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 اهحابرأ يف ٪١٦٦ ةدايزب ٢٠٢٠ ماعلل ةيلوألا ةيلاملا جئاتنلا نع نلعت لاتيباك عاعش

 يتارامإ مهرد نويلم ١٢٥ ىلإ لصتل ٢٠١٩  ماع نع ةيفاصلا

 ةعومجملا لامعأ جذومن ةنورم سكعي "١٩ -ديفوك" ةحئاج مغر ةيحبرلا يف يوق ومن §
 تالوحتلاب ءيلم ماع يف

 يتارامإ مهرد نويلم ١٢٥ ىلإ لصتل يونس ساسأ ىلع ٪١٦٦ ةبسنب ةيفاصلا حابرألا يف ةدايز §
 كالهالاو كالهتسالاو بئارضلاو ةدئافلا باستحا لبق ةيونسلا حابرألا عافترا عم ،٢٠٢٠ ماعلل
 يونس ساسأ ىلع ٪٨٧ ةبسنب

 لـبق حاـبرألا يفاـــــصو ،يتاراـمإ مهرد نويلم٦١ غلبي 2020 ماـع نم عبارلا عبرلا حاـبرأ يفاـــــص §
 يتارامإ مهرد نويلم ١٠٨ ىلإ لصي كالهإلاو كالهتسالاو بئارضلاو ةدئافلا باستحا

 ةيعبر ةدايزب يكيرمأ رالود رايلم ١٤،١ تغلب ثيح ةرادملا لوصألا ةميق يف يسايق مقر §
   ٪٤ اهردق

 يف ةجردملا ةكرشلا( "ع.م.ش لاتيباك عاعش" تنلعأ :2021 رياربف ١٤ ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 ةيرامثتسالا ةفريصلاو لوصألا ةرادإل زربألا ةصنملا لكشت يتلاو )SHUAA زمرلاب يلاملا يبد قوس

 ماعلا اذه يف ةعومجملا تققحو .٢٠٢٠ ماعلل ةيلوألا ةيلاملا اهجئاتن نع ،ةقطنملا ىوتسم ىلع
 ماع نع يونس ساسأ ىلع ٪١٦٦ اهردق ةدايزب ،يتارامإ مهرد نويلم ١٢٥ تغلب ةيفاص ةيونس حابرأ

 ةدئافلا باستحا لبق ةعومجملل ةيونسلا حابرألا تعفترا امك .مهرد نويلم ٤٧ تغلب ثيح ؛٢٠١٩
 مهرد نويلم ٣٤٨ ىلإ لصتل يونس ساسأ ىلع ٪٨٧ ةبسنب كالهالاو كالهتسالاو بئارضلاو

 ريغ لوصألا ةدحو مييقت يف تاليدعتب ةعومجملا مايق ىلإ ةيلوألا جئاتنلا هذه ىزعُتو .يتارامإ
 يف ةيفاص حابراو ،اهصيلقت ةريتو عيرست لجأ نم يتارامإ مهرد نويلم ٧٣ اهتميق ةيساسألا
 تاكرشلا كلذ يف امب ةيقوسلا ةميقلا ساسأ ىلع مهرد نويلم ١٠٤ ةميقب لوصألا ةظفحم
 .مهرد نويلم ١١٤ ةميقب ةيرامثتسالا ظفاحملا مييقت يف ىرخأ تاليدعتو ،ةليمزلا

 دعب "عاعش" هتقلطأ يذلا يلوحتلا لماكتلا جمانربو ،ةيملاعلا "١٩ -ديفوك" ةحئاج لظ يفو

 ءادأ قيقحت ةعومجملا تعاطتسا ،٢٠١٩ سطسغأ يف "ةيلاملا يبظوبأ ةعومجم" عم اهجامدنا
 ىلع صاخ لكشب ةعومجملا ةرادإ تزكرو .يجيتارتسالا ديعصلا ىلع ظوحلم  مدقتو يوق يلام
 تايلمعلا ىوتسم زيزعت كلذكو ،ةديدج ةمئاد ةيلامسأر تاودأ قالطإ ربع ةرركتملا تاداريإلا ةدايز
 تلجس امك .جامدنالا دعب لماك ماع لوأ يف ةفدهتسملا رزآتلا عفانم قيقحتو ،ةيحبرلاو
 ةينقتل ةيتحتلا ةينبلاو رطاخملاو ةمكوحلا رطأ زيزعت ديعص ىلع ًاريبك ًامدقت ةعومجملا
 ىلإ ،ةديدجلا تاجتنملاو تاروطتلاو ةيسيئرلا تاردابملا هذه تمهاسو .ماظنلاو تامولعملا
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 ،ةعومجملل ةرادملا لوصألا ةميق يف يسايق مقر ليجست يف ،ةيبنجألا تالمعلا بساكم بناج
  .قباسلا عبرلا نع ٪٤ اهردق ةدايزب يكيرمأ رالود رايلم ١٤،١ تغلب ثيح

