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 تاراقعلا عاطقل ًايذيفنت ًاسيئر يدنهلا ديلو نيعت "لاتيباك عاعش"
 

 تاراقعلا عاطق يف "عاعش" روضح ززعي يدنهلا ديلو نييعت §

 يف ًاـماـع 25 ىلع دـيزت ةـعــــساو ةربخب عتمتي "ةـيراـقعلا ناـكمإ" ةـكرــــشل قباــــسلا يذـيفنتلا سيئرلا §
 يملاعلا تاراقعلا عاطق
 

 يبد قوــــس يف ةـجردـملا( "ع .م .ش لاـتيباـك عاـعــــش" تـنلعأ :2021 سراـم ١٧ ،ةدـحتملا ةـيبرعلا تاراـمإلا

 ،ةقطنملا ىوتــسم ىلع ةيرامثتــسالا ةفريــصلاو لوــصألا ةرادإل زربألا ةــصنملا ،)SHUAA :زمرلا تحت يلاملا

 .تاراقعلا عاطقل ًايذيفنت ًاسيئر يدنهلا ديلو نييعت نع
 

 ةعــــساولا اهتظفحم ةرادإ لالخ نم ةعومجملل ةيراقعلا ةــــصنملا ومن ةلجع عفد ىلع يدنهلا لمعيــــس
 عاعـــش" طـــشنتو .اهيطغت يتلا ةيفارغجلا قطانملاو ةميقلا ةلـــسلـــس دادتما ىلع ةعونتملا اهتطـــشنأو
 11 ىلع عاطقلا اذه يف اهتارامثتــــسا ةميق ديزت ثيح ،يراقعلا رامثتــــسالا لاجم يف ريبك وحن ىلع "لاتيباك
 يتكرــــش لالخ نم لوــــصألا ةرادإو يراقعلا ريوطتلا عيراــــشمو ةرادإلا تحت لوــــصألا نم يكيرمأ رالود رايلم
 ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يف "ةيراقعلا تارامثتــسالل اريت"و ،ةدحتملا ةكلمملا يف "ايرتــسأ"و "ركيأ ثرون"
 يف ةـمهملا تازاـجنإلا نم دـيدـعلا 2020 ماـع لالخ ةـكرــــشلا تـققحو ."ةـيدوعــــسلا ةـيبرعلا لاـتيباـك عاـعــــش"و
 ،"ياودورب اذ" ىنبم لـكيه زاـجنإـب "ركيأ ثرون" ةـكرــــش ماـيق اـهتمدـقم يف يتأـت ،ندـنل ةـيناـطيربلا ةـمــــصاـعلا
 .ةلبقملا رهشألا لالخ "تيرتس سالاب 1" عورشم ققش ميلستب كلذك أدبتسو
 
 ًاـقباـــــس لـغــــش دـقو .ًاـماـع 25 نم رثكأل دـتمي تاراـقعلا عاـطق يف تاربخلا نم ينغ دـيــــصرب يدـنهلا عتمتي
 لامعأ ةيمنت يف اهلالخ مهاــس تاونــس سمخ ةدمل "ةيراقعلا ناكمإ" ةكرــشل يذيفنتلا سيئرلا بــصنم
 ةرتفلا كلت لالخ ىلوتو .طـسوألا قرـشلا ةقطنم يف يراقعلا ريوطتلا تاكرـش زربأ نم ةدحاو ودغتل ةكرـشلا
 ةتــــس يف ًاعورــــشم 26 لمــــشتو ،مهرد رايلم 100 نم رثكأب نآلا اهتميق ردقت عيراــــشملا نم ةظفحم ريوطت
 يف ًاوــــضعو ،"رــــصم ناكمإ" ةكرــــشل ًايذيفنت ًاريدمو ةرادإلا سلجم يف ًاوــــضع ًاــــضيأ يدنهلا ناكو .نادلب
 ةرادإل ةيملاعلا "مإ رآ شتإ شتإ" ةكرش ةرادإ سلجم يف هتيوضع نع ًالضف ،"برغملا ناكمإ" ةرادإ سلجم
 .ةفايضلا لوصأ
 
