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 ءاملل لانويشانرتنإ أفرملا" يف %20 ةغلابلا اهتصح عيبت "عاعش"
  ةينابايلا "زتيجوس" ىلإ "ءابرهكلاو

 معدــــل ناــــك 2015 ماــــع ”ءاــــبرهكلاو ءاــــملل لانويــــشانرتنإ أــــفرملا“ ةكرــــش يــــف يــــلوألا رامثتــــسالا §
  "يجنإ"و "ةقاط" يتكرش عم ةكارشلاب رالود رايلم 1,5 اهتميق ةغلابلا ةيريوطتلا اهتطخ

 أــــــفرملا" ةكرــــــش يــــــف %20 ةــــــغلابلا "عاعــــــش" ةــــــصح لــــــماك ىــــــلع تذوحتــــــسا زتيجوــــــس §
  امهيتصح ىلع "يجنإ"و "ةقاط" ةظفاحم عم "ءابرهكلاو ءاملل لانويشانرتنإ

 ليغـــشتلا زـــيح عورـــشملا لوـــخد بـــقع جراـــختلل "عاعـــش" ةيجيتارتـــسا عـــم ًايـــشامت يتأـــي عـــيبلا §
  ةقاطلا جاتنإو

 قوــــس يــــف ةــــجردملا( "ع.م.ش لاــــتيباك عاعــــش" تــــنلعأ :2021 وياــــم ٥ ،ةدــــحتملا ةــــيبرعلا تاراــــمإلا

 ىوتــــسم ىــــلع ةيرامثتــــسالا ةفريــــصلاو لوــــصألا ةرادإل زرــــبألا ةــــصنملا ،)SHUAA زمرلاــــب يلاــــملا يــــبد

 ىـــلإ "ءاـــبرهكلاو ءاـــملل لانويـــشانرتنإ أـــفرملا" ةكرـــش يـــف %20 ةـــغلابلا اهتـــصح عـــيب نـــع ،ةـــقطنملا
  .ةدئارلا ةينابايلا "زتيجوس" ةكرش

 رــــشاع نوــــكتل 2014 ماــــع يبظوــــبأ يــــف "ءاــــبرهكلاو ءاــــملل لانويــــشانرتنإ أــــفرملا" ةكرــــش تــــسسأت
 ةرـــئاد هـــتقلطأ يذـــلا ةـــصخصخلا جماـــنرب راـــطإ نمـــض ءاـــبرهكلاو ءاـــملا عاـــطق يـــف ةـــصاخلا عيراـــشملا
 تـــلوت ثـــيح ،هاـــيملاو ةـــقاطلل ءارـــش ةـــيقافتا بـــجومب ةكرـــشلا هذـــه عـــم دـــقاعتلا مـــتو .ةـــقاطلا
 عـــم يبظوبأـــب ةرـــفظلا ةـــقطنم يـــف رـــحبلا هاـــيم ةـــيلحتو ةـــقاطلا دـــيلوتل ةـــطحم ليغـــشتو ريوـــطت
  .ًايموي هايم نولاج نويلم 52,5و ةقاطلا نم طاواجيم 1600 غلبت ةيجاتنإ ةردق

 يــــتلاو ،2015 ماــــع "ءاــــبرهكلاو ءاــــملل لانويــــشانرتنإ أــــفرملا" ةكرــــش يــــف تارامثتــــسالا تأدــــب دــــقو
 ةيجيتارتـــسا عـــم ًايـــشامت هذـــه عـــيبلا ةـــيلمع يتأـــتو ،عورـــشملا ريوـــطت ةـــلحرم مـــعد يـــف تمهاـــس
 "ءاـــبرهكلاو ءاـــملل لانويـــشانرتنإ أـــفرملا" يمهاـــسم ةـــمئاق مـــضتو .ةكرـــشلا اـــهانبتت يـــتلا جراـــختلا
 ةيــــسنرفلا ةــــعومجملا ،"هــــيإ سأ يــــجنإ"و )ةــــقاط( ةــــقاطلل ةــــينطولا يبظوــــبأ ّيتكرــــش نــــم ًّالــــك
 ةــــظفاحملا ناــــمزتعت نيــــتللاو ،نوــــبركلا ةــــضفخنم ةــــقاطلا لوــــلحو تامدــــخلا لاــــجم يــــف ةدــــئارلا
  .)يلاوتلا ىلع %20و %60 ةبسنب( امهيتصح ىلع

