
      يفحص ربخ

 ايلعلا اهترادإ فوفص يف ةديدج تايقرت نع نلعت "لاتيباك عاعش"
 

 هماهم عيسوتو ،ةصاخلاو ةماعلا قاوسألل مسق سيئر ،ماع ريدم بصنم ىلإ يشوج تيجأ ةيقرت §
 ايجولونكتلا تالاجم يف "عاعش" تارامثتسا ىلع فارشإلا لمشتل

 ىلع فارشإلا ةيلوؤسم ىلوتتس ثيح نيدلا مسق سيئر بصنم ىلإ نونح اشاتان ةيقرت §
 ةيمالسإلا ةعيرشلا عم ةقفاوتملا ليومتلا صرفو نيدلا لاجم يف "عاعش" تارامثتسا

 
 ةرادإ لاجم يف ةدئارلا ةصنملا ،.ع.م.ش لاتيباك عاعش تنلعأ :2021 ليربأ 13 ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 ،)SHUAA( زمرلاب يلاملا يبد قوس يف ةجردملاو ةقطنملا يف ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلاو لوصألا

 ،ماع ريدم بصنم ىلإ ةصاخلاو ةماعلا قاوسألا عاطق سيئر بصنم نم يشوج تيجأ ةيقرت نع مويلا
 تالاجم يف ةكرشلا تارامثتسا ىلع فارشإلا لمشتل هماهم عيسوتو ةصاخلاو ةماعلا قاوسألا مسق سيئر
 ةصنم تايلمع قاطن عيسوت ىلع زكرتل نيدلا مسق سيئر بصنم ىلإ نونح اشاتان ةيقرتو ،ايجولونكتلا

 ريغو ةرثعتملا ضورقلاو ؛نينازيملا ماظنبو ةيسيئرلا رشابملا ضارقإلا صرف ربع ليدبلا ليومتلل عاعش
 ،يقيدصلا مساج نم رشابم فارشإ تحت امهالك لمعيسو .عيراشملا نويدو ذاوحتسالا ليومتو ؛ةلماعلا
 ."لاتيباك عاعش" ةعومجمل يذيفنتلا سيئرلا
 
 عاعش’ عتمتت" :"لاتيباك عاعش" ةعومجمل يذيفنتلا سيئرلا ،يقيدصلا مساج لاق ،قايسلا اذه يفو
 يف زيمتلا قيقحت ىلع نيرداقلا ةيئانثتسالا تاراهملا باحصأو تاربخلا نم ةعساو ةعومجمب ‘لاتيباك
 نأ مويلا يندعسيو .تاجتنملا ةظفحم عيونتو ومنلا ىلإ ةيمارلا انتيجيتارتسا ذيفنت معدو انلامعأ عيمج
  تاردق زيزعتو ثيدحت يف امهتمهاسمل ًارظن ةرادجب تايقرتلا هذه اقحتسا ناذللا اشاتانو يشوج ىلع ينثأ
 تايوتسم ىلعأ ريفوت ىلإ لصاوتملا انيعس عم ًانمازت نيدلا ليومتو لوصألا ةرادإ تالاجم يف "عاعش"
 ."ماركلا انيمهاسمل ةميقلا
 
 تالاجم يف ًاماع 16 نع ديزت ةربخب عتمتيو ،2014 ماع يف ةعومجملا قيرف ىلإ يشوج تيجأ مضنا
 ًاضيأ يشوج لغشيو .لوصألا ةرادإو ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلاو مهسألا ثاحبأو ةينقتلا تاراشتسالا
 هقالطإ مت يذلا يرامثتسالا قودنصلا ،"دتميل ينابموك ستنمتسفنإ سكوليدلوج" قودنص ريدم بصنم
 ةجمدملا ايالخلا تاكرش ةيلكيه قفو ةيرامثتسالا "عاعش" قيدانص ةصنم ةرادإ ىلوتي هنأ امك ،2015 ماع يف

