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 آرتكس فاليو

 ستراتيجيتنا كفاءاتنا رسالتنا من نحن؟



 تقديم اإلستشارة للشركات 

 من نحن؟

                                                                            
 

:تغطي خبراتنا المجاالت التالية  

آرتكس فاليوالمحدودة هي شركة خدمات مالية للتعليم والتدريب تتبع منهجا عمليا لتطوير برامج تدريبية إلدارة الثروات 

.واألعمال الحرة في أسواق المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي  

 

تمتد الخبرة  . واألساتذة  العاملين في القطاع المالي، واالستشاريين للشركات، من فريق إدارة متمرس لشركة آرتكس 

.عاما 125المهنية المتراكمة للشركة ألكثر من   

 إدارة األصول

 إدارة الثروة

 التدريب على اإلدارة

 
 لمحة عامة

 التدريب على بعث المشاريع



 رؤيتنا

:رسالتنا تشمل رسالتنا  

 تشكيل فريق إدارة محلي قوي ليقدم خدماته لسوق المملكة العربية السعودية   •

 تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة مصممة خصيصا لسوق المملكة العربية السعودية •

 :وهم. بشركاء ستراتيجيين عالميين لدعم جهودنا اإلستعانة•

 للتحليل المالي Morningstarمورننغ ستار •

 لتقديم الخبرة للمصرفية الخاصةLLBبنك •

 لتطويرالمناهج والتعليمACT معهد  •

يهدف هذا التوجه وضع برامج لمساعدة السيدات . التوجه للسوق الناشئة للمنتجات والخدمات التي تستهدف المرأة وتطورها المهني•
 على فهم إدارة الثروة و تطوير الفرص لبعث مشاريع أعمال جديدة لهن

المال للمشاريع  رأس وزيادة العمل استراتيجيات تحسين كيفية حول التجارية والوكاالت والجامعات المحلية للشركات المشورة  تقديم•
 واإلستثمارات المالية الجديدة, ورأس المال األستثماري   رأس المال الناشئ, اإلستثمار في األسهم الخاصة, التجارية الجديدة

 .آمن وبشكل ،بذكاء ، العالمي الصعيد على الخاص القطاع قي لالما رأس إدارة كيفيةعلى   السعوديين المستثمرين تدريب•



 خبرتنا

 من نحن؟

 
 كل العاملون في آرتكس

هدفنا بعث وتنفيذ مجموعة من البرامج لرجال األعمال في دول مجلس التعاون , نحن فريق عالمي متعدد المواهب 
.الخليجي والسوق الناشئة في المملكة العربية السعودية  

 أميركيون ودرسوا في أميركا…

...حاصلون على شهادات عالية من أرقى الجامعات  

.ويمتلكون خبرة عالمية   



 مجاالت نشاطنا التجاري

 كفاءاتنا
 عضو كل تبنى وقد .التجارية عمالالل استراتيجية ووضع بنجاح الثروات إدارة في للمساعدة دفري بشكل مؤهل فريق لدينا 

 .الدولية التجارية المشاريع من متنوعة مجموعة في خبرة ولديهم ،الياء إلى األلف من جديدة أعماال لدينا العمل فريق من

 
 :خبرتنا تشمل

 العمل فريق عمل . واالستشارات واإلحاطة  التدريب
 في المشورة لتقديم 500ال فورتشن شركات مع لدينا

 إدارة على والتدريب القيادية المهارات تنمية مجاالت
 .المشاريع وبعث الخاصة التجارية والمشاريع األعمال

 أحد مع يعمل فريق لدينا .الخاصة الخارجية المصرفية
 المصرفيين وتدريب لمساعدة الرائدة السويسرية البنوك

في  الثروة ستثمارإ على ومساعدتهم ،والمستثمرين
 العالمية الخارجية األسواق

لديهم خبرة في  لدينا العمل فريق أعضاء .األصول دارةإ
الجديدة  المشاريع  ،األصول إدارة شركات وتشغيل إنشاء 

 والمتوسطة الصغيرة والشركات ،المصارف ذلك في بما
 الحجم

 على حصلوا الفريق أعضاء جميع .والتعليم التربية
 عديدة لسنوات التعليم في وعملوا ،متقدمة علمية درجات
 فضال ،الناجحة الشركات تشغيل كيفية اآلخرين ليعلموا