 يلاوتلا ىلع عبر ثلاثل ةيحبرلا رارمتسا

 ىلع ثلاثلا عبرلل اهتيحبر ىلع تظفاح ةعومجملا نأ الإ ،ةحئاجلا اهتضرف يتلا تايدحتلا مغر
 مهرد نويلم ٦١ ىلإ ٢٠٢٠ ماع نم ريخألا عبرلا يف نيمهاسملل دئاعلا لخدلا يفاص لصوو .يلاوتلا
 ١٠٨ كالهالاو كالهتسالاو بئارضلاو ةدئافلا باستحا لبق ةيونسلا حابرألا تغلب امنيب ،يتارامإ
 اهلوصأ ربع ةعومجملا اهتدهش يتلا ةماهلا مييقتلا تاليدعت ىلإ ةفاضإلابو .مهرد نويلم
 نويد ءارش بيترتب تلثمت ةيخيرات ةقفص قالغإ يف ةعومجملا تحجن ،ةجردملا ريغو ةجردملا
  .٢٠٢٠ ماعلا نم ريخألا عبرلا يف "نيرام دروفناتس" ةعومجم

 ةيساسألا ريغ لوصألا ليلقتو ةيمومعلا ةينازيملا زيزعت ىلع زيكرتلا ةلصاوم

 رالود نويلم ١٥٠ اهتميق تادنس رادصإب ٢٠٢٠ ماعلل ةيليومتلا اهتطخ حاجنب "عاعش" تلمكأ

 ذنم ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف دئاعلا ةيلاع تادنسل رادصإ لوأ يهو ،يكيرمأ
 ةيلكيهو ليومتلا تايوتسم نيسحت يف ةوطخلا هذه تمهاسو ."١٩ -ديفوك" سوريف يشفت
 لكشب ةيلاملا ةعفارلا ضفخ ىلع اهزيكرت ةعومجملا ةلصاوم عم نمازتلاب ،ةيمومعلا ةينازيملا
  .اهفادهأ عم ىشامتي امب ماع

 ىلإ يتارامإ مهرد نويلم ٣٠٦ نم ًاددجم ةيساسألا ريغ لوصألا ةدحو ضيفخت مت ،كلذ ىلع ًةوالع
 نويلم ٥٧ ةميقب ةيقابتسا مييقت تاليدعت ةعومجملا ترجأو .ماعلا لالخ مهرد نويلم ١٧٤
  .ددحملا يلصألا خيراتلا لبق ةدحولا قالغإ عيرست ىلع دعاستس ريخألا عبرلا يف مهرد

 ةيسيئرلا ليغشتلا تاصنم ومنو ةيجيتارتسالا ةدنجألا ةعباتم

 ،مئادلا لاملا سأر تاودأ سيسأتل اهططخ عم ًايشامت ،ةعومجملا يف لوصألا ةرادإ عاطق مدق
 مت ىرخأ قيدانص ةثالثو "صرفلا ليومتل عاعش" قودنص يهو ؛ةديدجلا قيدانصلا نم ًاددع
 هذه سكعتو .ةجمدملا ايالخلا تاكرش ةيلكيه قفو يملاعلا يبظوبأ قوس يف  اهقالطإ
 ةريبك ًاصرف اهترادإ دجت ثيح ،يمالسإلا رامثتسالا قوس ريوطتب ةعومجملا مازتلا قيدانصلا
 قودنص "عاعش" تقلطأ امك .قوسلا هذه ىلع نيرمثتسملل يوقلا لابقإلا اهمعدي ومنلل

