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 ةدئارلا ثبلا ايجولونكت ةصنم – يماغنأ يف رمثتست لاتيباك عاعش

 ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يف
 

 ةقحاللا تاونسلاو 2021 ماع يف ايجولونكتلا تارامثتسا ىلع رمتسملا "عاعش" زيكرت سكعي رامثتسالا
 
 يلاملا يبد قوس يف ةجردملا ةكرشلا( "ع.م.ش لاتيباك عاعش" تنلعأ :2021 رياني 5 ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 رامثتسا نع ،ةقطنملا ىوتسم ىلع ةيرامثتسالا ةفريصلاو لوصألا ةرادإل زربألا ةصنملا ،SHUAA) زمرلاب

 لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةدئارلا ىقيسوملا ثب ايجولونكت ،"يماغنأ" يف اهريدت يتلا قيدانصلا
 .ايقيرفأ

 نم ةرادملا قيدانصلا رمثتست ثيح ،"يماغنأ" ةكرشل ثدحألا ليومتلا ةلوج نم ًاءزج رامثتسالا اذه ربتعي
  ."يماغنأ" ةكرشل يلبقتسملا ومنلا يف نوكراشملا نورمثتسملاو عاعش

 :"لاتيباك عاعش" ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا ،يقيدصلا مساج لاق ؛رامثتسالا اذه ىلع هقيلعت راطإ يفو
 نينيعتسم ةكرشلا عم دحاو قيرفك لمعن انك ثيح .‘يماغنأ’ ـل ةيليومتلا ةلوجلا هذه دوقن نأ انرسي"
 ."حاجنب رامثتسالا ةلوج لامكإل ةيرامثتسالا تاقفصلا ةلكيهو ءاشنإ يف انتربخب

 ةصنم لوأ تناك ثيح ،انيدل رامثتسالا ريياعم عم ديعب دح ىلإ ‘يماغنأ’ مجسنت" :يقيدصلا فاضأو
 يف نحنو .نيحلا كلذ ذنم ًايئانثتسا ًاومن تققحو ،2012 ماع ةقطنملا يف ىقيسوملا ثبل ايجولونكت
 يتلاو ‘يماغنأ’ لثم انيرمثتسمل ةمهم ةميق قلخ ىلع ةرداق تارامثتسا نع ثحبلا لصاون ‘لاتيباك عاعش’
 ."ةيجولونكتلا تامدخلاو لولحلا يف ةيرامثتسالا انتلحرل ًارارمتسا لكشت

 ومنلا قيقحتل اهيعس ‘يماغنأ’ لصاوت اميف" :"يماغنأ" يف سسؤملا كيرشلا ،بيبح يليإ لاق ،هبناج نم
 اهيرمثتسمو ‘لاتيباك عاعش’ معد ىلع لوصحلا انرسي ،ةيحبرلا ىلع زيكرتلا عم نيعيرسلا راشتنالاو
 ًادج مهملا نم ناك ،2016 ماع يف ةريخألا ليومتلا ةلوج دعبو .ةيليومتلا ةلوجلا هذه يف نيكراشملا
 قبطني اذهو ،انومن جذومنو انتقطنم نومهفي نيذلا نيبسانملا نيرمثتسملا عم كراشتن نأ انل ةبسنلاب
  ."اهيرمثتسمو ‘لاتيباك عاعش’ ىلع ًامامت

 ةقطنم يف تنرتنإلا ربع ىقيسوملا ثبل ايجولونكت ةصنم لوأك 2012 ماع توريب يف "يماغنأ" تسسأت
 رثكأ مضت ةبتكم عم ةقطنملا يف ةدئارلا ةيقيسوملا ةصنملا مويلا ربتعتو .ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا
 ةرهاقلاو يبدو توريب يف بتاكم نآلا اهيدلو ،مدختسم نويلم 70 نم رثكأل ةحاتم ةينغأ نويلم 50 نم
 .ضايرلاو

 هترجأ ثيدح ثحبل ًاقفوو .يقيسوم ثب تارايلم 10 ىلع ديزي ام 2019 ماع يف تققح دق "يماغنأ" تناكو
 طسوألا قرشلا ةقطنم ققحت نأب تاريدقت طسو اهومن لصاوت نأ ةصنملل عقوتملا نم ،"ويف دنارج"
 ومنلا لدعم %17,8 عم ةنراقم( 2027 - 2020 يماع نيب %21,0 زواجتي بكرم يونس ومن لدعم ايقيرفأو
	.)يلامجإلا يملاعلا بكرملا يونسلا
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  ىهتنا
 

يمالعإلا لصاوتلا  

 يماغنأ      لاتيباك عاعش
 بيبح نيتسيرك      ديبعلا يناه
 يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ةلوؤسمو ريرحتلا ةسيئر     يسسؤملا لاصتالاو قيوستلا سيئر
 243616 3 961+ :فتاه     +٩٧١ ٢ ٦١٠ ٨٢٠٥ :فتاه

 christine@anghami.com :ينورتكلإلا ديربلا    helabid@shuaa.com :ينورتكلإلا ديربلا
  
  

  فلو دنأ نوك نوسريب - ءادصأ
 قاحسا ايناد
  نيلماعتملا تاقالع قيرف ريدم
  7600 450 4 971+ :فتاه

 Dhanya.issac@bcw-global.com :ينورتكلإلا ديربلا
 
 
 

 .ع.م.ش لاتيباك عاعش ةكرش لوح

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

 ةفاضإ طسوألا قرشلا ةقطنم قاوسأ نم ددع ىلع اهبتاكم عزوتتو ،يكريمأ رالود رايلم 13 ةبارق ىلإ اهترادإ تحت لوصألا مجح لصي ثيح ،ةقطنملا

