
 يفحص ربخ
 

 S ةحئاللا يف ددحم وه امك( يكيرمأ صخش يأل وأ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف اًيئزج وأ اًيلك عيزوتلا وأ رشنلل سيل
 .ينوناق ريغ نوكي ثيح رخأ ميلقا يأ يف وأ ، ))هاندأ ددحم وه امك( ةيلاملا قاروألا نوناق بجومب

 

 رالود نويلم 150 ةميقب تادنس ريعست حاجنب لمكتست لاتيباك عاعش
 

 روهظ ذنم ايقيرفأ لامــشو طــسوألا قرــشلا ةقطنم يف ةيحبرلا ةيلاع تادنــس رادــصإ ةيلمع لوأ نوكتــس §
 %7.5 ةدئاف لدعمب سرام يف "19 - ديفوك"

 ايقيرفأ لامــشو طــسوألا قرــشلا ةقطنم ءاجرأ فلتخم يف ًايوق ًايــســسؤم ًامامتها تادنــسلا تبطقتــسا §
 اهريغو جيلخلاو

  ندنل ةصروب يف ةيلودلا ةيلاملا قاروألا قوسب تادنسلا جاردإ ّمتيس §

 يلاـملا يبد قوــــس يف ةـجردـملا( "ع .م .ش لاـتيباـك عاـعــــش" تـنلعأ :2020 ربوتكأ ٢٢ ،ةدـحتملا ةـيبرعلا تاراـمإلا
 يف اهحاجن نع ،ةقطنملا ىوتسم ىلع ةيرامثتـسالا ةفريـصلاو لوـصألا ةرادإل زربألا ةـصنملا ،)عاعـش :زمرلا تحت
 لوأ نوكتـسو .%7.5 ةدئاف لدعمب اهريعـست عم يكيرمأ رالود نويلم 150 ةميقب تادنـس ريعـست ةيلمع مامتإ
 "19 - ديفوك" روهظ ذنم ايقيرفأ لامـشو طـسوألا قرـشلا ةقطنم اهدهـشت ةيحبرلا ةيلاع تادنـسل رادـصإ ةيلمع
 .2020 سرام يف

 .اهريغو جيلخلاو ايقيرفأ لامـشو طـسوألا قرـشلا ةقطنم ربع تاـسـسؤملا نم ًاعـساو ًالابقإ تادنـسلا تدهـشو
 .)كلذ نم ًابيرق وأ( 2020 ربوتكأ 28 لولحب ندنل ةصروب يف ةيلودلا ةيلاملا قاروألا قوسب اهجاردإ متي نأ ىلع

 مدقت زارحإ عاعــش تلــصاو" :لاتيباك عاعــش ةكرــشل يذيفنتلا سيئرلا ،يقيدــصلا مــساج لاق ؛ةبــسانملا هذهبو
 انقلطأ دقف .‘19-ديفوك’ ةحئاج يـشفت نع ةمجانلا تايدحتلا مغر ةميقلا قيقحتل فداهلا انجهن يف ظوحلم
 ةفريـــصلاو لوـــصألا ةرادإ لاجم يف قوـــسلا يف ةدئارلا انتناكم خـــسرت يتلا ةديدجلا قيدانـــصلا نم ًاددع ًارخؤم
 ةرركتملا تادـئاـعلا ىلع اـنلاـمعأ زيكرتل اـنيعاـــــسم قيقحت نع ًالــــضف ،ةـقطنملا ىوتــــسم ىلع ةـيراـمثتــــسالا
 تاـيوتــــسم لالخ نم اـنحاـجن ىلجت دـقو .يلاـمــــسأرلا قاـفنإلا ثـيح نم ةـــــضفخنملا تاـجاـيتحالا تاذ لاـمعألاو
 ."هنيوكت مت يذلا عونتملا باتتكالا لجس ةدوجو ،تادنسلا هذه ىلع ةيلاعلا بلطلا

