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 ةرادإل ةديدج ةيلام ايجولونكت ةصنم قالطإل ىعست "عاعش"
 ةيمقرلا لامعألل ايذيفنت ًاسيئر دعر يداه نّيعتو تاورثلا

 زيزعتل ىعــست "عاعــش" ،ةكرــشلا ومن ةلــصاومل ةيــساــسأ ةزيكرك ايجولونكتلا ةيمهأ نم ًاقالطنا §
  تاورثلا ةرادإل ةديدج ةيلام ايجولونكت ةصنم قالطإ كلذ نمضتيو ةيمقرلا اهتامدخ

 ًايلك ديدج ىوتـسم ىلإ تاراـشتـسالاو تاورثلا ةرادإل ةيديلقتلا ةبرجتلاب يقترتـس ةديدجلا ةـصنملا §
 ةـصـصخملا ةيرادإلاو ةيراـشتـسالا تامدخلا عم يعانطـصالا ءاكذلا لثم ،ةثيدحلا تاينقتلا جمد ربع
 ةلماشو ةسلس ةبرجت ميدقتل

 نيرمثتـسملا نم عـسوأ ةدعاق مامأ قوـسلا يف ةدئارلا "عاعـش" تامدخ حيتتـس ةديدجلا ةـصنملا §
  ديدجلا ليجلا مهيف نمب

 ةيمقرلا تامدخلا يلاجم يف ةعـــساو ةربخ "لجوج"و "ازيف" عم هتبرجت هتبـــسكأ يذلا ،دعر يداه §
  ًاــــسيئر هـتفــــصب ةـكرــــشلل ةـحومطلاو ةركتبملا ةـيمقرلا ةـطخلا دوقيــــس ،ةـيلاـملا اـيجولونكتلاو
 ةيمقرلا لامعألل ايذيفنت

 
 يبد قوـــس يف ةجردملا( "ع.م.ش لاتيباك عاعـــش" ةكرـــش تفـــشك :2021 وينوي 14 ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 مويلا ،ةقطنملا ىوتــسم ىلع ةيرامثتــسالا ةفريــصلاو لوــصألا ةرادإل زربألا ةــصنملا ،)SHUAA زمرلاب يلاملا

 ليجلا كلذكو نييلاحلا ءالمعلا ةمدخ ةيغب تاورثلا ةرادإل ةديدج ةيمقر ةيجولنكت ةـــصنم قالطإ اهتين نع
 اهقيبطت متيــــس يتلاو ،ةكرــــشلل ةحومطلاو ةركتبملا ةيمقرلا ةطخلا هيجوتلو .نيرمثتــــسملا نم يلاتلا
 وهو ةيمقرلا لامعألل ايذيفنت ًاـسيئر دعر يداه ديـسلا "عاعـش" تنّيع ؛ةلقتـسم ةيلام ايجولونكت ةموظنمك
 ىدل هلمع نم يمقرلا عاطقلاب ةعــساو ةربخ يداه بــستكا دقو .ةكرــشلا يف ًارخؤم هثادحتــسا مت بــصنم
 ."لجوج"و "ازيف" يتكرش

