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 لالخ اهتايوتسم ىلعأ ىلإ لصت 2021 لوألا عبرلل "لاتيباك عاعش" حابرأ
 ةيليغشتلا اهتاصنمل ريبكلا مخزلاب ةموعدم ةيضاملا تاونس رشعلا

 ةيسيئرلا

 ةيـــضاملا تاونـــس رـــشعلا لالـــخ هتايوتـــسم ىـــلعأ نيمهاـــسملل دـــئاعلا حبرـــلا يفاـــص قـــقح §
 "عاعـــش" ةباجتـــسا عـــم ةيليغـــشتلا تادارـــيإلا يـــف مـــهرد نوـــيلم 45و مـــهرد نوـــيلم 25  عـــقاوب
 ةبعصلا ةيداصتقالا ةئيبلاو ةحئاجلا تايعادتل ةيلاعفب

 كالـــهالاو كالهتـــسالاو بئارـــضلاو ةدـــئافلا باـــستحا لـــبق ةـــعومجملل ةيونـــس عـــبرلا حاـــبرألا §
 لوصألا ةرادإ ةدحول ةيسايق حابرأ قيقحت دعب مهرد نويلم 75 ىلإ تلصو

 يوـــقلا ءادألاـــب ًةـــعوفدم %42 ةبـــسنب ةيونـــس ةداـــيزب نوـــيلم 102 ىـــلإ ةكرـــشلا تادارـــيإ تلـــصو §
 ةرركتملا تاداريإلل

 لوألا عـــبرلل %55 ىـــلإ لخدـــلا ىـــلإ ةـــفلكتلا لدـــعم لوـــصو عـــم ةـــفلكتلا طبـــض ىـــلع ظاـــفحلا §
 لجألا طسوتم فدهلا عم ىشامتي امب 2021

 روــــيب"و "يماــــغنأ" كــــلذ يــــف اــــمب ةزراــــبلا تالماــــعملا نــــم دــــيدعلا عــــم ماــــعلل ةــــيوق ةــــيادب §
  "تسفراه

ـــسحم ةـــميق ضرـــع ميدـــقت عـــم ةيجيتارتـــسالا ةدـــنجألا ذـــيفنت ىـــلع زـــيكرتلا ةلـــصاوم §  دـــعب نّ
 مخزلا ةدايزل ةديدجلا تاقفصلاو قيدانصلا نم ددع قالطإل ريضحتلاو جمدلا

 يبد قوس يف ةجردملا ةكرشلا( ،"ع.م.ش لاتيباك عاعش" تنلعأ :2021 ويام 10 ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

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

 يفاصل تايوتسم ىلعأ قيقحت يف ةعومجملا تحجنو .2021 لوألا عبرلل ةيلاملا اهجئاتن نع ،ةقطنملا
 2021 لوألا عبرلل يتارامإ مهرد نويلم 25 رادقمب ةيضاملا تاونس رشعلا لالخ نيمهاسملل دئاعلا حبرلا
 نيح يف .2020 لوألا عبرلا يف مهرد نويلم 262 رادقمب نيمهاسملل دئاعلا ةراسخلا يفاص عم ةنراقملاب

 عبرلا يف يتارامإ مهرد نويلم 19 نم يونس ساسأ ىلع ٪132 ةبسنب ةدايز ةيليغشتلا تاداريالا تدهش
 لبق ةعومجملل ةيونس عبرلا حابرألا تلصوو .2021 لوألا عبرلا يف يتارامإ مهرد نويلم 45 ىلإ 2020 لوألا
 عم ةنراقملاب 2021 لوألا عبرلل يتارامإ مهرد نويلم 75 ىلإ كالهالاو كالهتسالاو بئارضلاو ةدئافلا باستحا

 امك .يونس ساسأ ىلع يتارامإ مهرد نويلم277  اهردق ةدايزب 2020 لوألا عبرلا يف مهرد نويلم 202 يبلس
 لوألا عبرلا يف مهرد نويلم 72 عم ةنراقملاب يتارامإ مهرد نويلم 102 ىلإ 2021 لوألا عبرلا تاداريإ تعفترا

