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 نيرمثتسملل ةيدقن حابرأ لوأ عزوت عاعشل ةعباتلا "موجن" قيدانص

 %6,4 ةبسنب نيرمثتسمللً ايونسً ايحبرً ادئاع لثمت قيدانصلل ىلوألا حابرألا صصح §

 ىـــلوألا ةـــثالثلا رهـــشألا لالـــخ ًاـــيوق ًءادأ اـــقّقح "نزاوـــتملا موـــجن"و "طـــشنلا موـــجن" اقودنـــص §
 يلاوتلا ىلع %11,9و %9,0 تغلب ةيونس تادئاع ليجستب امهقالطإ نم

 رالود نوــــيلم 75 غــــلب مــــجح يلاــــمجإب 2020 ربوــــتكأ يــــف "موــــجن" يقودنــــص قالــــطإ بــــقع §
 اــــهقالطإ مــــت يــــتلا ةيمالــــسإلا ةعيرــــشلا عــــم ةــــقفاوتملا ًقيدانــــصلا مــــجح لــــصو ،يــــكيرمأ
 2020 ربمسيد 31 يف رالود نويلم 100 ىلإ "عاعش" اهريدت يتلا ةيريدقتلا ظفاحملاو ًارخؤم

 يـــف ةـــجردملا ةكرـــشلا( "ع.م.ش لاـــتيباك عاعـــش" تـــنلعأ :2021 رياـــني 24 ،ةدـــحتملا ةـــيبرعلا تاراـــمإلا

 ةفريـــــصلاو لوـــــصألا ةرادإل زرـــــبألا ةـــــصنملا لكـــــشت يـــــتلاو )SHUAA زمرلاـــــب يلاـــــملا يـــــبد قوـــــس

 نيـــنثا يـــف نيرمثتـــسملل ةـــيدقن حاـــبرأ لوأ عـــيزوت نـــع موـــيلا ،ةـــقطنملا ىوتـــسم ىـــلع ةيرامثتـــسالا
 %1 ةبـــسنب ةـــيدقن ًاـــحابرأ عزوتـــس ثـــيح ،ةيمالـــسإلا ةعيرـــشلا ماـــكحأ عـــم ةـــقفاوتملا اهقيدانـــص نـــم
 ةـــثالث دـــعب نيقودنـــصلل ةـــيدقن حاـــبرأ صـــصح لوأ هذـــه رـــبتعتو .2020 ماـــع نـــم رـــيخألا عـــبرلا نـــع
 موـــجن قودنـــص" رـــهظأو .%6,4 ةبـــسنب نيرمثتـــسمللً اـــيحبر ًادـــئاع لـــثمتو ،اـــمهقالطإ نـــم رهـــشأ
 نـــم ىـــلوألا ةـــثالثلا رهـــشألا لالـــخ رطاـــخملاب ًالدـــعم ًاـــيوق ًءادأ "نزاوـــتملا موـــجن قودنـــص"و "طـــشنلا

 .يلاوتلا ىلع %11,9و %9,0 تغلب ةيونس دئاوع اققح ثيح ،امهقالطإ

 يبظوـــبأ قوـــس يـــف اـــمهقالطإ ّمـــت ناذـــللا - "نزاوـــتملا موـــجن"و "طـــشنلا موـــجن" اقودنـــص رمثتـــسي
 ةعيرـــشلا عـــم ةـــقفاوتملا مهـــسألا نـــم ةـــيملاع ةـــظفحم يـــف - 2020 ربوـــتكأ رهـــش لالـــخ يملاـــعلا
  .لاملا قاوسأ تاودأو ،تباثلا لخدلا تارامثتساو ،ةيمالسإلا

 بذــــج تلــــصاوو ،يــــكيرمأ رالود نوــــيلم 75 ةــــميقب ةــــيلوأ تاــــمازتلاب قيدانــــصلا هذــــه تــــقلطأ دــــقو
 ،"موـــجن" قيدانـــص قالـــطإ دـــعبف .اـــهقالطإ نـــم ىـــلوألا ةـــثالثلا رهـــشألا لالـــخ نيرمثتـــسملا ماـــمتها