 
 لاجم يف ةلماشو ةسلس ةبرجتب نيرمثتسملا ديوزت ىلإ ةديدجلا ةيلاملا ايجولونكتلا ةصنم ريوطت فدهيو
 كـلذو ،يلآلا ملعتلاو يعاـنطــــصالا ءاـكذـلا لـثم ةـثيدـحلا تاـينقتلا فيظوت ىلع داـمتعالاـب ةـيمقرلا تاورثلا ةرادإ
 لكب فلتخم ىوتــسم ىلإ ةــصــصخملاو ةيــصخــشلا ةيديلقتلا ةيراــشتــسالاو ةيرادإلا ةبرجتلاب ءاقترالا ةيغب
 تاـمدـخ ىلع داـمتعالاـب ةـــــصاـخلا اـهتاـجتنم تاردـق زيزعت ىلع ةدـيدـجلا ةـــــصنملا لـمعتــــسو .ةـملكلا ىنعم
 ،تاراـشتـسالا ميدقتو ،مدختـسملا ةبرجتل ديدج رايعم ءاـسرإ ةيغب لوـصألا ةرادإو رامثتـسالا يلاجم يف "عاعـش"
 .ةيرامثتسالا ظفاحملا صيصختو
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 ةيلاملا ةءالملا يوذ ددع دادزي نأ عقوتملا نم ؛ةيلودلا "كنارف تيان" ةــســسؤم اهترجأ ةثيدح ةــساردل ًاقفوو
 ةـعفترملا ةـيلاـملا ةءالملا يوذ دارفألا ددـعو ،2025 ماـع لولحب %12 لدـعمب طــــسوألا قرــــشلا يف ةـعفترملا
 يف نوميقي ةـعفترملا ةـيلاـملا ةءالملا يوذ دارفألا نم %57 نأ كـلذ ،اـهتاذ ةرتفلا لالخ %26 قوفت ةـبــــسنب
 يـناــعـيو .ةدــحـتـمـلا ةــيـبرـعـلا تاراــمإلا ةــلود يـف مـهـنـم %23 مـيـقـي اــمـيـف ةــيدوـعـــــسلا ةــيـبرـعـلا ةــكـلـمـمـلا
 يتلا تاـمدـخلا يف ًاريبك ًاـــــصقن ءاـيرثألاو ةـعفترملا ةـيلاـملا ةءالملا يوذو ةـيفلألا لـيج نم نورمثتــــسملا
 ةرادإل ةقوبـــسم ريغو ةنيجه ةـــصنم ءاـــشنإل "عاعـــش" مامأ ةريبك ةـــصرف قوـــسلا حيتت ،هيلعو .اهنوجاتحي
 .ةصصخمو ةيصخش ةيراشتساو ةيرادإ تامدخ رفوت تاورثلا
 
 ابوروأ طـــسو ةقطنم يف ةيمقرلا لولحلل يميلقإلا ريدملاو سيئرلا بئان بـــصنم ًاقباـــس يداه لغـــش دقو
 ةيسمالتاللا تاعوفدملاو ،ةينورتكلإلا ةراجتلا تاجتنم داق ثيح ؛"ازيف" ةكرش ىدل ايقيرفأو طسوألا قرشلاو
 ناك ،كلذ لبقو .ريثكلا اهريغو ،"ربوليفيد ازيف" ةـــصنمو ،ةيمقرلا ظفاحملاو ،لومحملا فتاهلا تاعوفدمو
 ىلع لمعو ،"لجوج" ةكرــش ىدل ةئــشانلا ةيبرعلا ةقطنملا يف تاجتنملا قيوــست سيئر بــصنم دلقت دق
 ةـحالم"و ،"لـجوج طئارخ"و ،"دـيوردـنأ"و ،"بويتوي" لـثم ةـكرــــشلل ةـيكالهتــــسالا تاـجتنملا قوــــس ريوطت
 ."مورك لجوج"و ،"لجوج

 
 ريوطت ةيلوؤــسم يداه ىلوتيــس ،"عاعــش" يف ةيمقرلا لامعألل يذيفنتلا سيئرلا بــصنم هدلقت لالخ نمو
 ،اـهتاـجتنم ريوطتو راـكتبا ةـيلمع هـيجوتب ىنعي ثـيح ،ةدـيدـجلا ةـيكيماـنيدـلا ةـيلاـملا اـيجولونكتلا ةداـيقو
 .ةـيمقرلا تاورثلا ةرادإ ةـــــصنمو ،ةـيلاـملا اـيجولونكتلا تاـكارــــشو ،ةـيمقرلا مدـختــــسملا ةـبرجت ميمــــصتو
 .يقيدصلا مساج ،"عاعش" ةعومجمل يذيفنتلا سيئرلل ةرشابملا ةرادإلا تحت يداه لمعيسو
 
