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 اهتامدخ زيزعت ربع نامتئالا قاوسأ دومج ةهجاوم ىلإ ردابت لاتيباك عاعش
 تاكرشلا ةلكيه ةداعإ لاجم يف اهطاشن ةيوقتو ةصصختملا ةيلاملا

 
 تاقفص يف رالود تارايلم 4 نم رثكأ رامثتساو ةلكيه ربع لفاح لجس ءانب نم عاعش تنكمت §

 ةيضاملا نينسلا يف نيدلا ليومت
 ريغ ةيلام ةسسؤمك ،ةقطنملا ىوتسم ىلع كوكصلا تارادصإ ةرادإ يف ًاطاشن رثكألا عاعش §

 ةيفرصم
 

 يبد قوس يف ةجردملا ةكرشلا( "ع.م.ش لاتيباك عاعش" تنلعأ :2020 وينوي 3 ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 ىوتسم ىلع ةيرامثتسالا ةفريصلاو لوصألا ةرادإل زربألا ةصنملا لكشت يتلاو SHUAA) زمرلاب يلاملا

 معدل تاكرشلا ةلكيه ةداعإ تامدخ ميدقت يف اهطاشنو اهروضح ةيوقت ىلع اهزيكرت نع ،ةقطنملا

 .لامعألا عاطق طيشنتو

 

 ىلإ تاكرشلا نم ددع ضيرعتو نامتئالا قاوسأ ىلع دومجلا نم ةلاح ةرطيس ىلإ 19-ديفوك ةحئاج تدأ

 اهرفوت يتلا ةيلاملا لولحلا ةيمهأ زربت انهو ،ةيلاملا ةءالملاو ةلويسلا ةرفو ىوتسم ىلع رطاخمو تابوعص

 ةديدج رداصم ىلع لوصحلا ةيناكمإ ةرثعتملا تاكرشلل حيتت يتلاو ةلكيهلا ةداعإ تامدخ ربع عاعش

 .اههجاوت يتلا تايدحتلا زواجتو ،ليومتلل

 

 اهتعومجم زيزعتب عاعش تماق ،قاوسألا اهتدهش يتلا تاروطتلا عم ًالعافت اهنم ةيروف ةردابم يفو

 لالخ نم مهلاومأ سوؤر ةدايز ىلع تاكرشلا ةدعاسمل ةيراشتسالا اهتامدخ نم ةعونتملاو ةعساولا

 لخدلا تاذ تاودألاو ،ةلجآلا ضورقلاو ،ةيوناثلا ضورقلا ،طلتخملا ليومتلا لمشت تاودألا نم ةعومجم

 .ةيلاملا تاودألا نم اهريغو ،ةزاتمملا مهسألاو تباثلا

 

 تامزألا نم ريثكلا ةيضاملا ةنس 40 ـلا لالخ ترصاع يتلا لاتيباك عاعش نع بيرغلاب رمألا اذه سيل

 مهنم تاسسؤملا ،ءالمعلا نم ةعساولا اهتدعاق معد ىلع ةرتفلا كلت لاوط ترباثو ،ةيلاملاو ةيداصتقالا

  .ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا امك

 

 اهبجومب يتلاو ،نويدلا ءافطإل ةصصخملا تادنسلا رادصإ لاجم يف ةعساو ةربخ عاعش كلتمت كلذك

 ىوتسمو دادسلا لاجآ نيب ةبولطملا ةمءاوملا ريفوتل اهمدختست ةيفاضإ ةلويس ىلع تاكرشلا لصحت

 رالود تارايلم 4 نم رثكأ ةلكيهب ةيضاملا تاونسلا رم ىلع ةكرشلا تماق دقو .اهيدل ةيدقنلا تاقفدتلا

 تاذ ليدبلا ليومتلا تايلمع نم يكريمأ رالود رايلم 1 يلاوح اهيف امب ،نيدلا ليومت تاقفص نم يكريمأ

  .عفترملا دئاعلا
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 ةفاك ىلع حضاو رثأ 19-ديفوك ةحئاجل" :"لاتيباك عاعش" ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا ،يقيدصلا مساج لوقيو

 .سالفإلا ةفاح ىلع تاكرشلا نم ديدعلا تعضوو نامتئالا قاوسأ دومج يف تببست ثيح ،ةطشنألا

