
 
  يفحص ربخ

 

 يكيرمأ رالود نويلم 50 ةميقب كوكص رادصإ ةيلمع دوقت "لاتيباك عاعش"

 "زمراف ترامس تسفراه رويب" حلاصل
 

 50 ةميقب اهعون نم ىلوألا ةلكيهملا كوكــــصلا رادــــصا ةيلمع دوقت "لاتيباك عاعــــش" §
 "تسفراه رويب" حلاصل يكيرمأ رالود نويلم

 ،اـيجولونكتلا لاـجم يف تاراـمثتــــسالا ىلع دـيازتملا "عاـعــــش" زيكرت سكعت ةـقفــــصلا §
 ليومتلا لولح يف راكتبالا ةلصاوم نع ًالضف ،ةيعارزلا ايجولونكتلا ديدحتلا هجو ىلعو
 ليدبلا

 عاعــــش"( "ع.م.ش لاــــتيباك عاعــــش" تــــنلعأ :2021 سراــــم 1٥ ،ةدــــحتملا ةــــيبرعلا تاراــــمإلا

 يــــتلاو SHUAA زمرلاــــب يلاــــملا يــــبد قوــــس يــــف ةــــجردملا ةكرــــشلا ،)"عاعــــش" وأ "لاــــتيباك

 ،ةــــقطنملا ىوتــــسم ىــــلع ةيرامثتــــسالا ةفريــــصلاو لوــــصألا ةرادإل زرــــبألا ةــــصنملا لكــــشت

 حلاــــصل يــــكيرمأ رالود نوــــيلم 50 ةــــميقب ةــــلكيهم كوكــــص رادــــصإ ةــــيلمعل اــــهتدايق نــــع
 ًاــــيملاع ةدــــئار ةــــيعارز ةكرــــش يــــهو ،)تــــسفراه روــــيب( "زمراــــف ترامــــس تــــسفراه روــــيب"
 تكراــــش اــــمك .اــــهل ًارــــقم تاراــــمإلا ةــــلود نــــم ذــــختتو ةمادتــــسملا اــــيجولونكتلا ىــــنبتت
 ةــــلوج قاــــطن يــــف ةكرــــشلا يــــف رامثتــــسالاب "لاــــتيباك عاعــــش" نــــم ةرادــــملا قيدانــــصلا
 .هذه ليومتلا

 نمـــضتي يذـــلاو ،رـــكتبملا يليوـــمتلا لـــحلا اذـــه قـــيبطتو ،ةـــلكيهو ،ءاـــشنإ عاعـــش تـــلوتو
 تـــقولا يـــفو .تانامـــض عـــم تاونـــس ثالـــث ةدـــمل يـــكيرمأ رالود نوـــيلم 50 ةـــميقب ًاكوكـــص
 قيدانــــص نــــم يــــكيرمأ رالود نيــــيالم 10 هــــتميق اــــم "تــــسفراه روــــيب" تــــعمج ،هــــسفن
 نـــم ةئـــشان ةكرـــش اـــهيف نكمتـــت يـــتلا ةـــقطنملا يـــف ىـــلوألا ةرـــملا يـــهو .وـــمنلا مهـــسأ
 ىــــلع دــــكؤي اــــم ،لاــــملا سأر قاوــــسأ نــــم ةــــئيرجلا تارامثتــــسالا نوــــيد لــــيومت نيمأــــت
 فادــــهأ يــــبلت يــــتلا تاودألا ةــــلكيه يــــف "عاعــــش" اــــهب عــــتمتت يــــتلا ةدــــيرفلا تاردــــقلا

 لــثم تاــجتنملا ىــلع نيرمثتــسملا بــناج نــم يوــقلا بــلطلا ةــيبلت نــع ًالــضف ،لاــمعألا
 ةــــــمكوحو ةــــــيعامتجاو ةــــــيئيب تالاــــــجم يــــــف تارامثتــــــسالاو ةيمالــــــسإلا تارامثتــــــسالا
 تارامثتـــسا ةـــعومجم ةيرامثتـــسالا ةـــلوجلا هذـــه تبذـــجو .)ءارـــضخلا كوكـــصلا( تاكرـــشلا
 ىــــلإ "لاــــتيباك اتكناــــس"و ؛"ستنمتــــسفنإ نوــــتلبميت نيلكنارــــف" ةكرــــش نــــم ةيــــساسأ