 :لاـتيباـك عاـعــــش ةـكرــــشل رطاـخملا ةراداو ةـيلاـملا نوؤــــشلل يذـيفنتلا سيئرلا ،رلوم ميكاوي لاـق ؛هـبناـج نم
 ةمكوح ةـــسايـــس عابتا بناج ىلإ ،عاعـــش ةكرـــشل يلبقتـــسملا ومنلا نامـــضل ةحـــضاو قيرط ةطراخ انعـــضو"
 ًاــيوق ًاــيــــسفاــنت ًالماــع اــهلمجمب بــناوجلا هذــه لــكــــشتو .ةــيمومعلا اــنتينازيم زيزعتب مازتلالاو ،ةــمراــــــص
 ززعيو انتاحومط معدي نأ هنأـش نم يذلا رمألا ،تادنـسلا رادـصإ حاجن يف اهتمهاـسم نع ًالـضف ،نيرمثتـسملل
 ."ًالبقتسم ةيلاملا انتاردق
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 عامتجا لالخ نومهاـسملا اهيلع قفاو يتلا ةميقلا لماكب تادنـس عاعـش حرط هذه رادـصإلا ةيلمع دهـشتـس
 .يكيرمأ رالود نويلم 150 ةغلابلاو ،2020 ربوتكأ 14 يف دقعنملا ةيمومعلا ةيعمجلا

 كـنب نم لـك لـمع .نييملاـع نيقــــسنمك لوألا يبظوبأ كـنبو درتراــــشت دردـناـتــــس كـنب ةداـيقب ةـقفــــصلا تـمت
 ءاردـمك درتراـــــشت دردـناـتــــس كـنبو قرــــشملا كـنبو لوألا يبظوبأ كـنبو لاـتيباـك ينطولا يبد تاراـمإلاو ةـقراـــــشلا
 زنوتناد ةكرــش تلمعو عاعــش ـــــــل ينوناق راــشتــسمك زنومياــسو زنومياــس ةكرــش تلمع .نيكرتــشم باتتكا
 .نيكرتشملا نييسيئرلا نيريدملاو نييملاعلا نيقسنملل ينوناق راشتسمك اهئاكرشو

 ىهتنا

  لاصتالا تامولعم
 
 ويلبد يس يب ءادصأ                                                     ع .م .ش لاتيباك عاعش
                                                  قحسإ ايناد                                                                    ديبعلا يناه
 تاباسحلا ةريدم   يسسؤملا لاصتالاو قيوستلا سيئر
 7600 450 4 971+ :فتاه                                                              8205 610 2 971+ :فتاه
 Dhanya.issac@bcw-global.com :ينورتكلإ ديرب                                 helabid@shuaa.com :ينورتكلإ ديرب

 

 :"ع .م .ش لاتيباك عاعش" ةكرش لوح

 ةرادإل ةزراـــب ةـــصنم ،)عاعـــش :زـــمرلا تـــحت يلاـــملا يـــبد قوـــس يـــف ةـــجردملا( "ع .م .ش لاـــتيباك عاعـــش" لكـــشت
 ةدــــع كــــلتمتو ،يــــكيرمأ رالود راــــيلم 13 ةرادــــملا اهلوــــصأ ةــــميق غــــلبت ثــــيح ،ةيرامثتــــسالا ةفريــــصلاو لوــــصألا
 اـــهجهنو تاـــحاجنلاب لـــفاحلا اهلجـــسب ةـــفورعم اـــهنأ اـــمك .ةدـــحتملا ةـــكلمملاو طـــسوألا قرـــشلا يـــف بـــتاكم
 ىـــلع زـــكرت ىوتـــسملا ةـــيملاعو ةرـــكتبمو ةزـــيمتم تاـــجتنم ضورـــع ميدـــقت لالـــخ نـــم رامثتـــسالا يـــف دـــئارلا
 .تاراقعلاو نيدلا قاوسأو ةصاخلاو ةماعلا قاوسألا