 لامعألا عاطق معدل يلام زيفحت ةمزح نع تنلعأ يتلا لودلا ىلوأ نيب نم ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا تناكو

 ةمئاد ةجاحب تاكرشلا عاطق نأ كردن .قباسلا هطاشن ةداعتسال ةميلسلا سسألا ىلإ ههيجوت ةداعإو

 دعب ام ةلحرم عم لماعتلا ىلإ ملاعلا ةلود ةفاك دادعتسا عم ةصاخ ،ةلويسلاو تاداريإلا رداصم ىلإ لوصولل

 عاطقل انمعد ةدايز ىلع لمعن اننإف ، تاكرشلا ةلكيه ةداعإ لاجم يف انطاشن زيزعت لالخ نمو .’19-ديفوك‘

 ".ًارارقتسا رثكأو ةوق رثكأ ةيلاحلا ةمزألا نم جورخلا ىلع هتدعاسمو لامعألا

 

 يبظوبأ ةعومجم تاربخو تباثلا لخدلا تاودأ يف لوادتلا لاجم يف ةيتاذلا اهتاردق نيب ًةعماج" :فيضيو

 تامدخلا ميدقت يف ةدئار ةكرشك اهتناكم زيزعت نم عاعش تنكمت ،نيدلا تاودأ ليومت لاجم يف ةيلاملا

 لخدلا تاودأو عفترملا دئاعلا تاذ نيدلا تاودأ لوادتو رادصإو تاكرشلا ةلكيه ةداعإب ةقلعتملا ةيراشتسالا

 عالطتسا ىلإ تاكرشلا جاتحت .ًايدجم دعي مل نويدلا ةلكيه ةداعإل يديلقتلاو ميدقلا جهنلا دامتعا نإ .تباثلا

 يتلا لكاشملل ةحجانلا لولحلا داجيإو ةيمومعلا اهتينازيم نيسحتل ةحاتملا تاودألاو لبسلا ةفاك

 يتلا تامدخلا نأ ةقث ىلع نحنو .هريفوتب موقتو عاعش هحرطت ام اذهو ،ةلويسلا ىوتسم ىلع اههجاوت

 ."ًايلاح قوسلا اهدهشت يتلا ةقثلا ةمزأ ةهجاوم ىلع ةرداق اهمدقن

 

 دقو ،طسوألا قرشلا ةقطنم يف رامثتسا كنب مدقأ اهلعجي ام 1979 ماعلا ىلإ عاعش سيسأت خيرات دوعي

 اهنيب نم ،ةقطنملا يف ةيلاملا قاوسألا فلتخم اهتدهش يتلا تاقفصلاو ةطشنألا فلتخم ةكرشلا تبكاو

 تاراشتسالا تامدخ ريفوت عاعش ىلوتت .اهمظعم ةرادإ يف تكراش يتلا ةيلوألا ةماعلا تاباتتكالا نم ديدعلا

 مايقلل عاعش ضيوفت مت دقو .تاكرشلا نم اهئالمعل ةيمومعلا تاينازيملا ةلمسرو ةلكيه ةداعإ تايلمعل

 رادصإ ةرادإ يف ًارخؤم تحجن امك ."لكس دنأ كيرد" ةكرش اهنيب نم تاكرشلا نم ددع ةلكيه ةداعإ ماهمب

 عفترم رادصإ لوأ وهو ،)يتارامإ مهرد نويلم 125 رادصإلا مجح غلب( ةحالملل جيلخلا ةكرش حلاصل كوكص

 .ةيملاعلا نامتئالا قاوسأ ديمجت يف اهببستو 19-ديفوك ةمزا ءوشن ذنم ةقطنملا هدهشت دئاعلا

 

 زواجت كوكصلا تارادصإ نم ددع ةرادإ يلوت ماهمب عاعش ضيوفت مت ةمرصنملا فصنلاو ةنسلا لالخ

 نويلم 300 ةميقب تاونس سمخ ةدمل كوكص رادصإ تمضو .يكريمأ رالود نويلم 600 ـلا اهتميق عومجم

 ماهم عاعش تلوت 2019 ماعلا يفو ،يلاحلا ماعلا ةيادب عم "ةيلاملا شتأ فإ يج" ةعومجم حلاصل يكريمأ رالود

 دئاع رخآو ريوطتلل رمع لبج ةكرش حلاصل يكريمأ رالود نويلم 135 ةميقب كوكص رادصإل يسيئرلا ضوفملا