 )ICC( ةـــــجمدملا اـــــيالخلا تاكرـــــش ةـــــيلكيه قـــــفو ةيرامثتـــــسالا "عاعـــــش" قيدانـــــص مـــــجح زواـــــجت

  .2020 ربمسيد 31 لولحب رالود نويلم 100 ـلا ةبتع ةرادملا ةيريدقتلا اهظفاحمو

 ةــــعومجمل يذــــيفنتلا سيئرــــلا ،يقيدــــصلا مــــساج لاــــق ،قيدانــــصلا ءادأ ىــــلع هــــقيلعت راــــطإ يــــفو
 تاودأ ةداــــيزل ةيجيتارتــــسالا انيعاــــسم نــــم ًاءزــــج قيدانــــصلا هذــــه قالــــطإ ناــــك" :"لاــــتيباك عاعــــش"
 ةـــثالث دـــعب ةـــيدقن ًاـــحابرأ عّزوـــن نأ انرـــسي اذـــهلو .ةررـــكتملا تادارـــيإلا ّوـــمن زـــفحو مئادـــلا لاـــملا سأر

 ظفاـــحملاو تاودألا هذـــه رـــبع ةرادـــملا انلوـــصأ مـــجح عـــفترت نأو ،قيدانـــصلا قالـــطإ نـــم طـــقف رهـــشأ
ـــــملا  ةرادإو ريوـــــطت يـــــف اـــــنتربخ ىوتـــــسم ءادألا اذـــــه ســـــكعيو .رالود نوـــــيلم 100 نـــــم رـــــثكأل ةرادُ
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 ةــــليوط ةــــميق قــــلخل ًاــــصيصخ ةممــــصملاو ةيمالــــسإلا ةعيرــــشلا عــــم ةــــقفاوتملا تارامثتــــسالا
  ".نيرمثتسملل لجألا

 :"لاـــتيباك عاعـــش" يـــف ةـــصاخلاو ةـــماعلا قاوـــسألا عاـــطق سيـــئر ،يـــشوج تـــيجأ لاـــق هـــبناج نـــم
ـــملا اـــنظفاحمو ةدـــيدجلا انقيدانـــص تـــققح"  نـــم ىـــلوألا ةـــثالثلا رهـــشألا لالـــخ ًادـــج ًادـــيج ًءادأ ةرادُ
 ظفاــــحملاو قيدانــــصلا ضورــــعب ةــــيوقلا نيرمثتــــسملا ةــــقث تاــــمازتلالا ةداــــيز ســــكعتو ،اــــهقالطإ
 لاـــــبقإلا ةـــــبكاومب اـــــنمازتلا ددـــــجنو ،يلاـــــعلا ءادألا اذـــــه رمتـــــسي نأ لـــــمأنو .‘عاعـــــش’ اهريدـــــت يـــــتلا
 ."ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ عم ةقفاوتملا ةيرامثتسالا تاجتنملا ىلع ءالمعلل ديازتملا

 نامـــــضلا قيدانـــــص ّيرمثتـــــسمل عـــــسوأ تاراـــــيخ ةدـــــيدجلا قيدانـــــصلا حيـــــتت نأ عـــــقوتملا نـــــمو
 يرامثتـــسا قـــفأ ريفوـــت عـــم ةـــيلاعلا ةـــيلاملا ةءالـــملا يوذ دارـــفألاو ،ةـــيلئاعلا بـــتاكملاو ،دـــعاقتلاو
ــــصنم قيدانــــصلا هذــــه لّكــــشت اــــمك .لــــجألا لــــيوط  سأر فــــيظوت يــــف نيرمثتــــسملا ةدعاــــسمل ةّ
 عــــيونتو ،حاــــبرألا صــــصح نــــم ّرقتــــسمو مظتــــنم لــــخد دــــيلوتو ،لــــيوطلا ىدــــملا ىــــلع لاــــملا

  .ربكأٍ ةروصب مهتارامثتسا

 قوــــس يــــف لــــهؤملا رمثتــــسملل نايرامثتــــسا ناقودنــــص اــــمهالكو – "موــــجن" اقودنــــص رــــبتعيو