 قيدانــصلا ةرادإ ؛ةقطنملا يف لوــصألا ةرادإ تادحو مخــضأ نم ربتعت يتلاو ،"عاعــش" ىدل لوــصألا ةرادإ ةدحو ىلوتت
 امك .نامتئالا قاوـسأو ،تباثلا لخدلاو ،ةقطنملا مهـسأ يف ةيرامثتـسالا قيدانـصلاو ظفاحملاو ،ةيراقعلا عيراـشملاو
 ةفريـصلا ةدحو علطـضتو .ةليدبلا رامثتـسالا تايجيتارتـسا ىلع زيكرتلا عم ،ةيرامثتـسالا لولحلاب ءالمعلا دوزت اهنأ
 لالخ يكيرمأ رالود نويلم 600 اهتميق يلامجإ قاف يتلاو كوكــــصلا رادــــصإ تايلمع نم ديدعلا ةدايقب ةيرامثتــــسالا
 ،تاقفـــصلاو تالماعملا تامدخو ،تاكرـــشلا ليومت تاراـــشتـــسا رفوت اهنأ امك .ةيـــضاملا ماعلا فـــصنو ماعلا ةرتف
 قوــــسلا ةـلويــــس ةداـيز بـناـج ىلإ ،ةـلكيهملا تاـجتنملاو نيدـلا تادـنــــسو مهــــسألل ماـعلا حرطلاو ،صاـخلا حرطلاو
 ةفــــصب صيخرت ىلع ةلــــصاح "عاعــــش" نأب ركذيو .ةــــصروبلا جراخ ةيلاملا قاروألل تباثلا لخدلا تاجتنمل ةققحملا

 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه لبق نم ةيرامثتسا ةيلام ةكرش
 
 :ةرايز ىجري ،"عاعش" لوح ديزملا ةفرعمل
 
 www.shuaa.com :ينورتكلإلا عقوملا .1
 https://twitter.com/SHUAA_Capital :رتيوت .2
 capital-ahttps://www.linkedin.com/company/shua :نإ دكنيل .3
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 ةيلوئسملل ءالخإ

 ىلع بـجيو نوناـقلا بـجومب ةًدـيقم نوكت دـق اـنه اـهيلإ راـــــشملا ىرخألا تاـمولعملاو يفحــــصلا ناـيبلا اذـه رــــشن نا
 ليبقلا اذه نم دويق يأ ىلع اوعلطي نأ ىرخألا تامولعملا هذه لثم وأ يفحــصلا نايبلا اذه نوكلتمي نيذلا صاخــشألا
 .ينعملا ميلقإل ةيلاملا قاروألا نيناوقل اًكاهتنا دويقلا هذهل لاثتمالا يف لشف يأ لكشي دق .اهب ومزتليو

 ةيلاملا قاروألا يف كارتــشالا وأ ءارــشلل بلط يأ وأ عيبلل ةوعد وأ ضرع يأ نم اًءزج وأ نلك يفحــصلا نايبلا اذه لكــشي ال
 هذـه لـثم لـعج ينوناـق ريغ هـنإ ،هـنم وأ صخــــش يأ ىلإ وأ نم وأ ،اـهيف نوكي ىرخأ ميلقا يأ يف وأ ةدـحتملا تاـيالولا يف
 ماع حرطب حامــسلا هنأــش نم هذاختا متيــس وأ ءارجإ يأ ذاختا متي مل .اهب لومعملا ةيلاملا قاروألا نيناوق بجومب ةوعدلا
 يأ ميدـقت زوجي ال .ضرغلا اذـهل ءارجإ ذاـختا بـلطتت ميلقا يأ يف يفحــــصلا ناـيبلا اذـه اـهب قلعتي يتلا ةـيلاـملا قاروألل
 نم وأ يف ةيلاملا قاروألا هذهب قلعتت ةضورعم داوم يأ عيزوت وأ ةيلام قاروأ ةيأل ميلست وأ عيب ةداعإ وأ تاعيبم وأ ضورع
 .اهب لومعم حئاولو نيناوق يأل لاثتمالا ىلإ يدؤت يتلا فورظلا ءانثتساب ميلقا يأ

