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 ةيلاملا قاروألا قاوسأ يف باتتكالا و جاردالا تامدخ رفوت لاتيباك عاعش

 ديدجلا موسرملا اهيلع قبطني يتلا تاكرشلل ةيلحملا

 قاوــــسأ شاــــعتنا يــــف هرودــــب رــــشبتستو دــــيدجلا موــــسرملاب بــــحرت لاــــتيباك عاعــــش §
 ةيلحملا لاملا

 50 اــــهتميق تزواــــجت يــــتلا جاردالاو باــــتتكالا تامدــــخ ميدــــقتب لــــفاحلا اهلجــــس عــــم §
 نـــم ةدافتـــسالل اـــهلهؤت ةـــيوق ةـــناكمب لاـــتيباك عاعـــش عـــتمتت ،نآلا ىـــتح مـــهرد راـــيلم
 ةلمتحملا ةديدجلا تاضيوفتلا

 ةدعاــــسمل جاردالاو باــــتتكالا تامدــــخ ميدــــقتل دادعتــــسالا مــــتأ ىــــلع لاــــتيباك عاعــــش §
 ةديدجلا ةيميظنتلا حئاولل ةعرسب لاثتمالاو جاردالا ىلع تاكرشلا

 ةكرــــــشلا( "ع.م.ش لاــــــتيباك عاعــــــش" تــــــبحر :2021 رياــــــني 31 ،ةدــــــحتملا ةــــــيبرعلا تاراــــــمإلا

 ةرادإل زرـــــبألا ةـــــصنملا لكـــــشت يـــــتلاو )SHUAA زمرلاـــــب يلاـــــملا يـــــبد قوـــــس يـــــف ةـــــجردملا

 بحاــــص نــــع رداــــصلا موــــسرملاب ،ةــــقطنملا ىوتــــسم ىــــلع ةيرامثتــــسالا ةفريــــصلاو لوــــصألا
 ءارزوـــلا ســـلجم سيـــئر ةـــلودلا سيـــئر بـــئان ،موـــتكم لآ دـــشار نـــب دـــمحم خيـــشلا ومـــسلا

 يــــف اهمهــــسأ جاردإــــب ةمهاــــسملا تاكرــــشلا مازلإــــب يــــضقي يذــــلاو ،هــــللا هاــــعر ،يــــبد مكاــــح
 موــــسرملاب ةدراوــــلا طورــــشلا اــــهيلع تــــقبطنا ىــــتم يــــبد ةراــــمإ يــــف ةــــيلاملا قاروألا قاوــــسأ
 لــــمعلا خيراــــت نــــم رهــــش ١٢ زواــــجتت ال ةدــــم لالــــخ كــــلذو ةــــيلحملا قاوــــسألا دــــعاوقل ًاــــقفوو

   .موسرملاب

 قرشلا ةقطنم يف يرامثتسا كنب مدقأ كلذب دعتو 1979 ماع تسسأت يتلا ،"لاتيباك عاعش" ربتعت
 زاجنإ يف نآلا ىتح تمهاس ثيح ؛ةيتارامإلا لاملا سأر قاوسأ يف ةدئارلا تاكرشلا ىدحإ ،طسوألا

 ًارخؤم ةكرشلا تطشن امك .يتارامإ مهرد رايلم 50 ةيلامجإلا اهتميق تزواجت ًايلوأ ًاماع ًاباتتكا 22
 .تاكرشلل تباثلا لخدلا تادنسو كوكصلا رادصإ يف

 ةلصلا تاذ ةيميظنتلا تائيهلا عم لمعلاب لفاح لجسو ةعساو ةربخب "لاتيباك عاعش" ىظحتو
 يف ةيلوألا ةماعلا تاباتتكالا مظعم يف اهتكراشمل ةيعيبط ةجيتن كلذ دعيو ،تارامإلا ةلود يف
 اهمهسأ جاردإل اهيعاسم يف تاكرشلا معد ىلإ ةكرشلا علطتتو .ةيتارامإلا ةيلاملا قاروألا قاوسأ
 .موسرملا اذهل ًالاثتما ةيلحملا تاصروبلا يف

 ًاقالطنا" :"لاتيباك عاعش" ةعومجمل يذيفنتلا سيئرلا ،يقيدصلا مساج لاق ،ةبسانملا هذهبو
 ماتلا اندادعتسا يدبن ،ةيلودلاو ةيتارامإلا تاكرشلل دئار يلام راشتسمك دوهشملا انلجس نم
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 قاروألا قاوسأ يف اهمهسأ جاردإ ىلإ ىعست يتلا تاكرشلل باتتكالاو جاردإلا تامدخ ميدقتل
 ايازم نم ديفتستس يتلا تاكرشلل دمألا ةليوط ةيباجيإ تاعبت ةوطخلا هذهلو .ةيلحملا ةيلاملا
 ًاضيأ كلذ نأش نمو .لاملا سأر ىلإ اهلوصو ةلوهسو اهتعمس زيزعت كلذ يف امب - ماعلا جاردإلا
 ."ديدج ومن راسم ىلع اهعضي نأو ،ةيلحملا لاملا سأر قاوسأ شعني نأ

 

 -  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
 ،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 §

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

 