 المناهج وضع فريق ويقود .الخاصة شركاتهم تشغيل عن
 في األعمال دارةالرائدة في إ  MBA   برنامج مدير لدينا

 .أوروبا

ترأس إدارة ثروة السيدات وبرنامج   :تدريب السيدات
تنظيم المشاريع سيدة  لها سنوات من الخبرة في مجال 

فريقنا من .إدارة الثروات في البنوك االمريكية الكبرى
ذوي الخبرة في جميع المجاالت البنكية، وهذا يعطينا 
 فهما واسعا الحتياجات المصرفيين والمستثمرين على 

 ..حد سواء



 أوراق إعتماد خبرائنا

 كفاءاتنا

 William Gianopulosويليام جيانوبولوس 

 المدير التنفيذي

MSJ  جامعة نورث وسترن في شيكاغو 

 

 الخلفية المهنية

تشمل الخبرة إدارة األصول وصناديق التغطية والتحليل المالي والبحوث، وإدارة  

 الثرواتوتطوير المنتجات المالية، بما في ذلك األموال والتمويل المنظم

Tracy Sparks تريسي سباركس 

 مديرة إدارة ، تطوير األعمال

MS  جامعة شيكاغو 

CFM    كلية وارتون إلدارة األعمال 

 

 الخلفية المهنية

خبرة في خدمات إدارة الثروات للبنوك الدولية الكبيرة، والخدمات المصرفية للنساء ، و األعمال 

 .التجارية في األسواق الناشئة والعريقة

 Dr. Nick Kourkoumelis نيك كوركومليس . د

 مدير تطوير المناهج والتدريب

 دكتوراه من جامعة سنشري

 ماجستير في إدارة األعمال من جامعة فيرلي ديكنسون 

 

 الخلفية المهنية

 

عاما من الخبرة في مجال الشركات متعددة الجنسيات، والمتخصصة في تطوير  30أكثر من 

التنمية، واإلستشارات والتدريب والتعليم والمناهج الدراسية التجارية، وإدارة الثروات لكبار 

، مستقر في ACTمدير برنامج الماجستير في إدارة األعمال في الكلية األمريكية  .المستثمرين

 .أستاذ متمرس .بوسطن، ويعمل في أوروبا

 

  Peter Chresanthakesبيتر شريسانثكيس 

CFA  

 مدير التدريب وإدارة الثروات

 ماجستير في إدارة األعمال من جامعة والية بنسلفانيا

 

 الخبرة المهنية

 

رجل .خبرة في مجال التمويل واألعمال المصرفية، تحليل التدفق النقدي، وتطوير األعمال وإدارة األصول

سنوات عديدة في مجال الخدمات  .أعمال له شراكة في بنك ناشئ ، خدمات غذائية، وشركة رياضية وترفيهية

 المالية، ومؤخرا عمل أستاذا في برنامج الماجستير في إدارة األعمال للقانون في أوروبا



 مناهجنا وإهتماماتنا

 :تعتمد آرتكس على خبرتنا لتقديم الدعم في المجاالت التالية ستراتيجيتنا

 

  . التدريب،واإلحاطةواالستشارات•
برامجنا في تنمية األعمال 

الصغيرة، والتي تغطي العديد من 
المجاالت، يمكن أن تساعد في 
تحديد فرص تجارية جديدة في 

 .المملكة

 

يمكن لخبرتنا  .التفكير اإلبداعي•
مساعدة السعوديين على تحديد 

الفرص التجارية الجديدة من 
خالل االستفادة من قدراتهم 

 .اإلبداعية

 

للمساعدة برامج التدريب على القيادة •
في تشكيل فرق من المهنيين إلدارة 

 .الشركات الجديدة والقائمة

 

يمكن لتجربتنا في مجال اإلدارة •
المالية واالستثمارات مساعدة كل 

من البنوك والمستثمرين األفراد على 
إيجاد فرص جديدة لالستثمار في 

 .األسواق المحلية والدولية

 

