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 اهئادأل ًاريدقت زئاوجلا نم ددع دصحت "لاتيباك عاعش"
 2020 ماع يف زيمتملا

 
 طسوألا قرشلا ةقطنم يف يرامثتسا كنب لضفأ ةزئاجو ماعلل لوصألا ةرادإل ةكرش لضفأ ةزئاجب تزاف

 2020 ماعل "سنانياف دنآ جنيكناب لابولج" لبق نم ةمدقم ايقيرفأ لامشو
 
 يبد قوــــس يف ةـجردـملا( "ع .م .ش لاـتيباـك عاـعــــش" تـنلعأ :2021 رياربف 21 ،ةدـحتملا ةـيبرعلا تاراـمإلا

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

 قرـــشلا ةقطنم يف يرامثتـــسا كنب لـــضفأ" و "ماعلل لوـــصألا ةرادإل ةكرـــش لـــضفأ" يتزئاجب اهزوف نع
 .٢٠٢٠ ماعل "سنانياف دنآ جنيكناب لابولج" لبق نم ةمدقم ،"ايقيرفأ لامشو طسوألا
 
 ةرادإ عاطق همدق يذلا زيمتملا ءادألل ةرمث "٢٠٢٠ ماعلل لوــــصألا ةرادإل ةكرــــش لــــضفأ" ةزئاجب زوفلا يتأيو
 ةدـيدـجلا ةـيراـمثتــــسالا قيداـنــــصلا نم ددـعل اـهقالطإو ،يــــضاـملا ماـعلا رادـم ىلع ةـعومجملا يف لوــــصألا
 .حاــبرألا عقوت ىلع اــنتردــقم زيزعتل مئادــلا لاــملا سأر تاودأ سيــــسأــتل اــهططخ عم ًاــيــــشاــمت ةركتبملا
 ةـثالثو "صرفلا لـيومتل عاـعــــش" قودـنــــص ،2020 ماـع يف اـهقالطإ مت يتلا ةدـيدـجلا قيداـنــــصلا تـنمــــضتو
 ةجمدملا ايالخلا تاكرــش ةيلكيهل ًاقفو يملاعلا يبظوبأ قوــس يف اهقالطإ مت ىرخأ ةيرامثتــسا قيدانــص

)ICC(. ءارـش ةرادإو رامثتـسال نامياك رزج هرقمو ،"يب لإ ستنمتـسفنإ اـسالات" قودنـص "عاعـش" تقلطأ امك 
 .طسوألا قرشلا يف ةيرحبلا تامدخلا تاكرش ىربك ىدحإ ؛"نيرام دروفناتس" ةعومجمل ةدقعملا نويدلا
 
 ءادأل ًاريدقت "٢٠٢٠ ماعلل ايقيرفأ لامـشو طـسوألا قرـشلا ةقطنم يف يرامثتـسا كنب لـضفأ" ةزئاج تءاجو
 ٦٨٥ رادـصإ يف ةمهاـسملا كلذ لمـشيو ،2020 ماع لالخ "عاعـش" يف ةيرامثتـسالا ةيفرـصملا تامدخلا عاطق
 لولح ريفوت ربع تاـكرــــشلل هـمعد زيزعتو لاـملا سأر قوــــس تارادـــــصإ لـمجم نم يكيرمأ رالود نويلم
 ةيناجملا ةيلاملا مزحلاو ةيراــشتــسالا تامدخلا ميدقتو ،ةيــســسؤملا ةلكيهلا ةداعإ لاجم يف ةــصــصختم
 .ةيملاعلا ةحئاجلا تايدحت ةهجاومل ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلل
 
 عاعــش’ تحجن" :"لاتيباك عاعــش" ةعومجمل يذيفنتلا سيئرلا ،يقيدــصلا مــساج لاق ،ةبــسانملا هذهبو
 ةـحئاـجلا اـهتــــضرف يتلا تاـيدـحتلا مغر 2020 ماـع يف يداـيرلا اـهعقوم زيزعتو يوق ءادأ ميدـقت يف ‘لاـتيباـك
 ءادأ عجارت نيح يفف .دمألا ليوط ومنلا قيقحتل ةحــــضاولا انتيجيتارتــــسا لــــضفب كلذو ،ًارخؤم ةيملاعلا
 لـيومتلا ريفوت ةـلــــصاوم ىلع اـنتردـقو اـنتميزع تاـبثإـب اـنتهج نم اـنحجن ،قوــــسلا يف ىرخألا تاـكرــــشلا
 ىلع ةرركتملا انتاداريإ زيزعتل ةركتبملاو ةديدجلا رامثتــسالا تاودأ حرطو ،تاكرــشلل ةــصــصختملا لولحلاو
 نمــــض لــــضفألاو ةدئارلا لولحلا ريفوت يف لــــصاوتملا انحاجنل ًاديكأت زئاوجلا هذه يتأتو .ليوطلا ىدملا
 ةزيمتملا ةيرامثتـسالا صرفلا نم ةيلاحلا انتمئاقو انلامعأل يوقلا مخزلا ىلإ ةفاـضإ ،ماركلا انئالمعل اهتئف
 ‘." عاعش’ اهب رهتشت يتلا
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 اـهحاـبرأ ةـعومجملا تـفعاــــض اـهيفو ،٢٠٢٠ ماـعل ةـيلوألا ةـيلاـملا اـهجئاـتن نع ًارخؤم تـنلعأ دـق عاـعــــش تـناـكو
 47 عم ةـنراـقم ،2020 ماـع يف مهرد نويلم 125 اـهردـق ةـيفاـــــص ًاـحاـبرأ ةـلجــــسم ،يــــضاـملا ماـعلا جئاـتنب ةـنراـقم
 .2019 ماع يف مهرد نويلم
 
 رابخألاو ءارآلاو تاليلحتلا رـــشنت ةدئار ةيلام ةـــصنم دعت "ويفير سنانياف دنآ جنيكناب لابولج" نأ ىلإ راـــشي
 جماـنرب ربتعيو .ئراـق نويلم 3 وحنب نييونــــسلا اـهئارق ددـع ردـقيو ،لاـملا ملاـع يف ةزيمملا تاـعجارملاو
 تازاـجنإلاو رييغتلاو راـكتبالا ميركتل ةـبقترملا جماربلا زربأ نم ًادـحاو ةـلجملا هـمظنت يذـلا يونــــسلا زئاوجلا
 .ليومتلاو كونبلا عاطق يف 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
 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

 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
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 ،"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" ،"ّردقن" ،"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

 


