخبرات وتشمل للشركة. الناجحة االستراتیجي التحول عملیة في رئیسًیا دوًرا خاللها                   لعب
العدید تولیه جانب إلى واالستحواذ، الدمج ألنشطة االستشاریة والخدمات الشركات تمویل في المتخصصة بارتنرز أكانار                 شركة

 من المناصب اإلداریة البارزة بقطاع الترویج وتغطیة االكتتاب بشركة بلتون المالیة المصریة وسیتي جروب بلندن.

عبد طارق بانضمام سروره عن – كومباس شركة إدارة مجلس ورئیس مؤسس – الفضل أبو شامل أعرب السیاق هذا                     وفي
االستثماریة المبادرات إدارة على اإلشراف مسئولیة مشترك بشكل سیتولى أنه موضحًا التنفیذي، الشریك منصب في                 الرحمن
مشروع تمتلك والتي (بنیان) والتجارة للتنمیة بنیان شركة في استثماراتنا تنمیة عن مسؤولیته جانب إلى كومباس                  لشركة
بواحدة تنفیذي كرئیس الرحمن عبد بها یحظى التي الواسعة الخبرات من تستفید سوف الشركة إن وأضاف مول.                   دیزاینبولیس

  من أبرز شركات التطویر العقاري في مصر في تحقیق المزید من اإلنجازات.

المواهب أكفأ استقطاب على تركز التي كومباس شركة استراتیجیة إطار في یأتي الرحمن عبد تعیین أن الفضل أبو                    وأكد
محفظة لتنمیة جدیدة آفاق استكشاف جانب إلى المستهدفة النمو خطط تحقیق في خبراتهم من االستفادة وتعظیم                  اإلداریة

  استثمارات الشركة.

أنشطة في الرائدة الشركات إحدى باعتبارها كومباس إلى باالنضمام سعادته عن الرحمن عبد طارق أعرب جانبه                  ومن
إلى یتطلع أنه مؤكًدا التابعة، استثماراتها بجمیع الهیكلة إعادة لعملیات الناجح التنفیذ على قدرتها في انعكس ما وهو                    االستثمار،

 تقدیم الدعم الالزم من خطط استراتیجیة لتنفیذ جمیع مبادرات التوسع المستهدفة لشركة كومباس.

االستراتیجي التوسع خطط تحقیق في بالشركة العمل فریق مشاركة إلى تدفعه كومباس في العمل ثقافة أن الرحمن عبد                    وأوضح
المصري السوق في االستثمارات من المزید لضخ بمصر االستثماري المناخ یشهدها التي التاریخیة اللحظة تلك من                  واالستفادة

  سریع النمو.

 

 – نهایة البیان –
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بفریق الشركة وتحظى المباشر. االستثمار على تركز والتي االستثمار أنشطة في الرائدة الشركات إحدى هي كومباس                  شركة
من وذلك التابعة، شركاتها من جذاب استثماري عائد تحقیق في بالنجاحات ملئ بسجل ویتمتع التخصصات من العدید یضم                    عمل
ذات األطراف لجمیع المستدام االستثماري المردود وتعظیم اإلداریة المواهب أكفأ واستقطاب صارم، استثماري منهج                خالل
من العدید تنفیذ في الشركة نجحت حیث المختلفة، القطاعات في االستثمار في فریدة استراتیجیة كومباس وتنتهج                  العالقة.
معامالتها في رئیسًیا مستثمًرا الشركة وتعد والتشغیلیة. المالیة الهیكلة وإعادة مرن مال رأس توفیر تتطلب التي                  االستثمارات

 الخاصة وتعمل بنشاط لضمان مطابقة مصالح جمیع أصحاب المصلحة في جمیع االستثمارات التي تتابعها.

 قد تتضمن اإلشارة إلى كلمة كومباس إلي  أنشطة االستثمار بشركة كومباس، و/ أو االستثمارات المالیة بشركة كومباس.

معلومات على الحصول في والراغبین المصدر الثالث الطرف لصالح معّدة فهي فقط، وتعلیمیة إعالمیة ألغراض تستخدم البیان هذا في الواردة                      المعلومات

أو للبیع عرض أو استشاریة خدمات لتقدیم أنها على تفسر أن ینبغي وال تشكل ال البیان هذا في الواردة المعلومات إن البدیلة. االستثمار استراتیجیات                          حول

التأمین أو المالیة األوراق لقوانین وفًقا قانوني غیر البیع أو الشراء أو االلتماس أو العرض هذا فیها یكون دولة أي في مالیة أوراق أي لعرضشراء                            التماس

بیع أو لشراء توصیة أو عرًضا تشكل وال فقط إعالمیة ألغراض البیان هذا في الواردة المعلومات إعداد تم الدولة. تلك في بها المعمول األخرى القوانین                           أو

تمثل ال أنها كما مستثمر أي ظروف على مبنیة لیست البیان هذا في الواردة المعلومات محددة. استثماریة استراتیجیة أي اعتماد أو معینة مالیة ورقة                          أي

 نصیحة استثماریة.

تنفیذ في المستخدمة التحلیل وطریقة الفریق نظر وجهات لبیان تقدیمها ویتم فقط توضیحیة ألغراض البیان هذا في مناقشتها تمت استثمارات                      أي

  استراتیجیتهم االستثماریة.

 لالستعالملالستعالم والتواصلوالتواصل:
 السیدة / یاسمین نجم
 مدیر االتصال وعالقات المستثمرین
 هاتف: 33050700 -202+

 محمول: 01228505050 2+
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