 .نيرخآ نيرمثتسم بناج



 
  يفحص ربخ

 

 عاعـــــش" ةـــــعومجمل يذـــــيفنتلا سيئرـــــلا ،يقيدـــــصلا مـــــساج لاـــــق ،ةبـــــسانملا هذـــــهبو
 ةرـــكتبم ةيرامثتـــسا تاـــجتنم ميدـــقت ىـــلع اهتردـــق دـــيدج نـــم "عاعـــش" تـــبثت :"لاـــتيباك
 ."زمراـــف ترامـــس تـــسفراه روـــيب" يـــف هـــعون نـــم لوألا رامثتـــسالا اذـــه لالـــخ نـــم ةـــباذجو
 الإ ةوـــطخلا هذـــه اـــمف ،اـــيجولونكتلا لاـــجم يـــف ةـــلئاه تاـــناكمإ دوـــجوب انتكرـــش نمؤـــت ذإو
 ،لاــــجملا اذــــه ىــــلع زــــيكرتلل ةــــنلعملا انتيجيتارتــــسا ذــــيفنتب اــــنمازتلا نــــع حــــضاو ٌلاــــثم

 ةرـــيتو عيرـــستل ةـــيعارزلا اـــيجولونكتلا نادـــيم يـــف ةدـــئار ةكرـــش مـــعد رـــبع ةرـــملا هذـــهو
  ."اهومن

 :"لاــــتيباك عاعــــش" حلاــــصل ةقفــــصلا تداــــق يــــتلا ،نوــــنح اــــشاتن تــــلاق ،اــــهبناج نــــمو
 ضورـــعو لـــمع قرـــف كـــلتمت يـــتلا تاكرـــشلا دـــيدحت يـــف لـــفاح لجـــسب "عاعـــش" عـــتمتت"

 عـــتمتت ذإ ،ريياـــعملا هذـــه عـــم بـــسانتت ‘تـــسفراه روـــيب’ ةكرـــش اندـــجوو قوـــسلا يـــف ةدـــئار
 ،سرـــــمتم لـــــمع قـــــيرفو ،ةـــــيعارزلا اـــــيجولونكتلا لاـــــجم يـــــف ةـــــيداير ةـــــناكمب ةكرـــــشلا
 ىــــلع ‘تــــسفراه روــــيب’ ةردــــقب ةــــقثلا اــــنحنم اــــم ،ذــــيفنتلا يــــف اــــهل دوهــــشم تاــــناكمإو
 جيـــلخلا ةـــقطنم لـــخاد يئاذـــغلا نـــمألا قـــيقحت ىـــلإ اهيعـــس لالـــخ رـــيبك وـــمن قـــيقحت
 ."عسوأ قاطن ىلع ةقطنملاو

 غلاـــبو رـــكتبملا لـــحلا اذـــه ريوـــطت يـــف "عاعـــش" حاـــجنب ءادعـــس نـــحن" :نوـــنح تفاـــضأو
 ةوـــطخ لـــثمي يذـــلاو ،‘تـــسفراه روـــيب’ ةكرـــش حلاـــصل لـــكيهملا لـــيومتلا يـــف دـــيقعتلا
 يـــف رادـــصالا اذـــه لالـــخ نـــم ةكرـــشلا نكمتتـــسو .ةـــقطنملا ىوتـــسم ىـــلع ةقوبـــسم رـــيغ
 اــــننأ اــــمك .ةــــباقرلل ةعــــضاخلا ةــــعارزلا لاــــجم يــــف ًازراــــب ًاــــيميلقإ ًاــــبعال حبــــصتل عــــسوتلا
 اـــــيجولونكتلا لاـــــجم يـــــف ةدـــــئارلا ةـــــقطنملا تاكرـــــش نـــــم ةدـــــحاو معدـــــل نوـــــسمحتم
 ."يداصتقالا عونتلاو ،ةمادتسالاو ،يئاذغلا نمألا فادهأ قيقحتل ةيعارزلا