 عاعــــش" امهريدــــتو )FSRA( ةــــيلاملا تامدــــخلا ميــــظنت ةطلــــس ىدــــل نالجــــسمو يملاــــعلا يبظوــــبأ

 ًاــــقفو لــــمعتو لاــــتيباك عاعــــش ةكرــــش لــــبق نــــم لــــماكلاب ةــــكولمملا - "ةدودــــحملا يــــس مأ يــــج
  .يملاعلا يبظوبأ قوسل ةيلاملا تامدخلا ميظنت ةطلس ةمظنأل

 

 -  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

 ىلع ةيرامثتسالا ةفريصلاو لوصألا ةرادإل ةدئار ةصنم يه )SHUAA :زمرلا تحت يلاملا يبد قوس يف ةجردملا( ع.م.ش لاتيباك عاعش

 ةقطنم قاوسأ نم ددع ىلع اهبتاكم عزوتتو ،يكريمأ رالود رايلم ١٤ ىلإ ابيرقت اهترادإ تحت لوصألا مجح لصي ثيح ،ةقطنملا ىوتسم
 اهضورع لالخ نم ةدئارلا ةيرامثتسالا اهتبراقمو لفاحلا اهلجسب لاتيباك عاعش فرعت .ةدحتملا ةكلمملا ىلإ ةفاضإ طسوألا قرشلا
 .تاراقعلاو نيدلاو ةصاخلاو ةماعلا قاوسألا لوح روحمتت يتلا ةيملاعلاو ةركتبملا تاجتنملا نم ةزيمتملا
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 ةطشنأو ةيميلقإلا مهسألا يف رامثتسالا قيدانصو ظفاحملاو ةيراقعلا عيراشملاو قيدانصلا ةرادإ ،ةكرشلا ىدل لوصألا ةرادإ ةدحو ىلوتت
 تامدخلا ةدحو رفوتو .ليدبلا رامثتسالا تايجيتارتسا ىلع زيكرتلا عم ءالمعلل ةيرامثتسا ًالولح مدقت امك .نامتئالا قاوسأو تباثلا لخدلا
 تادنس ،مهسألل ماعلا حرطلا ،صاخلا حرطلا ،تاقفصلاو تالماعملا تامدخ ،تاكرشلا ليومت تاراشتسا تامدخ ةيرامثتسالا ةيفرصملا
 ةيلام ةكرش يه لاتيباك عاعش .ةيسيئرلا ريغ قوسلا يف تباثلا لخدلا تاجتنم ىلع قوسلا يف ةلويسلا تامدخ رفوت امك .نيدلا
 .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 §
 capital-https://www.linkedin.com/company/shuaa :نإ دكنيل §

 ةدودحملا يس مإ يج عاعش ةكرش لوح
 تحت ةلجسم يهو ،يملاعلا يبظوبأ قوس ىدل ةيلاملا تامدخلا ميظنت ةطلس ةباقرل ةعضاخو ةصخرم ةدودحملا يس مإ يج عاعش ةكرش
  ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ،يبظوبأ ،764606 :ديرب قودنص ،32 قباطلا متاخلا جرب ،يملاعلا يبظوبأ قوس يف لجسملا اهناونعو 000001199 مقرلا