 ماعل يكيرمألا ةيلاملا قاروألا نوناق بجومب اهليجـــست متي نلو مل يفحـــصلا نايبلا ا اذه اهب قلعتي يتلا ةيلاملا قاروألا
 رخأ ميلقا وأ ةيالو يأ يف ةيلاملا قاروألل ةيميظنت ةطلــــس يأ عم وأ ، )"ةيلاملا قاروألا نوناق"( ةلدـعملا هـتغيــــصب ، 1933

 صاخـشألا ،ةعفنم وأ باـسحل وأ ،ىلإ وأ ةدحتملا تايالولا لخاد اهعيب وأ اهـضرع زوجي الو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف
 ال ةـلماـعم يف وأ ، نم ءاـفعإ بـجومب الإ )ةـيلاـملا قاروألا نوناـق بـجومب S ةـحئاللا يف ددـحملا وحنلا ىلع( نييكيرمألا
 .ةينعملا ةيالولا يف اهب لومعملا ةيلاملا قاروألا نيناوقو ةيلاملا قاروألا نوناقل ليجستلا تابلطتم ، ىلإ عضخت

 اهتفصب ةدحتملا ةكلمملا يف يلاملا كولسلا ةئيه لبق نم هتايوتحمو يفحصلا نايبلا اذه ىلع ةقفاوملا متت مل
 قاوسألاو ةيلاملا تامدخلا نوناق يف ددحملا وحنلا ىلع( هل صخرم صخش لبق نم وأ كلذ ريغ وأ ةصتخملا ةطلسلا
 ةدحتملا ةكلمملا يف ماعلا روهمجلا ىلع عزوي ال يفحصلا نايبلا اذه نإف ،كلذ ىلع ًءانبو .عيزوتلل ))"FSMA"( 2000 ماعل
 ىلإ طقف ههيجوتو طقف يفحصلا نايبلا اذه عيزوت بجي .مهيلإ هلقن بجي الو

 )يلاملا جيورتلا( 2000 ماعل قاوسألاو ةيلاملا تامدخلا نوناق نم )5( 19 ةداملا نمض نيجردنملا رامثتسالا يصصختم -1
  )"رمألا"( لدعملا 2005 رمألا

  رمألا نم )د( ىلإ )أ( )2( 49 ةداملا يف نوفوصوملا صاخشألا -2

 هالعأ ))3( - )1( يف صاـخــــشألا ءالؤه عيمج( رمألل اًـقفو ينوناـق لـكــــشب مهيلع هـعيزوت نكمي نيرخآ صاـخــــشأ يأ -3
 .)"نيينعملا صاخشألا"

 ،ةدـحتملا ةـكلمملا يف الإ هـعم لـماـعتلا متي نلو اـًحاـتم يفحــــصلا ناـيبلا اذـه هـب قلعتي يراـمثتــــسا طاـــــشن يأ نوكي نل
 ال .هتايوتحم نم يأ وأ يفحــــصلا نايبلا اذه ىلع دامتعالا وأ فرــــصتلا رخآ صخــــش يأل يغبني ال .نيينعملا صاخــــشألا
ـــضرع يفحـــصلا نايبلا ا اذه لكـــشي  اميف FSMA يف دراو ءانثتـــسال اًقفو ةدحتملا ةكلمملا يف روهمجلل ةيلاملا قاروألل اً
  .نيلهؤملا نيرمثتسملا نم ةديقم ةئف ىلإ ةمدقملا ضورعلاب قلعتي