)ICC( ةداعإل نويدلاو مهسألا ءارشل ةقفص ةدايق يشوج ىلوت ،ةريخألا ةنوآلا يفو .ًارخؤم اهقالطإ مت يتلا 
 لفاكت"و ".ع.م.ش رامثتسالل قارشإ" ةرادإ سلاجم يف وضع ًاضيأ وهو ،"نيرام دروفناتس" ةعومجم ةلكيه
 .عاعش ةعومجمل ةعبات تاكرش ةدعو "نيرام دروفناتس" ةعومجمل ةعبات تاكرشو "ع.م.ش تارامإلا
 
 ديزت ضورق ةلكيه ةينهملا اهتازاجنإ لمشتو ،2014 ماع يف "لاتيباك عاعش" قيرف ىلإ اشاتان تمضناو
 ربع تاكرشلا نويدو ةئراطلا ليومتلا ضورقو يراقعلا ريوطتلا تالاجم يف رالود تارايلم 7 نع اهتميق
 رويب" حلاصل رالود نويلم 50 ةميقب ةلكيهم كوكص رادصإ ةيلمع ىلع ًارخؤم تفرشأ امك ،نينازيملا ماظن
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 تاراشتسالا تالاجم يف ماوعأ 10 نع ديزت ةربخب اشاتان عتمتتو .)تسفراه رويب( "زمراف ترامس تسفراه
 نيدلاو ةصاخلا ةيكلملا لمشت ةددعتم لوصأ تائف ربع ىودجلا تاساردو ةلكيهلاو لامعألا سيسأتو
 .تباثلا لخدلاو تاراقعلاو
 
 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةنسلل ةيلاملا اهجئاتن نع ًارخؤم تنلعأ دق "لاتيباك عاعش" ةعومجم تناكو

 ،2019 ماعلاب ةنراقم %166 اهتبسن ةدايزب مهرد نويلم 125 تغلب ةيفاص ةيونس ًاحابرأ تققح ثيح ،2020
 %89 ةبسنب كالهإلاو كالهتسالاو بئارضلاو ةدئافلا باستحا لبق ةعومجملل ةيونسلا حابرألا تعفتراو
 سلجم ىصوأ ،ةعومجملا ةيحبرل يوقلا ومنلا ءوض يفو .مهرد نويلم 349 ىلإ لصتل يونس ساسأ ىلع
 ذنم ىلوألا ةرملل ،مهس لكل سلف 3 لداعي امب نيمهاسملل ةيدقن حابرأ عيزوتب "لاتيباك عاعش" ةرادإ
 .2019 ماع يف "ةيلاملا يبظوبأ ةعومجم" عم جامدنالا
 

 -  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

 نم ددع ىلع اهبتاكم عزوتتو ،يكريمأ رالود رايلم ١٤ ىلإ ابيرقت اهترادإ تحت لوصألا مجح لصي ثيح ،ةقطنملا ىوتسم ىلع
 ةدئارلا ةيرامثتسالا اهتبراقمو لفاحلا اهلجسب لاتيباك عاعش فرعت .ةدحتملا ةكلمملا ىلإ ةفاضإ طسوألا قرشلا ةقطنم قاوسأ
 .تاراقعلاو نيدلاو ةصاخلاو ةماعلا قاوسألا لوح روحمتت يتلا ةيملاعلاو ةركتبملا تاجتنملا نم ةزيمتملا اهضورع لالخ نم

 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 §

 www.twitter.com/SHUAA_Capital :رتيوت §

 www.linkedin.com/company/shuaa-capital :نإ دكنيل §

 www.facebook.com/SHUAA.Capital.psc :كوبسيفو §
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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 نمً 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
 ءادألا نأ ملعلا ىجري .كلذ ريغ وأ ةيلبقتسم تاروطت وأ ةديدج تامولعمل ةجيتن كلذ ناك ءاوسً انلع يفارشتسا حيرصت يأ ثيدحت هاجت مازتلا يأب دهعتن الو
 .ةيلبقتسملا جئاتنلا ىلع ارشؤم نوكي ال دق قباسلا