 تاداريإل يطسولا لدعملا زواجتو ةرركتملا تاداريإلاب ةعوفدم يونس ساسأ ىلع %42 اهردق ةدايزب ٢٠٢٠
 ةنراقملاب ًايبسن لقأ جئاتن ققحي ام ةداع لوألا عبرلا يف ةعومجملل ءادألا نأب ًاملع ،ةيضاملا ةعبرألا عابرألا
 ةركبملا راثآلا لوألا هعبر يف دهش يذلا 2020 ماع ءادأل يبسنلا فعضلا نم مغرلا ىلعو .ىرخألا عابرألا عم
 رارمتسا نم مغرلا ىلع "عاعش" هدهشت يلاوتلا ىلع ةيحبرلا نم عبر عبار اذه نأ الإ ،ةيملاعلا ةحئاجلل
 .ةكرشلل ةعونتملا لامعألا ةنورم ىلع لدي امم ،يداصتقالا دهشملا ىلع "19-ديفوك" تايعادت
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 ىلع ةيسايق ًاحابرأ لوصألا ةرادإ عاطق ققح ثيح ،ًايوق ًءادأ ةكرشلل ةيسيئرلا ليغشتلا تاصنم تلجسو
 تايوتسملاب ًةنراقم يكيرمأ رالود رايلم 13,9 ىلإ فيفط لكشب ةرادملا لوصألا ةميق ضافخنا نم مغرلا
 ةضفخنم ةطشنأ نم جراختلا ببسب كلذو ،2020 ةيلاملا ةنسلا ةياهن يف رالود رايلم 14,1 ةغلابلا ةيسايقلا
 اهقالطإ مت يتلا ةديدجلا قيدانصلا لامعأ ءانب يف ًامدق يضملا ةكرشلا تلصاو ،لباقملا يفو .ةيحبرلا
 .ًارخؤم

 لوحتلا ىلإ لماكتلا نم لاقتنالا

 ديدعلاب ًةموعدم ماعلا اذهل ًةيوق ًةيادب "عاعش" يف ةيرامثتسالا ةفريصلاو لوصألا ةرادإ اتدحو تققح
 .تالماعملا ضعب يف لصح يذلا ريخأتلا نم مغرلا ىلع لوألا عبرلا لالخ ةمهملا تايلمعلا نم

 قلعتي اميف ةيجيتارتسإلا اهتدنجأ يف سوملم مدقت زارحإ "عاعش" يف لوصألا ةرادإ ةدحو لصاوتو
 نيب نم ،ناقودنص نلعأو .يتارامإ مهرد نويلم 35 ةميقب ةيسايق ًاحابرأ ققحي مئاد لامسأر نيوكتب
 عبارلا عبرلا يف ةجمدملا ايالخلا تاكرش ةيلكيه قفو ةعومجملا اهتقلطأ يتلا مئادلا لاملا سأر تاودأ
 زيمتملا ءادألا ىلع ًاسوملم ًاليلد كلذ لكشيو . 2021 رياني يف ىلوألا امهحابرأ تاعيزوت نع ،2020 ماع نم
 ةميق قلخ ىلع "عاعش" ةردق دكؤي امك ،%6.4 ةبسنب ًايونس ًادئاع اهقيقحت عم قيدانصلا هذهل ركبملا
 ايالخلا تاكرش قيدانص ةصنم قلطت نأ عقوتملا نم ،يباجيإلا مخزلا اذه ىلع ًءانبو .اهيرمثتسمل ةريبك
 .اهضورع قاطن عيسوتل ةيفاضإ قيدانص ةثالث "عاعش" يف ةجمدملا

