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  2020 ماعل اهتيجيتارتسا نع نلعت "لاتيباك عاعش"
 2019 ةيلاملا ةنسلل ةققدملا ةيلاملا اهجئاتنو

 كالهتسالاو بئارضلاو ةدئافلا باستحا لبق ةيونس حابرأو مهرد نويلم 47 اهردق 2019 ةيلاملا ةنسلل حابرأ يفاص تلجس ةعومجملا §

 جامدنالا فيلاكتً ةلماش مهرد نويلم 186 اهردق كالهالاو

 "ةيلاملا يبظوبأ ةعومجم" عم حجانلا لماكتلل ةيروف دئاوف ترهظأ 2019 ماعلل ةيلاملا جئاتنلا §

 2021 يناثلا عبرلا لولحب كلذو رزآتلا نع ةجتانلا ةيونسلا ةيلاملا عفانملا نم مهرد نويلم 50 هتميق ام قيقحت عاعش عقوتت جامدنالا رثإ §

 تاجتنملا ميدقتو راكتبا ىلع ةردقلا زيزعت ،ةفلتخملا قيدانصلا ةرادا ىلع زيكرتلا نمضتت يتلا اهتيجيتارتسا قيبطتب عاعش ترشاب §

 لامعألا ةيمنتل صرف فاشكتساو ةديدجلا

 

  SHUAA) زمرلاب يلاملا يبد قوس يف ةجردملا ةكرشلا( "ع.م.ش لاتيباك عاعش" تنلعأ :2020 سرام 17 ؛ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 "لاتيباك عاعش" جامدنا نع ةجتانلاو ةقطنملا ىوتسم ىلع ةيرامثتسالا ةفريصلاو لوصألا ةرادإل زربألا ةصنملا لكشت يتلاو

 ةيلاملا اهتانايبو 2020 ماعل ةعومجملا ةيجيتارتسا ىلع اهترادإ سلجم ةقفاوم نع ،دحوم نايك يف "ةيلاملا يبظوبأ ةعومجم"و

 .2019 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلل ةققدملا

 لكشب تاداريإلا ديلوت ىلع اهتردقو ،ةعومجملل يوقلا يلاملا ءادألا 2019 ماعل ةققدملا ةيونسلا ةيلاملا تانايبلا تسكعو

 يذلا يدحتلا ةهجاوم ىلإ ةفاضإ لامعألا ديحوتو جمد ةطشنأ ىلع اهزيكرت نم مغرلاب كلذو ؛ومنلا صرف نم ةدافتسالاو ،مادتسم

 بئارضلاو ةدئافلا باستحا لبق ةيونس ًاحابرأ ةعومجملا تققحو .قاوسألل ةطغاضلا فورظلاو ةيسايسويجلا تابارطضالا هلثمت

 مهرد نويلم 47 نيمهاسملل ةدئاعلا ةيفاصلا ةيونسلا حابرألا تغلب اميف ،يتارامإ مهرد نويلم 186 اهردق كالهالاو كالهتسالاو

 .2019 ربمسيد 31 يف امك

 "لاتيباك عاعش"( نينايكلا نيب جاـمدنالا ةيلمعل ةرشابملا ةيباجيإلا جئاتنلا 2019 ماعل ةدحوـملا ةيلاملا تانايبلا ترهظأو

 نع مجانلا رزآتلا نع ةجتان مهرد نويلم 50 ةميقب يونس لدعم عاعش ققحت نأ عقوتلا نم ثيح ،)"ةيلاملا يبظوبأ ةعومجم"و

 .2021 يناثلا عبرلا لولحب كلذو جامدنالا اذه

 مادتسمو رمتسم ومن

 اهتفصب اهتناكم خيسرت ىلع 2019 ماع لالخ يسيئر لكشب عاعش تزكر ،ةيلاملا تامدخلا لاجم يف دئار نايك ىلإ اهلوحت بقع

 .ةقطنملا ىوتسم ىلع ةيرامثتسالا ةفريصلاو لوصألا ةرادإل زربألا ةصنملا

 ماع يف رالود رايلم 14 ىلإ ةكرشلا ىدل ةرادإلا تحت لوصألا مجح لصيل اهومن راسم ىلع ةعومجملا يف لوصألا ةرادإ ةدحو تظفاح

 ةعومجملا عاعش لعجل اهيعس ةيرامثتسالا ةفريصلا ةدحو تلصاو ،كلذ ىلع ًةوالع .يونس ساسأ ىلع %15 اهردق ةدايزب ،2019