 ةيفارشتسالا تاحيرصتلا صوصخب يريذحت نايب

 انتاضارتفاو انتادقتعمو انتاعقوت ىلإ طقف دنتست امنإ ،يلبقتسملا ءادألل تانامض وأ ةيخيرات قئاقح لكشت ال ةيفارشتسا تاحيرصت وأ تانايب ةقيثولا هذه نمضتت
 فورظلا نم اهريغو ةيداصتقالا فورظلاو ،ةعقوتملا تاهاجتالاو ثادحألاو ،تاريدقتلاو ،ةيلبقتسملا تايجيتارتسالاو ططخلاو ،انلامعأ لبقتسم نأشب ةيلاحلا
 ،"فده" ،"فدهتسن" ،"ططخن" ،"مزتعن" ،"وجرن" ،"عقوتن" لثم تادرفم مادختسا لالخ نمً امومع ةيفارشتسا تاحيرصت وأ تانايب يأ زييمت نكميو .ةيلبقتسملا
 نم اهريغ وأ تاملكلا هذه سكع وأ ،"فوس" ،"يغبني" ،"دق" ،"نكمملا نم" ،"ةياغ" ،"لبقتسم" ،"هاجتا" ،"ةيجيتارتسا" ،"حجرن" ،"رّدقن" ،"نمؤن" ،"يونن"
  .لبقتسملا ىلإ ريشت يتلا اهتاهيبش وأ اهتاقتشم

 :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 §

 اهنم ريثكلاّ دعي يتلاو ،اهب ؤبنتلا بعصي يتلا فورظلا يف تاريغتلاو رطاخملاو تابلقتلل ةضرع اهنإف ،لبقتسملاب ةقلعتم ةيفارشتسالا تاحيرصتلا نوكل ًارظنو
 نم يأ ىلع دمتعت الأ بجي ،كلذلو .ةيفارشتسالا تاحيرصتلا يف اهيلإ راشملا كلت نع ريبك لكشب ةيلاملا انعاضوأو ةيلعفلا انجئاتن فلتخت دقو .انترطيس نعً اجراخ
 يف اهيلإ راشملا كلت نع يلاملا انعضوو ةيلعفلا انجئاتن يف ةريبك تاريغت ىلإ يدؤت نأ نكمي يتلا ةماهلا لماوعلا لمشتو .ةيفارشتسالا تاحيرصتلا هذه
 يف ةيلاملاو ةيداصتقالا عاضوألاو ؛تاقفنلا طبضو تاداريإلا نم ةبسانم تايوتسم ىلع ظافحلا يف انتردق :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،ةيفارشتسالا تاحيرصتلا
 امب ،ةيجيتارتسالا تاردابملا ذيفنتو ؛لوصألا ةميقو مهسألاو علسلا راعسأو ،ةدئافلا راعسأ يف تابلقتلا كلذ يف امب ،اهيف لمعن يتلا ةيميلقإلاو ةيملاعلا قاوسألا
 انبيلاسأو انتاءارجإو انتاسايس ةيقوثوم ؛ةيجيتارتسالا انلامعأ يف عسوتلا قيقحتو ةلاعف ةروصب ةيمومعلا انتينازيم عيزوت ةداعإ ةيلمع ةرادإ ىلع انتردق كلذ يف
 يف امب ،حئاوللاو نيناوقلا يف تاريغتلاو تاروطتلاو ؛ةيسايسويجلا ثادحألاو ؛نامتئالا قاوسأ وأ لاملا سأر قاوسأ يف تابلقتلا رارمتساو ؛رطاخملا ةرادإب ةصاخلا
  .اهل عبتن يتلا ةمظنملا تاهجلا اهقبطت يتلا ريياعملاو ةحقنملا دعاوقلاو يعيرشتلا لمعلا لالخ نم ةيلاملا تامدخلا ةعانص مكحت يتلا ةمظنألا فيثكت كلذ

 يتلا خيراتلا نمً ارابتعا طقف قبطنت يهو ،ًايلاح انيدل ةرفوتملا تامولعملا ىلإ طقف ضرعلاو ةقيثولا هذه يف اهمدقن يتلا ةيفارشتسالا تاحيرصتلا نم يأ دنتسيو
 يأب دهعتن الو .ةقيثولا هذه يف ةدراولا ءارآلاو تامولعملا ةهازن وأ لامتكا وأ ةقدب قلعتي اميف ،ةينمض وأ ةحيرص ،تانامض وأ ليثمت يأ كانه سيلو .هيف تردص
 .كلذ ريغ وأ ةيلبقتسم تاروطت وأ ةديدج تامولعمل ةجيتن كلذ ناك ءاوسً انلع يفارشتسا حيرصت يأ ثيدحت هاجت مازتلا

 :ةيلوؤسم ءالخإ

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


