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 رالود نويلم 200 مجحب "صرفلا ليومت قودنص" قلطت لاتيباك عاعش
 قالطإلا دنع يكيرمأ رالود نويلم 68 بذجتو يكريمأ

 
 يف يكيرمأ رالود نويلم 140 نم رثكأ تعمج دقو ،2020 ماع يف عاعش هنع نلعت يذلا عبارلا وه قودنصلا

 ةيضاملا ةثالثلا رهشألا
 
 يبد قوس يف ةجردملا ةكرشلا( "ع.م.ش لاتيباك عاعش" تنلعأ :2020 ربوتكا ١١ ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 ىوتسم ىلع ةيرامثتسالا ةفريصلاو لوصألا ةرادإل زربألا ةصنملا لكشت يتلاو SHUAA) زمرلاب يلاملا
 فدهتسي يذلا ،يكريمأ رالود نويلم 200 مجحب "صرفلا ليومتل عاعش قودنص" اهقالطإ نع ،ةقطنملا
 قودنصلا سيسأت مت دقو .يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ةقطنم يف تاكرش يف يليومتلا رامثتسالا
 نم يكريمأ رالود نويلم 68 هعومجم ام باطقتسا يف ةيضاملا ةرتفلا لالخ حجنو ٢٠٢٠ ربمتبس  29يف
 .نيددعتم نيرمثتسم
 
 ذيفنت يف ةكرشلل لصاوتملا حاجنلا دعب ،ةصصختملا ةيليومتلا اهقيدانص ىلوأ قالطإ ىلإ عاعش هجوت يتأي
 رالود نويلم 250 اهمجح زواجت يتلا يرامثتسالا عباطلا تاذ ةينامتئالا ةطشنألاو ليومتلا تايلمع نم ددع
 تاليومت بيترتو ةلكيه ةداعإ تايلمع اهذيفنت ىلإ ةفاضإلاب ،٪15 ـلا براق لدعمب دئاوع ةققحم ،يكريمأ
 .يكريمأ رالود تارايلم 3 ةميقب

 
 سأر ىلع ةظفاحملا عم باذج دئاع قيقحت يف "صرفلا ليومتل عاعش قودنص" ـل يسيئرلا فدهلا لثمتيو
 ليومتو يسيئرلا ليومتلا لاجم يف يجيتارتسالا عباطلا تاذ ةفدهتسم تارامثتسا لالخ نم ،لاملا
 يف ةلماعلا تاكرشلاو تاسسؤملل ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ عم ةقفاوتملا دحوملا ليومتلاو نينازيملا
 ةددحم قلغم قودنص وه قودنصلا اذه نا ىلإ ةراشإلا يضتقتو .يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ةقطنم
 .تاونس عبرأب هتدم
 
 ةكرشلا لصاوتو .2020 ماع يف عاعش هنع نلعت يذلا عبارلا قودنصلا وه ”صرفلا ليومتل عاعش قودنص“
 ةثالثلا رهشألا يف يكيرمأ رالود نويلم 140 نم رثكأ تعمج دقو ،نيرمثتسملا نم لاومألا سوؤر بذج
 .ةقطنملا يف لفاحلا اهلجسو اهتربخو ةكرشلا ةوق ىلع لدي امم ،ةيضاملا

 
 ةيراجتلاو ةيميظنتلا ةئيبلا لظ يف":لاتيباك عاعش ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا ،يقيدصلا مساج لوقيو
 تاكرشلا نم ددع نأ انظحال ،19-ديفوك اهب ببست يتلا ةمزألا تايعادت نع ًاصوصخ ةجتانلا ةريغتملا
 ةعيبطب سكعي ام ،ةلويسلا ةرفوو مجح ىوتسم ىلع تابوعص هجاوت ةفلتخم تاعاطق يف عيراشملاو
 ".اهلوصأ ةرادإو اهتامازتلاب ءافولا ىلع اهتردق يف تابوعص لاحلا
 