 يذيفنتلا سيئرلا ،يقيدـــصلا مـــساج لاق ؛ةيمقرلا "عاعـــش" ططخو دعر يداه نييعت ىلع هقيلعت راطإ يفو
 عم تاورثلا ةرادإل ةديدج ةيمقر ةيجولنكت ةــــصنم قالطإل انيعــــس ىــــشامتي" :"لاتيباك عاعــــش" ةعومجمل
 .ةيلبقتـسملا ‘عاعـش’ تايولوأ نمـض - ًاقباـس انرـشأ امك - نوكتـس يتلاو ،ايجولونكتلا ىلع يمانتملا انزيكرت
 يف انددح امك .ءالمعلا ةبرجتو تاورثلاو لوـصألا ةرادإ ديعـص ىلع انتاردق يف ةيعون ةلقن ثادحإ لمـشي اذهو
 تاـمدـخلا لـــــضفأ جمد ةركتبملا ةـيمقرلا اـنتــــصنم لالخ نم اـنل حيتت يتلا ةـيقوــــسلا ةوجفلا هـتاذ تـقولا
 ."ةروطتملا تاينقتلاو ذيفنتلا ةءافك عم ةيراشتسالا
 
 اميــس ،ةيمقرلا تاورثلا ةرادإل ةزيمتملا ةــصنملا هذه ةدايقل انيلإ يداه مامــضنا اندعــسي" :يقيدــصلا فاــضأو
 تاـموظنم نيكمتب تـمهاـــــس اـملاـطل يتلا ةركتبملا لولحلا ريوطت لاـجم يف ةـقيمع ةربخب ىظحي هـنأو
 ريوطتو ةنيمثلا ةــصرفلا هذه مانتغا ىلع هعم نواعتلاب ةرداق ‘عاعــش’ نأب ةمات ةقث ىلع انأو .ةيمقرلا لمعلا
 ."ةيمقرلا تاورثلا ةرادإل ةقوبسم ريغ ةصنم
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 ةفريـصلاو لوـصألا ةرادإ لاجم يف ةقومرملا تاكرـشلا ىدحإ ىلإ مامـضنالا ينفرـشي" :دعر يداه لاق هبناج نم
 ‘عاعــــش’ ءالمع ةدعاق ىلإ ةميقلا فيــــضت ةيمقر ةــــصنم ريوطتب ةمهاــــسملل ًامدق علطتأو .ةيرامثتــــسالا
 ةمدخ ريوطت ىلع يفادهأ بــــصنتــــسو .ءالمعلا نم ةديدج حئارــــش ىلإ ريثكب ربكأ ًالوــــصو حيتتو ،نييلاحلا
 تاجتنملا ظفاحم فلتخم لعجو ،ةيمقرلا ‘عاعـش’ تاردق زيزعتو ،اهعون نم لـضفألاو ةقوبـسم ريغ ةيمقر
 ."اهجراخو ةقطنملا لخاد نيرمثتسملا نم نكمم ددع ربكأ لوانتم يف ةيملاعلاو ةيميلقإلا ةيرامثتسالا
 
 ريتــسجاملا ةجردو ،تالاــصتالاو بوــساحلا ةــسدنه يف سويرولاكبلا ةجرد ىلع لــصاح دعر يداه نأ ىلإ راــشي
 لامعألا ةرادإ يف ريتسجاملا ةجرد ىلع لصاح هنأ امك .توريب يف ةيكيرمألا ةعماجلا نم ةيرادإلا ةسدنهلا يف
 .وغاكيش ةعماج يف لامعألل ثوب ةيلك نم فرش ةبترمب
 

 -  ىهتنا  - 

 
   لاصتالا تامولعم

 ع .م .ش لاتيباك عاعش
    ديبعلا يناه
 يسسؤملا لاصتالاو قيوستلا سيئر
      8205 610 2 971+ :فتاه