يمكن لعالقتنا مع البنك •
مساعدة   LLBالسويسري

المستثمرين في فهم أهمية دور 
الخدمات المصرفية الخاصة، 

االستثمار العالمي، وإدارة الثروات 
وعلى أهمية حماية الثروة 

الموروثة من خالل الحسابات 
 .االئتمانية في الخارج

 

مركز إدارة ثروة السيدات         •
، لمساعدة السيدات و ريادة األعمال

على التعرف على الفرص المالية، 
 .وكيفية تأسيس مشاريع تجارية جديدة



 فهم الثروة واإلستثمار 

 تحديد اإلحتياجات والفرص         ستراتيجيتنا

تعليم وتدريب المستثمرين 
على فهم عالم 

تعلم أساسيات  .االستثمار
اإلستثمار والتخطيط  
 المالي  وخلق الثروة

 

فير الحلول إلدارة تو
اإلستثمارات إلقتناص 

الفرص في اإلستثمارات 
 العالمية

 

تطوير حلول إلدارة 
الثروات التي تلبي 

احتياجات االسيدات، 
 ومسائل الميراث العائلية

 

 إدارة الثروة     

 في المملكة العربية السعودية طبقة متوسطة نامية بحاجة الى حلول مبتكرة لتنمية ثروتها

 :تتكون هذه الحلول من

العمل كفريق مع مصارف 

دولية خاصة لتقديم حلول 

للخصوصية، واألمن 

واالستراتيجيات والخبرات 

 لبناء الثروة الشاملة



 بعث مشاريع تجارية جديدة

 تحديد اإلحتياجات والفرص ستراتيجيتنا
 بعث المشاريع وإيجاد فرص تجارية جديدة

يجب على المملكة العربية السعودية تحقيق هدف تدريب جيل جديد من مديري األعمال، لتلبية الطلب على جيل جديد من 

 .رجال األعمال وباعثي المشاريع

 :وهذا يتطلب

الرؤية والقدرة على التفكير 

 بشكل خالق

 فهم كيفية تحديد رجال األعمال أفكار 

 تجارية جديدة وتنفيذها في السوق 

االتدريب على أساليب اإلدارة التي تعتمد على 

 المعرفة و النتائج

فهم كيفية إدارة األعمال 

التجارية بما في ذلك التسويق 

 وخدمة العمالء

رؤية لكيفية إنشاء فريق لدعم   

 .األعمال التجارية النامية



 
 مركز إدارة الثروة

 

:للمركز ثالث مهام  منفصلة و مترابطة ستراتيجيتنا  

شركاء من ذوي  آلرتكس: إدارة الثروات
الخبرة في جميع المجاالت الوظيفية في 

الخدمات المصرفية، بما في ذلك مجموعة 
كاملة من الخدمات المالية وخدمات إدارة 
األصول والخدمات االستشارية الموجهة 

وقد  .للسيدات  اللواتي يتطلعن إلدارة ثرواتهن
قدمنا اإلستشارات وطورنا الخدمات على  ما 

.بليون دوالر أمريكي  1قيمته   

لتصميم مركز الريادة وبعث المشاريع 
وبناء وتنفيذ برامج لمساعدة السيدات 
على وجه الخصوص، على تحديد 
.وتطوير مشاريع جديدة في المملكة  

 

تسعى آرتكس، من خالل  -لتمويل ا
تحالفاتها المحلية والدولية، لتطوير 

.مصادر تمويل لألفكار التجارية الجديدة   



 النتائج العملية

:أهدافنا  الخاتمة  

آرتكس لديها فريق من المهنيين من ذوي الخبرة لتقديم الحلول لتلبية احتياجات 
المخططين الماليين، ومديري الثروة والمصرفيين والطبقة المتزايدة من المستثمرين 

 .الذين يسعون لفهم األسواق واالستثمارات والفرص العالمية إلدارة الثروات

، واألساتذة، رتكس لديها فريق من الخبراء االستشاريين ، ومديري األعمالآ
ذوي الخبرة في مجاالت واسعة من خدمات الدعم للمساعدة في بعث وجميعهم من 

 .شركات جديدة ورعايتها وعلى إدارتها بنجاح

إدارة  الثروة واإلحاطة برجال األعمال مفاتيح لضمان أمن وإكتفاء ورخاء المملكة 
 .العربية السعودية