 تادنسلا( ةيميلقإلا كوكصلا قوس يف ًايروحم ًارود ةعومجملا تبعلو .لاجملا اذه يف ةقطنملا ىوتسم ىلع ًاطاشن رثكألا

 500 اهتميق تزواجت كوكص تارادصإ يف ضوفملا يسيئرلا مظنملا رود اهيلوت عم )ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ عم ةقفاوتملا

 .ءالمعلا نم ةعساو ةدعاق ىلإ ةيجيتارتسالا ةروشملا تامدخ ريفوت نع ادع ،يكيرمأ رالود نويلم

 يف ةصصختملا اهتدحو عيبب تماق ثيح ،2019 ماع لالخ %28 ةبسنب ةيسيئرلا ريغ اهلوصأ صيلقت يف ةعومجملا تحجن امك

 نيتقفصلا نيتاه ةميق تغلبو .اهيدل قوسلا ةعانص طاشن نم جراختلاو )"ةيلاملا قاروألل عاعش" ةكرش( ةيلاملا ةطاسولا لاجم

 .يتارامإ مهرد نويلم 100 ةبارق
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 دمألا ةطسوتم ةيجيتارتسا عضو

 اهترادإ سلجم نم معدب 2020 ماعل ةحضاو ًافادهأ ةعومجملا تددح ،مادتسملا ومنلل ةيوقلا اهزئاكرو ةلجسملا اهحابرأ ءوض يف

 تاداريإلا رداصم زيزعت ربع ةيحبرلا ةدايزو ،نيجمدنملا نينايكلا نيب رزآتلاو لماكتلا ةطشنأ زيزعت ربع ومنلا ةريتو عيرست :يهو

 .ةرركتملا

 لامعألا قاطن عيسوتو عيونتلاو ومنلا

 :2020 ماع لالخ ةيلاتلا تايجيتارتسالا قيبطت ىلع "لاتيباك عاعش" لمعتس ،فادهألا هذه ءاسرإ عمو

 ،لوصألا ةرادإ طاشن لامعأ ةيمنتو ،ةيرامثتسالا ةفريصلا تامدخ قاطن عيسوت ربع ةديدج تاداريإ رداصم ىلإ لوصولا )أ

 .ةيسيئرلا لامعألا زيزعتو ةيوقت ىلإ يدؤي امب يميلقإلا روضحلا عيسوتو

 يدؤي امب تباثلا لخدلا ةصنمو ةمئادلا ةيلامسأرلا تاودألا ةيمنتو ،ةديدج تاجتنم ةسدنه ربع ةرركتملا تاداريإلا ةدايز )ب

 .ةيسيئرلا انلامعأ تادحو ربع تامدخلاو تاجتنملا ضورع عيونت ىلإ

 ةدايزو ،ةيمومعلا اهتينازيم ةيلكيه نيسحتو ،ةعومجملا ةنمقر لالخ نم طباوضلاو ةباقرلا ةيلمع زيزعتو ةيحبرلا ةدايز )ت

 .ةيليغشتلا اهتءافك

 ريفوت فدهب ليوطلاو طسوتملا نييدملا ىلع اهومن راسم ىلع ظافحلا ىلإ ةيجيتارتسالا هذه لالخ نم "لاتيباك عاعش" ىعستو

 .يكريمأ رالود رايلم 20 ىلإ ةرادإلا تحت لوصألا مجح ةدايز ربع ،اهيمهاسمل دمألا ةليوط ميق

 هذهب ركشأو ،2019 ماع لالخ ةدئارلا انتكرش هتققح امب رخف انلك" :"لاتيباك عاعش" ةكرش ةرادإ سلجم سيئر ،يلعلا لضاف لاقو

 فيضت ةيعون جامدنا ةقفص مامتإ يف انحجن دقل .نيرمتسملا مهمعدو مهتقث ىلع ماركلا انيمهاسمو انترادإ سلجم ةبسانملا

 لمعن ذإو .هدعب امو 2020 ماعل اهراسم يف  ةكرشلا هيلإ دنتست ًاديدج ًارايعم يسرتو ،ينغلا ‘لاتيباك عاعش’ ثرإ ىلإ رخآ ًايخيرات ًازاجنإ

 نم نيتكرشلا لماكت اننّكميسو .ةعومجملا فادهأ قيقحت ىلع انترادإ ةردقب قثن اننإف ،نيتديدج ةيجيتارتساو ةيؤر قفو نآلا

 ".ةمداقلا ماوعألاو 2020 ماعل ةحومطلا ومنلا فادهأ قيقحتو ،ةيرامثتسالا ةفريصلاو لوصألا ةرادإ يعاطق تاناكمإ زيزعت