                                                                                                                         helabid@shuaa.com :ينورتكلإ ديرب

 ويلبد يس يب ءادصأ
 ورصن رمع
 تاباسحلا ةريدم
 7600 450 4 971+ :فتاه

                     omar.nasro@bcw-global.com :ينورتكلإ ديرب

www.shuaa.com www.asdaa-bcw.com www.arabyouthsurvey.com 
 

 .ع.م.ش لاتيباك عاعش ةكرش لوح

 ىلع ةيرامثتسالا ةفريصلاو لوصألا ةرادإل ةدئار ةصنم يه )SHUAA :زمرلا تحت يلاملا يبد قوس يف ةجردملا( ع.م.ش لاتيباك عاعش

 ةقطنم قاوسأ نم ددع ىلع اهبتاكم عزوتتو ،يكريمأ رالود رايلم ١٤ ىلا ابيرقت اهترادإ تحت لوصألا مجح لصي ثيح ،ةقطنملا ىوتسم
 اهضورع لالخ نم ةدئارلا ةيرامثتسالا اهتبراقمو لفاحلا اهلجسب لاتيباك عاعش فرعت .ةدحتملا ةكلمملا ىلإ ةفاضإ طسوألا قرشلا
 .تاراقعلاو نيدلاو ةصاخلاو ةماعلا قاوسألا لوح روحمتت يتلا ةيملاعلاو ةركتبملا تاجتنملا نم ةزيمتملا

 ةيميلقإلا مهسألا يف رامثتسالا قيدانصو ظفاحملاو ةيراقعلا عيراشملاو قيدانصلا ةرادإ ،ةكرشلا ىدل لوصألا ةرادإ ةدحو ىلوتت
 رفوتو .ليدبلا رامثتسالا تايجيتارتسا ىلع زيكرتلا عم ءالمعلل ةيرامثتسا ًالولح مدقت امك .نامتئالا قاوسأو تباثلا لخدلا ةطشنأو
 حرطلا ،صاخلا حرطلا ،تاقفصلاو تالماعملا تامدخ ،تاكرشلا ليومت تاراشتسا تامدخ ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلا ةدحو
 عاعش .ةيسيئرلا ريغ قوسلا يف تباثلا لخدلا تاجتنم ىلع قوسلا يف ةلويسلا تامدخ رفوت امك .نيدلا تادنس ،مهسألل ماعلا
 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه لبق نم صيخرت ىلع ةلصاح ةيرامثتسا ةيلام ةكرش يه لاتيباك
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 :ةرايز ءاجرلا ،لاتيباك عاعش لوح تامولعملا نم ديزملل

 www.shuaa.com :ينورتكلإلا عقوملا §

 www.twitter.com/SHUAA_Capital :رتيوت §
 www.linkedin.com/company/shuaa-capital :نإ دكنيل §

 www.facebook.com/SHUAA.Capital.psc :كوبسيفو §
 
 ةيفارشتسالا تاحيرصتلا صوصخب يريذحت نايب
 انتادقتعمو انتاعقوت ىلإ طقف دنتست امنإ ،يلبقتسملا ءادألل تانامض وأ ةيخيرات قئاقح لكشت ال ةيفارشتسا تاحيرصت وأ تانايب ةقيثولا هذه نمضتت
 اهريغو ةيداصتقالا فورظلاو ،ةعقوتملا تاهاجتالاو ثادحألاو ،تاريدقتلاو ،ةيلبقتسملا تايجيتارتسالاو ططخلاو ،انلامعأ لبقتسم نأشب ةيلاحلا انتاضارتفاو
 ،"ططخن" ،"مزتعن" ،"وجرن" ،"عقوتن" لثم تادرفم مادختسا لالخ نمً امومع ةيفارشتسا تاحيرصت وأ تانايب يأ زييمت نكميو .ةيلبقتسملا فورظلا نم
 هذه سكع وأ ،"فوس" ،"يغبني" ،"دق" ،"نكمملا نم" ،"ةياغ" ،"لبقتسم" ،"هاجتا" ،"ةيجيتارتسا" ،"حجرن" ،"رّدقن" ،"نمؤن" ،"يونن" ،"فده" ،"فدهتسن"
  .لبقتسملا ىلإ ريشت يتلا اهتاهيبش وأ اهتاقتشم نم اهريغ وأ تاملكلا