 رادأ ثيح ،"رــــصم رامعإ" ةكرــــش يف ريوطتلا عاطقل يذيفنتلا سيئرلا بــــصنم كلذ لبق يدنهلا لغــــشو
 سدنهمك ةينهملا هتايح ّلهتـــسا دق ناكو .رالود رايلم 12 اهتميق تزواجت عيراـــشملا نم ةيلود ةظفحم
 ةـــــسدـنهلا يف سويرولاـكبلا ةداـهــــش ىلع هـلوــــصح دـعب ةدـحتملا تاـيالولا يف يراـقع روطمو يراـمعم
 اهتئيه يف دعاـسم وـضعك ةيرامعملا ةـسدنهلا سيردت اهيف ىلوت يتلاو ،اتوـسينيم ةعماج نم ةيرامعملا
 .ةيسيردتلا
 مامــضنا انرــسي" :"لاتيباك عاعــش" ةعومجمل يذيفنتلا سيئرلا ،يقيدــصلا مــساج لاق ،ةبــسانملا هذهبو
 يرمثتـسم رابك نم ةدحاو نآلا تتاب يتلا ةيراقعلا ‘عاعـش’ ةـصنم ةرادإل انلمع قيرف ىلإ يدنهلا ديلو ديـسلا
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 تاراــيلمب اــهتميق ردــقت لوــــصألاو عيراــــــشملا نم ةــمهم ةــظفحم عم ةــقطنملا يف تاراــقعلا يريدــمو
 خيـسرتو ،ةيراقعلا انتظفحم ومن تاناكمإ قيقحتل ةعـساولا ديلو تاربخ نم ةدافتـسالا اندعـسيو .تارالودلا

 ."اهيف لمعن يتلا ةيفارغجلا قطانملا فلتخم ربع انروضح
 
 ةـعومجملا تـققحو ،٢٠٢٠ ماـعل ةـيلاـملا اـهجئاـتن نع ًارخؤم تـنلعأ دـق تـناـك "لاـتيباـك عاـعــــش" نأ ىلإ راـــــشي
 لبق ةيونــسلا حابرألا عافترا عم ،يتارامإ مهرد نويلم 125 ىلإ لــصتل %16٨ ةبــسنب ةيفاــصلا اهحابرأ يف ةدايز
 .مهرد نويلم 349 غلبتل يونـس ساـسأ ىلع %89 ةبـسنب كالهالاو كالهتـسالاو بئارـضلاو ةدئافلا باـستحا
 "لاتيباك عاعــــش" جامدنا ذنم ةرم لوأل نيمهاــــسملا ىلع حابرأ عيزوتب ةعومجملا ةرادإ سلجم ىــــصوا امك
 مهرد نويلم 76 ةـيلاـمجإ ةـميقو مهــــسلل سلف 3 عقاوب كـلذو ،2019 ماـع يف "ةـيلاـملا يبظوبأ ةـعومجم"و
 .يتارامإ

 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
      قحسإ ايناد
 تاباسحلا ةريدم
 7600 450 4 971+ :فتاه
                     Dhanya.issac@bcw-global.com :ينورتكلإ ديرب

 
 

 .ع.م.ش لاتيباك عاعش ةكرش لوح

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

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

 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

 :ةرايز ءاجرلا ،لاتيباك عاعش لوح تامولعملا نم ديزملل

 www.shuaa.com :ينورتكلإلا عقوملا §

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

 www.facebook.com/SHUAA.Capital.psc :كوبسيفو §

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

 :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 §

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

 نم ًارابتعا طقف قبطنت يهو ً،ايلاح انيدل ةرفوتملا تامولعملا ىلإ طقف ضرعلاو ةقيثولا هذه يف اهمدقن يتلا ةيفارشتسالا تاحيرصتلا نم يأ دنتسيو
 .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 خيراتلا
 .كلذ ريغ وأ ةيلبقتسم تاروطت وأ ةديدج تامولعمل ةجيتن كلذ ناك ءاوس ًانلع يفارشتسا حيرصت يأ ثيدحت هاجت مازتلا يأب دهعتن الو
 .ةيلبقتسملا جئاتنلا ىلع ارشؤم نوكي ال دق قباسلا ءادألا نأ ملعلا ىجري

 