 ومن قيقحتل ةحضاو زئاكر ةديدجلا انتيجيتارتسا يسرت" :"لاتيباك عاعش" ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا ،يقيدصلا مساج لاق هرودبو

 املاطلو .طفنلا راعسأ طوبهو ‘19-ديفوك’ ءابو يشفت ببسب قاوسألا اهدهشت يتلا ةبعصلا فورظلا نم مغرلا ىلع مادتسمو ريبك

 انحومطو ةيجيتارتسالا انططخ نأب نوقثاو نحنو .فورظلا بعصأ يف ةيزجملا صرفلا قلخو فاشكتسا يف ًةدئار انتكرش تناك

 ةفريصلا عاطق يف عساو يميلقإ راشتنا قيقحتو ،ةقطنملا يف دئار تارامثتسا ريدمك انتناكم خيسرت نم اننكمتس انتاردقو

 رثكأ انلعجي انيمهاسمو انيفظومو انئالمعل ةميقلا قلخب لفاحلا انلجس نأ امك .راكتبالا ىلع ةيدايرلا انتردق زيزعتو ،ةيرامثتسالا

 انب ةريبكلا هتقث ىلع ةرادإلا سلجم ركشنو .ليوطلاو طسوتملا دمألا ىلع ومنلا فادهأ قيقحتو حبرلا ةلصاوم ىلع انتردقب ًةقث

 ."انيمهاسمل دمألا ةليوط ةميق ريفوت لصاون اميف

 ةنسلل ةققدملا جئاتنلا ىلع ةعومجملا ةرادإ سلجم ةقفاوم عم 2020 ماعل "لاتيباك عاعش" ةيجيتارتسا نع نالعإلا نمازتيو

 .2019 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةيلاملا

 

  ىهتنا

  



 يفحص ربخ

 
3 

 يمالعإلا لصاوتلا

  فلو دنأ نوك نوسريب - ءادصأ      لاتيباك عاعش
 نانهز قراط      ديبعلا يناه
  نيلماعتملا تاقالع قيرف ريدم     يسسؤملا لاصتإلاو قيوستلا سيئر
  7600 450 4 971+ :فتاه     3600 330 4 971+ :فتاه
  tarek.zahnan@bcw-global.com :ينورتكلإلا ديربلا    helabid@shuaa.com :ينورتكلإلا ديربلا
 

 ع.م.ش لاتيباك عاعش ةكرش لوح

 جردملا نايكلا ًايلاح ع.م.ش لاتيباك عاعش ةكرش لثمت ،)ADFG( ةيلاملا يبظوبأ ةعومجم عم اهجامدنا ةيلمع اًرخؤم تهنأ نأ دعب

 ىوتسم ىلع ةيرامثتسالا ةفريصلاو لوصألا ةرادإل زربألا ةصنملا مويلا ربتعت يتلاو ةعسوملا ةعومجملل يلاملا يبد قوس يف

 .يكريمأ رالود رايلم 14 ةبارق ىلإ اهترادإ تحت لوصألا مجح لصي ثيح ،ةقطنملا

 :ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلاو لوصألا ةرادإ يتدحو نم لك ربع ًايلاح عاعش طشنت

 لخدلا ةطشنأو ةيميلقإلا مهسألا يف رامثتسالا قيدانصو ظفاحملاو ةيراقعلا عيراشملاو قيدانصلا ةرادإب لوصألا ةرادإ ةدحو موقت

 تامدخلا لمشت .ةليدبلا رامثتسالا تايجيتارتسا ىلع زيكرتلا عم ءالمعلل ةيرامثتسا اًلولح رفوت امك .نامتئالا قاوسأو تباثلا

 ،مهسألل ماعلا حرطلا ،صاخلا حرطلا ،تاقفصلاو تالماعملا تامدخ ،تاكرشلا ليومت تاراشتسا تامدخ ةيرامثتسالا ةيفرصملا

 لمعت .ةيزاوملا قوسلا يف تباثلا لخدلا تاجتنم ىلع قوسلا يف ةلويسلا تامدخ رفوت امك .ةلكيهملا تاجتنملاو نيدلا تادنس

 ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه لبق نم صيخرت ىلع ةلصاح ةيرامثتسا ةيلام ةكرش ةفصب ًايلاح ةكرشلا

 .ةدحتملا

 :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

 انتاعقوت ىلإ طقف دنتست امنإ ،يلبقتسملا ءادألل تانامض وأ ةيخيرات قئاقح لكشت ال ةيفارشتسا تاحيرصت وأ تانايب ةقيثولا هذه نمضتت