 :صوصخب تاحيرصت ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،ةيفارشتسالا تاحيرصتلا لمشت دقو

 حابرألا وأ تاداريإلا ومن لثم ةعقوتملا ةيليغشتلا جئاتنلا §

 لاملا سأر تامادختساو تاقفنلل ةعقوتملا تايوتسملا §

 ةيلبقتسملا قوسلا فورظو نامتئالا قاوسأو لاملا سأر قاوسأ يف ةيلبقتسملا وأ ةيلاحلا تابلقتلا §

 ريثكلاّ دعي يتلاو ،اهب ؤبنتلا بعصي يتلا فورظلا يف تاريغتلاو رطاخملاو تابلقتلل ةضرع اهنإف ،لبقتسملاب ةقلعتم ةيفارشتسالا تاحيرصتلا نوكل ًارظنو
 دمتعت الأ بجي ،كلذلو .ةيفارشتسالا تاحيرصتلا يف اهيلإ راشملا كلت نع ريبك لكشب ةيلاملا انعاضوأو ةيلعفلا انجئاتن فلتخت دقو .انترطيس نعً اجراخ اهنم
 راشملا كلت نع يلاملا انعضوو ةيلعفلا انجئاتن يف ةريبك تاريغت ىلإ يدؤت نأ نكمي يتلا ةماهلا لماوعلا لمشتو .ةيفارشتسالا تاحيرصتلا هذه نم يأ ىلع
 ةيداصتقالا عاضوألاو ؛تاقفنلا طبضو تاداريإلا نم ةبسانم تايوتسم ىلع ظافحلا يف انتردق :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،ةيفارشتسالا تاحيرصتلا يف اهيلإ
 تاردابملا ذيفنتو ؛لوصألا ةميقو مهسألاو علسلا راعسأو ،ةدئافلا راعسأ يف تابلقتلا كلذ يف امب ،اهيف لمعن يتلا ةيميلقإلاو ةيملاعلا قاوسألا يف ةيلاملاو
 انتاسايس ةيقوثوم ؛ةيجيتارتسالا انلامعأ يف عسوتلا قيقحتو ةلاعف ةروصب ةيمومعلا انتينازيم عيزوت ةداعإ ةيلمع ةرادإ ىلع انتردق كلذ يف امب ،ةيجيتارتسالا
 يف تاريغتلاو تاروطتلاو ؛ةيسايسويجلا ثادحألاو ؛نامتئالا قاوسأ وأ لاملا سأر قاوسأ يف تابلقتلا رارمتساو ؛رطاخملا ةرادإب ةصاخلا انبيلاسأو انتاءارجإو
 اهقبطت يتلا ريياعملاو ةحقنملا دعاوقلاو يعيرشتلا لمعلا لالخ نم ةيلاملا تامدخلا ةعانص مكحت يتلا ةمظنألا فيثكت كلذ يف امب ،حئاوللاو نيناوقلا
  .اهل عبتن يتلا ةمظنملا تاهجلا

 خيراتلا نمً ارابتعا طقف قبطنت يهو ،ًايلاح انيدل ةرفوتملا تامولعملا ىلإ طقف ضرعلاو ةقيثولا هذه يف اهمدقن يتلا ةيفارشتسالا تاحيرصتلا نم يأ دنتسيو
 الو .ةقيثولا هذه يف ةدراولا ءارآلاو تامولعملا ةهازن وأ لامتكا وأ ةقدب قلعتي اميف ،ةينمض وأ ةحيرص ،تانامض وأ ليثمت يأ كانه سيلو .هيف تردص يتلا
 قباسلا ءادألا نأ ملعلا ىجري .كلذ ريغ وأ ةيلبقتسم تاروطت وأ ةديدج تامولعمل ةجيتن كلذ ناك ءاوسً انلع يفارشتسا حيرصت يأ ثيدحت هاجت مازتلا يأب دهعتن
 .ةيلبقتسملا جئاتنلا ىلع ارشؤم نوكي ال دق

 