 ةدئارلا يقيسوملا ثبلا ةصنم ،"يماغنأ" يف  اهقيدانص رامثتسا نع يضاملا رياني يف "عاعش" تنلعأو
 ةيبرع ايجولونكت ةكرش لوأ سرام يف "يماغنأ" تحبصأو .ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف
 ايديم ساتسيف" ةكرش عم اهجامدنا ىلع ةقفاوملا دعب كرويوين كادسان ةصروب يف اهجاردإ متي فوس
 نأ عقوتملا نمو رالود نويلم 220 ىلإ ةجمدنملا ةكرشلل يئدبملا مييقتلا لصيو ."ينابموك نشزيوكأ
 ةمراصلا رامثتسالا ريياعم عم "يماغنأ" ماجسنا نع ادعو .2021 ماعلا نم يناثلا عبرلا يف اهنم ءاهتنالا متي
 ةيطغتلا دهعتمو يلاملا راشتسملا رود ةكرشلا يف ةيرامثتسالا ةفريصلا قيرف يلوتو "عاعش" ةكرشل
 .ةيجولونكتلا تارامثتسالا يف ةكرشلا حلاصم معدي رامثتسالا اذه نإف ،ةقفصلل يملاعلا

 ةيرامثتسالا ةفريصلا ةدحو لامعأ نم يسيئر ءزج يهو ،لام سأر قاوسأ يف نيدلا تاودأ ديعص ىلع
 نويلم 50 ةميقب كوكص رادصإ نمضتي ركتبم يليومت لح قيبطتو ةلكيهو ءاشنإ ةكرشلا تلوت ؛عاعشل
 ايجولونكتلا ىنبتت ًايملاع ةدئار ةيعارز ةكرش يهو ،"زمراف ترامس تسفراه رويب" حلاصل يكيرمأ رالود
 نيدلا ليومت نيمأت نم ةئشان ةكرش اهيف نكمتت يتلا ةقطنملاب ىلوألا ةرملا هذه دعتو .ةمادتسملا
 ةكرش نم ةيساسأ تارامثتسا ةعومجم ةيرامثتسالا ةلوجلا هذه تبذجو .لاملا سأر قاوسأ نم رطاخملا
 تاردق ىلع ءوضلا طلستو نيرخآ نيرمثتسم بناج ىلإ ،"لاتيباك اتكناس"و "نوتلبميت نيلكنارف"
 .لاجملا اذه يف ةديرفلا "عاعش"
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 .لوصألا ةرادإ تحت نويدلل ديدج يعرف مسق ءاشنإ ربع اهتايلمع نيسحت ىلع ةكرشلا تلمع امك
 ،ًارخؤم هقالطإ مت يذلا "صرفلا ليومتل عاعش قودنص" ،نونح اشاتان ةسائرب مسقلا اذه مضيسو
 لاجم وهو ؛قيدانصلا ةلكيهو ةلقتسملا تاقفصلا لالخ نم صاخلا نويدلا تارامثتسا ىلع زكريسو
 ةرادملا ظفاحملا"و "رامثتسالا ةرادإ" لامعأ لقن مت ،رييغتلا اذه راطإ يفو ."عاعش" ـل ةقيرعو ةليوط ةربخ
 ةرادإ"و "ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلا" يعاطق ىلإ )رامثتسالا لولحل ًاقباس عبتت تناك يتلا( "ةيريدقتلا
 .يلاوتلا ىلع "لوصألا

 امب ،اهتايلمع نيسحتب لثمتملا يجيتارتسالا اهفده ىلع زيكرتلا "عاعش" لصاوت ،هتاذ تقولا يفو
 ةيلمع عيرستل تاردابملا نم ديدعلا ةكرشلا تذختا دقو .ةيساسألا ريغ لوصألا ةدحو صيلقت لمشي
 ةدحولا لوصأ يفاص ءاقب نم مغرلا ىلع كلذو ،اهل ططخم وه امك قاسو مدق ىلع يرجت يتلا صيلقتلا
   .يتارامإ مهرد نويلم 138 هتياهن عم تغلب ثيح ،2021 ماع نم لوألا عبرلا لالخ ًايبسن ًاتباث