 ،ةعقوتملا تاهاجتالاو ثادحألاو ،تاريدقتلاو ،ةيلبقتسملا تايجيتارتسالاو ططخلاو ،انلامعأ لبقتسم نأشب ةيلاحلا انتاضارتفاو انتادقتعمو

 لثم تادرفم مادختسا لالخ نم ًامومع ةيفارشتسا تاحيرصت وأ تانايب يأ زييمت نكميو .ةيلبقتسملا فورظلا نم اهريغو ةيداصتقالا فورظلاو

 نم" ،"ةياغ" ،"لبقتسم" ،"هاجتا" ،"ةيجيتارتسا" ،"حجرن" ،"رّدقن" ،"نمؤن" ،"يونن" ،"فده" ،"فدهتسن" ،"ططخن" ،"مزتعن" ،"وجرن" ،"عقوتن"

  .لبقتسملا ىلإ ريشت يتلا اهتاهيبش وأ اهتاقتشم نم اهريغ وأ تاملكلا هذه سكع وأ ،"فوس" ،"يغبني" ،"دق" ،"نكمملا

 :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 §

 يتلاو ،اهب ؤبنتلا بعصي يتلا فورظلا يف تاريغتلاو رطاخملاو تابلقتلل ةضرع اهنإف ،لبقتسملاب ةقلعتم ةيفارشتسالا تاحيرصتلا نوكل ًارظنو

 .ةيفارشتسالا تاحيرصتلا يف اهيلإ راشملا كلت نع ريبك لكشب ةيلاملا انعاضوأو ةيلعفلا انجئاتن فلتخت دقو .انترطيس نع ًاجراخ اهنم ريثكلاّ دعي

 انجئاتن يف ةريبك تاريغت ىلإ يدؤت نأ نكمي يتلا ةماهلا لماوعلا لمشتو .ةيفارشتسالا تاحيرصتلا هذه نم يأ ىلع دمتعت الأ بجي ،كلذلو

 ةبسانم تايوتسم ىلع ظافحلا يف انتردق :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،ةيفارشتسالا تاحيرصتلا يف اهيلإ راشملا كلت نع يلاملا انعضوو ةيلعفلا

 راعسأ يف تابلقتلا كلذ يف امب ،اهيف لمعن يتلا ةيميلقإلاو ةيملاعلا قاوسألا يف ةيلاملاو ةيداصتقالا عاضوألاو ؛تاقفنلا طبضو تاداريإلا نم

 ةيمومعلا انتينازيم عيزوت ةداعإ ةيلمع ةرادإ ىلع انتردق كلذ يف امب ،ةيجيتارتسالا تاردابملا ذيفنتو ؛لوصألا ةميقو مهسألاو علسلا راعسأو ،ةدئافلا

 يف تابلقتلا رارمتساو ؛رطاخملا ةرادإب ةصاخلا انبيلاسأو انتاءارجإو انتاسايس ةيقوثوم ؛ةيجيتارتسالا انلامعأ يف عسوتلا قيقحتو ةلاعف ةروصب
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 مكحت يتلا ةمظنألا فيثكت كلذ يف امب ،حئاوللاو نيناوقلا يف تاريغتلاو تاروطتلاو ؛ةيسايسويجلا ثادحألاو ؛نامتئالا قاوسأ وأ لاملا سأر قاوسأ

  .اهل عبتن يتلا ةمظنملا تاهجلا اهقبطت يتلا ريياعملاو ةحقنملا دعاوقلاو يعيرشتلا لمعلا لالخ نم ةيلاملا تامدخلا ةعانص

 ًارابتعا طقف قبطنت يهو ،ًايلاح انيدل ةرفوتملا تامولعملا ىلإ طقف ضرعلاو ةقيثولا هذه يف اهمدقن يتلا ةيفارشتسالا تاحيرصتلا نم يأ دنتسيو

 ةدراولا ءارآلاو تامولعملا ةهازن وأ لامتكا وأ ةقدب قلعتي اميف ،ةينمض وأ ةحيرص ،تانامض وأ ليثمت يأ كانه سيلو .هيف تردص يتلا خيراتلا نم

 ريغ وأ ةيلبقتسم تاروطت وأ ةديدج تامولعمل ةجيتن كلذ ناك ءاوس ًانلع يفارشتسا حيرصت يأ ثيدحت هاجت مازتلا يأب دهعتن الو .ةقيثولا هذه يف

 .كلذ