 لاتيباك عاعش ةكرش كلذب نوكتل .يكريمأ رالود نويلم 135 هتميق تغلبو "بورج تسريف اذ" ةكرش ىلإ

 ريغ ةيلام ةسسؤمك ،طسوألا قرشلا ةقطنم ىوتسم ىلع كوكصلا تارادصإ ةرادإ لاجم يف ًاطاشن رثكألا

 .ةيفرصم
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 يتلاو ،لوصألا ةرادإو ةيرامثتسالا ةفريصلا يأ ،نييسيئرلا اهيعاطق ربع لفاح لجس عاعش ىدل كلذك

 قاوسأ نأ نيح يف " :ًالئاق يقيدصلا مساج فيضيو .ةيلاملاو ةيليغشتلا ةلكيهلا ةداعإ لامعأ لمشت

 ىلع اهدهع قباس ىلإ رومألا ةدوع نأ دقتعن ،لبق يذ نم ىوقأ تداع ابوروأو ةدحتملا تايالولا يف نامتئالا

 اًرظن كلذو ،تاكرشلا عاطق ليومت لاجم يف ًاصوصخ ،لوطأ ًاتقو جاتحي دق ةقطنملا قاوسأ ىوتسم

 اهتريظن نم ًاروطت لقأ لازت ام يتلا ةيلاملا قاوسألا ةعيبطو طفنلا راعسأ يف لصاحلا يسايقلا ضافخنالل

 ةمئاد ةجاح كانهف ،ةلكيهلا ةداعإ رصانع نم ًادحاو ًارصنع لثمي ةمئاق نويد ةلكيه ةداعإ نإ امك .ةيبرغلا

 انئالمع عم ةمئاقلا انتكارش ةسرامملاب دكؤن عاعش يف نحن .ةديدج لاومأ سوؤر خض ىلإ تاكرشلا ىدل

 لاملا سأر ةدايز تايلمع يف انرامثتسا لالخ نم مهحلاصل اهيرجن يتلا ةلكيهلا ةداعإ تايلمع ةفاك يف

 يف بقرتلاو راظتنالاب ءافتكالا أطخلا نم هنأب ةمات ةعانق ىلع نحنو .ةيطغتلاب دهعتلا ةيلوؤسم انيلوتو

 انضورع زيزعت ىلع انزيكرت ربع حوضوب ةبراقملا هذه رهظتو ،ةيلاعفو ةعرسب ةردابملا بولطملا نأ نيح

 ".ةيلاملا لولحلاو  تامدخلا نم

 

  ىهتنا

 

 يمالعإلا لصاوتلا

  فلو دنأ نوك نوسريب - ءادصأ      لاتيباك عاعش
 نانهز قراط      ديبعلا يناه
  نيلماعتملا تاقالع قيرف ريدم     يسسؤملا لاصتالاو 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 

 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 14 ةبارق ىلإ 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

 .ليدبلا رامثتسالا تايجيتارتسا ىلع زيكرتلا عم ءالمعلل ةيرامثتسا اًلولح مدقت امك .نامتئالا قاوسأو تباثلا لخدلا ةطشنأو

 هتميق ام ةرادإ ةيضاملا فصنلاو ةنسلا لالخ تلوت ثيح كوكصلا ةرادإ لاجم يف ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلا ةدحو طشنتو

 تامدخ ،تاكرشلا ليومت تاراشتسا تامدخ ةدحولا هذه رفوت امك ،كوكصلا تارادصإ نم يكريمأ رالود نويلم 600 نم رثكأ

 يف ةلويسلا تامدخ رفوت امك .ةلكيهملا تاجتنملاو نيدلا تادنس ،مهسألل ماعلا حرطلا ،صاخلا حرطلا ،تاقفصلاو تالماعملا

 نم صيخرت ىلع ةلصاح ةيرامثتسا ةيلام ةكرش يه لاتيباك عاعش .ةيسيئرلا ريغ قوسلا يف تباثلا لخدلا تاجتنم ىلع قوسلا

 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه لبق

 :ةرايز ءاجرلا ،لاتيباك عاعش لوح تامولعملا نم ديزملل

 www.shuaa.com :ينورتكلإلا عقوملا §

 https://twitter.com/SHUAA_Capital :رتيوت §
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 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

 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