 ةعومجمل ةدقعملا نويدلا ءارش ةرادإو رامثتسال نامياك رزج هرقمو ،"يب لإ ستنمتسفنإ اسالات"
  .طسوألا قرشلا يف ةيرحبلا تامدخلا تاكرش ىربك ىدحإ ؛"نيرام دروفناتس"
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 ،تفلملا هطاشن "عاعش" يف ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلا عاطق لصاوي ،كلذ ىلع ًةوالع
 نيدلا تاودأل لاملا سأر قوس تارادصإ لمجم نم يكيرمأ رالود نويلم ٦٨٥ رادصإ يف مهاسو
 ةحئاج اهضرفت يتلا تايدحتلا ةهجاوم يف تاكرشلل همعد عاطقلا ززع امك .ماعلا رادم ىلع
 ميدقتو ،ةيسسؤملا ةلكيهلا ةداعإ لاجم يف ةصصختم لولح ريفوت ربع كلذو ،"١٩ -ديفوك"

  .ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلل ةيناجم ةيلام مزحو ةيراشتسا تامدخ

 عاعش" ةعومجمل يذيفنتلا سيئرلا ،يقيدصلا مساج لاق ،جئاتنلا ىلع هقيلعت ضرعم يفو
 ًاريبك ًامدقت انزرحا ٢٠٢٠ ماع يفو ،ليوطلا ىدملا ىلع ومنلل ةحضاو ةيجيتارتسا دمتعن" :"لاتيباك
 جمانرب ذيفنت راطإ يف كلذو ،ةزراب تاقفصو تازاجنإ انلجس امك .ةيجيتارتسالا هذه قيقحت يف
 ةيونس ةدايز ليجستب نوروخف نحن اذهلو .ةيملاعلا ‘١٩ -ديفوك’ ةحئاج لظ يف يلوحت لماكت

  ."انلامعأ جذومن تاناكمإو ةنورم دكؤي امم ،فعضلا نع ديزت حابرألا يف

 يديعص ىلع رزآتلا دئاوف نم ديزملا فطق عم اميس ال ،ةوقب ٢٠٢١ ماع انأدب" :يقيدصلا متتخاو
 ززعتس ةركتبم ةديدج تاجتنم حرط ةلصاومو ،ةيمومعلا انتينازيم زيزعتو ،تاداريإلاو ةفلكتلا
 ةعباتمل انلهؤت ةيوق ةناكمب عتمتن لازن ال اننأ امك .ليوطلا ىدملا ىلع ةرركتملا انتاداريإ

 ةيرامثتسالا صرفلا نم ديدعلاو انلامعأل يوقلا مخزلا كلذ يف انمعدي ؛ومنلا يف انتاحومط
  ."ةزيمتملا

 -  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
 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 لالخ

 ةيميلقإلا مهسألا يف رامثتسالا قيدانصو ظفاحملاو ةيراقعلا عيراشملاو قيدانصلا ةرادإ ،ةكرشلا ىدل لوصألا ةرادإ ةدحو ىلوتت
 .ليدبلا رامثتسالا تايجيتارتسا ىلع زيكرتلا عم ءالمعلل ةيرامثتسا ًالولح مدقت امك .نامتئالا قاوسأو تباثلا لخدلا ةطشنأو
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 ،صاخلا حرطلا ،تاقفصلاو تالماعملا تامدخ ،تاكرشلا ليومت تاراشتسا تامدخ ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلا ةدحو رفوتو
 .ةيسيئرلا ريغ قوسلا يف تباثلا لخدلا تاجتنم ىلع قوسلا يف ةلويسلا تامدخ رفوت امك .نيدلا تادنس ،مهسألل ماعلا حرطلا

 ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه لبق نم صيخرت ىلع ةلصاح ةيرامثتسا ةيلام ةكرش يه لاتيباك عاعش
 .ةدحتملا

 :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

 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
 ،"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 وأ

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

 نم ًارابتعا طقف قبطنت يهو ً،ايلاح انيدل ةرفوتملا تامولعملا ىلإ طقف ضرعلاو ةقيثولا هذه يف اهمدقن يتلا ةيفارشتسالا تاحيرصتلا نم يأ دنتسيو
 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 ءاوسً انلع يفارشتسا حيرصت يأ ثيدحت هاجت مازتلا يأب دهعتن الو .ةقيثولا

 