 ةركتبملا تاجتنملا نم ةزيمتملا اهضورع لالخ نم ةدئارلا ةيرامثتسالا اهتبراقمو لفاحلا اهلجسب لاتيباك عاعش فرعت .ةدحتملا ةكلمملا ىلإ

 .تاراقعلاو نيدلاو ةصاخلاو ةماعلا قاوسألا لوح روحمتت يتلا ةيملاعلاو

 لخدلا ةطشنأو ةيميلقإلا مهسألا يف رامثتسالا قيدانصو ظفاحملاو ةيراقعلا عيراشملاو قيدانصلا ةرادإ ،ةكرشلا ىدل لوصألا ةرادإ ةدحو ىلوتت

 ةيفرصملا تامدخلا ةدحو طشنتو .ليدبلا رامثتسالا تايجيتارتسا ىلع زيكرتلا عم ءالمعلل ةيرامثتسا ًالولح مدقت امك .نامتئالا قاوسأو تباثلا

 ،كوكصلا تارادصإ نم يكريمأ رالود نويلم 600 نم رثكأ هتميق ام ةرادإ ةيضاملا فصنلاو ةنسلا لالخ تلوت ثيح كوكصلا ةرادإ لاجم يف ةيرامثتسالا

 نيدلا تادنس ،مهسألل ماعلا حرطلا ،صاخلا حرطلا ،تاقفصلاو تالماعملا تامدخ ،تاكرشلا ليومت تاراشتسا تامدخ ةدحولا هذه رفوت امك

 ةيلام ةكرش يه لاتيباك عاعش .ةيسيئرلا ريغ قوسلا يف تباثلا لخدلا تاجتنم ىلع قوسلا يف ةلويسلا تامدخ رفوت امك .ةلكيهملا تاجتنملاو

 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه لبق نم صيخرت ىلع ةلصاح ةيرامثتسا

 :ةرايز ءاجرلا ،لاتيباك عاعش لوح تامولعملا نم ديزملل

 www.shuaa.com :ينورتكلإلا عقوملا §

 https://twitter.com/SHUAA_Capital :رتيوت §

 https://www.linkedin.com/company/shuaa-capital :نإ دكنيل §

 ةدودحملا يس مإ يج عاعش ةكرش لوح

 مقرلا تحت ةلجسم يهو ،يملاعلا يبظوبأ قوس ىدل ةيلاملا تامدخلا ميظنت ةطلس ةباقرل ةعضاخو ةصخرم ةدودحملا يس مإ يج عاعش ةكرش

 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ،يبظوبأ ،764606 :ديرب قودنص ،32 قباطلا متاخلا جرب ،يملاعلا يبظوبأ قوس يف لجسملا اهناونعو 000001199
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 يماغنأ نع ةذبن

 اهيلإ عامتسالا نكمي ةينغأ نويلم 50 يوحت ةبتكم عم ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةدئارلا يقيسوملا ثبلا ةصنم يه يماغنأ

 ةنضاحو ،ةنصرقلا ةهجاوم يف ةّينوناق ةّيقيسوم ةئيب سيسأت ىلع ةكرشلا تصرح .يعامتجإلا لصاوتلا لئاسو ىلع اهتكراشمو اهليمحتو

 مهروهمج عم ،ةهج نم ةدعاص بهاومو ةريبك ءامسأ نم نينانفلا نيب لصو ةلص ربتعُت اهنأ امك .يبرعلا ملاعلا دادتما ىلع رشنلاو تاجاتنإلل

 .ةيناث ةهج نم

 ّةيملاعلا تاكرشلا ىلإً ةفاضإ ،اهريغو يدوليمو اكيزمو زدروكير مونيتالب لثم ّةيبرعلا جاتنإلا تاكرش ىربك نم ًاّصخرم ًايقيسوم ىوتحم يماغنأّ مضت
 ...رنراوو ينوسو لاسرفينويك

 ىلع مويلا ةّصنملا ّثبتو ،ايجولونكتلاو ىقيسوملا قاّشع نم قيرف بناج ىلإ ،يماغنأ ةكرش بيبح يليإو نورام يدإ نم لك سسأ 2012 ماع يف

 .ةّيضرألا ةركلا ءاحنأ لك ىلإ ًالوصو ،ايقيرفأ لامش ىلإ طسوألا قرشلا نم ةّيبرعلا ةقطنملا دادتما

 

  www.anghami.com ةرايز ءاجرلا ،يماغنأ لوح تامولعملا نم ديزملل

 

 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
 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 §

 ريثكلاّ دعي يتلاو ،اهب ؤبنتلا بعصي يتلا فورظلا يف تاريغتلاو رطاخملاو تابلقتلل ةضرع اهنإف ،لبقتسملاب ةقلعتم ةيفارشتسالا تاحيرصتلا نوكل ًارظنو
 الأ بجي ،كلذلو .ةيفارشتسالا تاحيرصتلا يف اهيلإ راشملا كلت نع ريبك لكشب ةيلاملا انعاضوأو ةيلعفلا انجئاتن فلتخت دقو .انترطيس نعً اجراخ اهنم

 نع يلاملا انعضوو ةيلعفلا انجئاتن يف ةريبك تاريغت ىلإ يدؤت نأ نكمي يتلا ةماهلا لماوعلا لمشتو .ةيفارشتسالا تاحيرصتلا هذه نم يأ ىلع دمتعت
 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
 نمً 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

 

 ةيلوئسملل ءالخإ

 .قيدانصلا نم يأ يف باتتكالل ةوعد وأً اجيورت وأ ًاضرع هرابتعا يغبني الو طقف ةيمالعإ ضارغأل يفحصلا نايبلا اذه ريفوت مت
 