 وـــيكوط قوـــس يـــف ةـــجردم تايـــسنجلا ةددـــعتم ةيرامثتـــساو ةـــيراجت ةـــعومجم "زتيجوـــس" رـــبتعتو
 يوـــضنيو .ةدـــع تاـــعاطق رـــبع يـــكيرمأ رالود راـــيلم 21 وـــحن اـــهتميق ًالوـــصأ كـــلتمتو ،ةـــيلاملا قاروألـــل
 اــمم ،ملاــعلا لوــح ًادــلب 14 نــم رــثكأ يــف ةــقاطلل ًاعورــشم 40 ىــلع دــيزي اــم ةكرــشلا هذــه ةــلظم تــحت
  .ًامدق يضملل "ءابرهكلاو ءاملل لانويشانرتنإ أفرملا" ةكرشل أفكألا كيرشلا اهلعجي

 عاعش"ــــل ةيرامثتـــسالا ةفريـــصلا تامدـــخ سيـــئر ،ماـــع ريدـــم ،ناـــخ قراـــط داؤـــف لاـــق ،ةبـــسانملا هذـــهبو
 اـــمل ‘ءاـــبرهكلاو ءاـــملل لانويـــشانرتنإ أـــفرملا’ ةكرـــشل ًاـــيلاثم ًاكيرـــش ‘زتيجوـــس’ لكـــشتس " :"لاـــتيباك
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 ةيليغــــشتلا اــــهتاربخ ىــــلإ ةفاــــضإلاب يملاــــعلا ةــــقاطلا عاــــطق يــــف ةــــيلود ةرــــبخ نــــم هــــب عــــتمتت
 جراـــــختلا ةـــــطخ  عـــــم ًايـــــشامت ‘زتيجوـــــس’ ىـــــلإ انتـــــصح عـــــيب انّرـــــسيو .يجيتارتـــــسا رمثتـــــسمك
 رارقتــــسا نامــــض يــــف مهــــستس يــــتلاو ،اــــهل ةــــعباتلا ةــــطحملا ريوــــطت اــــنمعد بــــقع ةعوــــضوملا
  ."تارامإلا ةلود يف ءابرهكلاو ءاملا تادادمإ

 ةـــيتحتلا ىـــنبلا مـــسق يـــف تاـــيلمعلل يذـــيفنتلا سيئرـــلا ،وتوميـــشاه وزاكاـــسام لاـــق ،هـــبناج نـــم
 اذــــهل ًاكراــــشم ًاــــيعار تحبــــصأ "زتيجوــــس" نا اندعــــسي" :"زتيجوــــس" ةكرــــش يــــف ةيحــــصلا ةــــياعرلاو
 يـــف مهاـــسيو ،يبظوـــبأ يـــف ءاـــبرهكلاو ءاـــملا تادادـــمإ رارقتـــسا يـــف ًاـــمهم ًارود بـــعلي يذـــلا عورـــشملا

 اذـــــه يـــــف ةـــــصح ىـــــلع ذاوحتـــــسالا ىـــــلإ ةفاـــــضإلابو  .ًاـــــمومع ةـــــقطنملل يداـــــصتقالا وـــــمنلا زـــــفح
 تاــقالع ءاــسرإ ةقفــصلا هذــه اــنل حيــتت ،يراــجتلا ليغــشتلا زــيح لوخدــب ًاــيلعف حــجن يذــلا ،عورــشملا
 عــم ًايــشامت طــسوألا قرــشلا يــف يلاــملا عاــطقلا يــف يوــق روــضحب عــتمتت يــتلا ‘عاعــش’ عــم ةــيراجت

  ."ةقطنملا هذه يف اهلامعأ قاطن عيسوتو زيزعت ىلإ ’زتيجوس’ يعس

 ًاراـــشتسم "زرـــتيلكنيل" ةكرـــشو ًاـــيلام ًاراـــشتسم "درتراـــشت دردناتـــس" كـــنب تـــنّيع "عاعـــش" نأـــب ركذـــيو
  .ةقفصلل ًاينوناق

 

 -  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 ىلع ديزي ام 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
 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
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 :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 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
 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

 