 عاعش يف انلز ام ،ضارتقالاو نامتئالا طاشن هجاوت يتلا تايدحتلاو ةبعصلا فورظلا نم مغرلا ىلع نكل"
 نيرمثتسملل ةباذجلا صرفلا نم ريثكلا ىلع يوتحت يجيلخلا نواعتلا سلجم لود قاوسأ نأب نينمؤم
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 ةياعرلا تاعاطق كلذ يف امب ،ةيسيئرلا تاعاطقلا يف ةلدتعم رطاخم تاذ ةبسانم دئاوع ديلوت ىلع ةرداقلاو
 ."نحشلاو تاءاشنإلاو ةفايضلاو راقعلاو ةيحصلا
 
 ةريصق ةلمسرلا ةداعإ لمشت قاوسألل ةيلاحلا ةئيبلا لظ يف ةحاتملا صرفلا" :ًالئاق يقيدصلا فاضأو
 .ذاوحتسالا ليومت ىلإ ًةفاضإ ضرغلا ةددحملا لجألا ةريصق ضورقلاو لاملا سأر ةيمنت ليومتو ،لجألا
 ليومت تايلمع نم ىوتسملاو عونلا اذهل تاجايتحالا نم ديدعلا عاعش يف رامثتسالا قيرف ددح ،يلاتلابو
 ةليدب تارامثتساب مهديوزت ىلإ قيرفلا اذه علطتيو ،يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ةقطنم يف عيراشملا
 نحنو .ةقباسلا ةيلاملا ةمزألا ذنم حاجنب هب انمق يذلا رمألا وهو ،ةريخألا ةلحرملا ليومت كلذ يف امب ةركتبم
 لاقتنا عم ةيلبقتسملا اهفادهأ معد ةلصاومو ،ةيسيئرلا عيراشملا هذه لامكتسا يف ةدعاسملا ىلإ علطتن
 ." يفاعتلا ةلحرم ىلإ انداصتقا
 
 ءاكرشلا نم اًددع "صرفلا ليومتل عاعش قودنص" يف نيرمثتسملا ةحئال لمشت نأ عقوتملا نمو
 ،ةيميلقإلا ةيفرصملا ريغ ةيلاملا تاسسؤملا كلذ يف امب ، نييلودلاو نييميلقإلا ةيلوئسملا يدودحم
 .ةعفترملا ةيلاملا ةءالملا يوذ نيلهؤملا دارفألاو ،رامثتسالا تاكرشو ،ةيلئاعلا بتاكملاو
 
 :لاتيباك عاعش ةكرش يف لوصألا ةرادإ سيئرو يذيفنتلا سيئرلا بئان ،ةبيرخ ىفطصم لاق هرودب
 نامضل ةمراص ةيطغت ريياعم قفو ةصاخلا نيدلا قاوسأ يف ةلدتعم دئاوع قيقحت قودنصلا فدهتسي"
 يف تارامثتسالا نم ديدعلا ةرادإ ربعو انتريسم لاوط انمق دقل .ةيبلس تالوحت يأ نم نيرمثتسملا ةيامح
 حجانلا جراختلا نامضو نامتئالا رطاخم مييقتل قيمع مهف ريوطتب ةينامتئالا ةطشنألا لاجم
 ".انتارامثتسال

 

  ىهتنا
 

 يمالعإلا لصاوتلا

  فلو دنأ نوك نوسريب - ءادصأ      لاتيباك عاعش
 قاحسا ايناد      ديبعلا يناه
  نيلماعتملا تاقالع قيرف ريدم    يسسؤملا لاصتالاو قيوستلا سيئر
  7600 450 4 971+ :فتاه     +٩٧١ ٢ ٦١٠ ٨٢٠٥ :فتاه
 Dhanya.issac@bcw-global.com :ينورتكلإلا ديربلا    helabid@shuaa.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
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 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 §

 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

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

 