  يناثلا عبرلا يف ةيوق ةقالطنا

 تاعاطق فلتخم ربع تاقفصلاو ةطشنألا نم ةيوق ةظفحم عم ماعلا نم يناثلا عبرلا "عاعش" لخدت
 جاردإ ىلإ ةفاضإلابو ،كلذل .ماعلا نم لوألا عبرلا يف اهزاجنإ رخأت يتلا تالماعملا ضعب كلذ يف امب ،اهلامعأ
 نشيزيوكأ ايديم ساتسيف" ةكرش عم اهجامدنا دعب "كرويوين كادسان" ةصروب يف "يماغنأ" ةصنم
 فيضتس يتلا ةيزجملا صرفلا نم ًاددع "عاعش" رشبتست ؛ةديدج قيدانص قالطإ ةيناكمإو ،"كنإ ينابموك
 ةباذجلا صرفلا نم ديدعلا دجوت ،صوصخلا هجو ىلعو .ةلبقملا رهشألا لالخ مخزلا نم ديزملا اهلامعأل
 لثم اهتالماعم حاجن نم ةدافتسالاو ،يجولونكتلا رامثتسالا لاجم يف اهتطشنأ ريوطتل "عاعش" مامأ
  .ةديدج قيدانص قالطإل طيطختلا عم ،ةيمالسإلا اهتارامثتسا قاطن عيسوتو ،"تسفراه رويب"و "يماغنأ"

 معدل ةمزاللا تالهؤملاب نوعتمتي اهماسقأ عيمج يف ددج نيفظوم نييعت ىلع "عاعش" بظاوتو
 10 نم رثكأ "عاعش" تنيع ،ماعلا ةيادب ذنمف .اهتاربخو اهتاناكمإ زيزعت يف نومهاسيو ،اهتطشنأ
 30 نييعت ىلع ًايلاح لمعتو ،تاراقعلا عاطقل ًايذيفنت ًاسيئر يدنهلا ديلو مهيف نمب ؛ددج نيفظوم
 ءاملعلا ردبو ناطقلا اهم مه ؛ددج ءاضعأ ثالث نييعتب اهترادإ سلجم ةكرشلا تززع امك .نيرخآ ًافظوم
  .ةكرشلا ىلإ ةديدجلا ىؤرلاو تاربخلا نم ديزملا اوفيضيسو ،يمشاهلا سيملو

 نع رمثت يتلا ةيزجملا ةيفاضإلا ةميقلاب ةموعدم ماعلا اذه ومنلا قيقحتل اهدادعتسا "عاعش" ترهظأو
 ززعتس ةركتبم ةديدج قيدانص قالطإ ىلإ ةفاضإلاب ،ذيفنتلا ديق ةيزجملا تاقفصلاو جامدنالا ةيلمع
 اهتيجيتارتسا ذيفنتل اهلهؤت ةديج ةناكم ىلع ةعومجملا ظفاحت ،هيلعو .ًالبقتسم ةرركتملا تاداريإلا
  .ءاوس ٍدح ىلع نيمهاسملاو نيرمثتسملل دمألا ةليوط ةمادتسم ةميق قلخو ومنلل

 ةعومجمل يذيفنتلا سيئرلا ،يقيدصلا مساج لاق ،2021 ماع نم لوألا عبرلل "عاعش" جئاتن ىلع ًاقيلعتو
 انزيكرت لوحتي نآلاو .حاجنب جامدنالا جمانرب زاجنإو اهلامعأ ميعدت نم ‘عاعش’ تنكمت" :"لاتيباك عاعش"
 حرطو ،اهلامعأ تاعاطق فلتخم ربع تاءافكلا نم ريثكلا فيظوت ربع لوحتلاو ومنلا قيقحت ىلإ
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 يف انحاجنل ًارظنو .انئالمعل ةفلتخملا تاجايتحالا بسانت ةعونتم ةميق ضورعو ةديدج تاجتنم
 قيقحتب ًادج نولئافتم اننإف ،ةيضاملا تاونس رشعلا لالخ لوألا عبرلا يف حابرألل تايوتسم ىلعأ قيقحت
 ،اهزجنت يتلا ةماهلا تالماعملاو ةكرشلا هدهشت يذلا يوقلا مخزلا لالخ نم ةزيمتملا جئاتنلا نم ديزملا
 ."ةيجيتارتسالا انتدنجأ ذيفنت ةلصاومب انمازتلا ددجن اننأ امك

 

 -  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
 ورصن رمع
 تاباسحلا ةريدم
 7600 450 4 971+ :فتاه

                     omar.nasro@bcw-global.com :ينورتكلإ ديرب

www.shuaa.com www.asdaa-bcw.com www.arabyouthsurvey.com 
 

 .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 ىلا 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
 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 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
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 :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

 