 ةــــيئاذغ دراوــــم ىــــلإ ةــــقطنملا تاــــجاحل ًةــــيبلت يبظوــــبأ يــــف "تــــسفراه روــــيب" تــــسسأت
 اـــهماظن ىـــلع اـــهلمع ًاـــبيرق ةـــيعارزلا ةكرـــشلا يـــهنت نأ ررـــقملا نـــمو ،ةمادتـــسمو ةـــيلحم
 روــــيب" ىعــــستو .تاراــــمإلا ةــــلود لــــخاد ةــــينقتلا ةــــيلاع ةــــئيفدلا ةــــعارزل يناــــثلا نيــــجهلا
 اـــمك ،ةيدوعـــسلا ةـــيبرعلا ةـــكلمملا يـــف اـــهل مدـــق ئطوـــم سيـــسأت ىـــلإ ًاـــيلاح "تـــسفراه

 .وروـــي نوـــيلم 39 ةـــميقب تـــيوكلا ةـــلود يـــف رـــخآ ّيعـــسوت عورـــشم نـــع ةكرـــشلا تـــنلعأ
 فانــــصأ جاــــتنإ ىــــلع ،ةدــــيدجلا اهعيراــــشم ىــــلع لــــمعلا ءاــــهتنا دــــعب ،ةكرــــشلا لمعتــــسو



 
  يفحص ربخ

 

 عــــيونت ةلــــصاومل طــــطخ عــــم ،توــــتلاو ،ةــــيقرولا تاوارــــضخلاو ،مطاــــمطلا نــــم ةــــفلتخم
 .لبقتسملا يف اهتاجتنم

 اــــهنالعإ بــــقع ،"زمراــــف ترامــــس تــــسفراه روــــيب" يــــف "لاــــتيباك عاعــــش" رامثتــــسا يتأــــيو
 ،"يماــــغنأ" ثــــبلا اــــيجولونكت وــــهو ؛اــــيجولونكتلا عاــــطق يــــف رــــخآ رامثتــــسا نــــع رــــيخألا
 كلذـــب حبـــصتل ،اـــيقيرفأ لامـــشو طـــسوألا قرـــشلا يـــف ىقيـــسوملا ثـــب يـــف ةدـــئارلا ةـــصنملا
ـــت ةـــيبرع اـــيجولونكت ةكرـــش لوأ  ةكرـــش عـــم اهجامدـــنا لالـــخ نـــم كادـــسان ةـــصروب يـــف جردُ
 يناـــــبموك نـــــشيزيوكأ ايدـــــيم ساتـــــسيف" ةـــــصاخلا ضارـــــغألا تاذ ةـــــجردملا ذاوحتـــــسالا
 ةكرــــشل يملاــــع باــــتتكا ريدــــمو يلاــــم راــــشتسمك "لاــــتيباك عاعــــش" لــــمعت اــــمك ."كــــنإ
 ."يماغنأ"

 يــــف "عاعــــش" ةكرــــشل ينوناــــقلا راــــشتسملا رود "سوــــيكوبو سيوــــلو ناــــجوم" تــــلوتو
  .كوكصلا رادصإ ةيلمع

 -  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



 
  يفحص ربخ

 

 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 §

 ةيفارشتسالا تاحيرصتلا صوصخب يريذحت نايب
 انتادقتعمو انتاعقوت ىلإ طقف دنتــست امنإ ،يلبقتــسملا ءادألل تانامــض وأ ةيخيرات قئاقح لكــشت ال ةيفارــشتــسا تاحيرــصت وأ تانايب ةقيثولا هذه نمــضتت
 ةيداـــصتقالا فورظلاو ،ةعقوتملا تاهاجتالاو ثادحألاو ،تاريدقتلاو ،ةيلبقتـــسملا تايجيتارتـــسالاو ططخلاو ،انلامعأ لبقتـــسم نأـــشب ةيلاحلا انتاـــضارتفاو
 ،"مزتعن" ،"وجرن" ،"عقوتن" لثم تادرفم مادختـــسا لالخ نم ًامومع ةيفارـــشتـــسا تاحيرـــصت وأ تانايب يأ زييمت نكميو .ةيلبقتـــسملا فورظلا نم اهريغو
 وأ ،"فوــس" ،"يغبني" ،"دق" ،"نكمملا نم" ،"ةياغ" ،"لبقتــسم" ،"هاجتا" ،"ةيجيتارتــسا" ،"حجرن" ،"رّدقن" ،"نمؤن" ،"يونن" ،"فده" ،"فدهتــسن" ،"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 §

 ريثكلا ّ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 ءاوس ًانلع يفارشتسا حيرصت يأ ثيدحت هاجت مازتلا يأب دهعتن الو
 .ةيلبقتسملا جئاتنلا ىلع ارشؤم نوكي ال دق قباسلا


