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 ةيلام تامدخ ةكرش لضفأل "ستكرام ايم" ةزئاج دصحت "عاعش"
 2021 ماع ةلماكتم

 يبد قوس يف ةجردملا( "ع.م.ش لاتيباك عاعش" ةكرش تنلعأ :2021 ربوتكأ  4،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 نع ،ةقطنملا ىوتسم ىلع ةيرامثتسالا ةفريصلاو لوصألا ةرادإل زربألا ةصنملا ،)SHUAA زمرلاب يلاملا

 ةلود يف ةيرامثتسالا ةفريصلا تامدخل زيمتلا"و "ةلماكتم ةيلام تامدخ ةكرش لضفأ" يتزئاجب اهزوف

 ةصنملا ،)MEA Markets( "ستكرام ايم" ةلجم زئاوج عيزوت لفح لالخ كلذو ؛2021 ماعل "تارامإلا

  .ةقطنملا يف لامعألا عاطق تاروطت زربأب ةقلعتملا ريراقتلاو ثوحبلا دادعإل ةصصختملا

 عم قفاوتم قودنص ريدم لضفأ"و ،"ًاراكتبا رثكألا قيدانصلا ةرادإ ةكرش" يتزئاج ىلع ًاضيأ "عاعش" تزاحو
 ربع يونس زئاوج جمانرب وهو ،"سكمونوكيإ لابولج اذ" زئاوج عيزوت لالخ 2021 ماعل "ةيمالسإلا ةعيرشلا
  .تاعاطقلا فلتخم يف نيبعاللا زربأ ميركتب ىنعي تنرتنإلا

 تاقفصلا نم ًاددع ذفنت يتلا ةقطنملا يف ةليلقلا ةيرامثتسالا ةفريصلا تاسسؤم ىدحإ "عاعش" ربتعتو
 قيرطلا دهم يذلاو ،"يماغنأ" يف رامثتسالا :كلذ لمشيو ."19-ديفوك" ةحئاج يشفت لالخ ةميقلا ةيلاع
 تاليهست ءارش ةقفصو ؛كرويوين كادسان ةصروب يف بقترملا ىقيسوملا ثب ةمدخ ةصنم جاردإل
 50 ةميقب كوكص رادصإو ؛)يكيرمأ رالود نييالم 308( مهرد رايلم 1,13 ةميقب "نيرام دروفناتس" ةعومجمل
 نكمتت يتلا ةقطنملا يف ىلوألا ةرملا يهو ،"زمراف ترامس تسفراه رويب" حلاصل يكيرمأ رالود نويلم
 تدمع امك .لاملا سأر قاوسأ نم ةئيرجلا تارامثتسالا نويد ليومت نيمأت نم ةئشان ةكرش اهيف
 ةكرش ىلإ "ءابرهكلاو ءاملل لانويشانرتنا أفرملا" ةكرش يف %20 ةغلابلا اهتصح عيب ىلإ "عاعش"
 قلخ يف "عاعش" تارامثتسا ةمهاسم ىلع ًاسوملم ًاليلد هلك كلذ لكشيو .ةدئارلا ةينابايلا "زتيجوس"
 نم تارامثتسالا بذج ربع ًامومع تارامإلا ةلودل ًاضيأ امنإو ،ةكرشلا يمهاسمل طقف سيل – ةميقلا
  .نييلودلا نيبعاللا

 هذه سكعت" :"لاتيباك عاعش" ةعومجمل يذيفنتلا سيئرلا ،يقيدصلا مساج لاق ةبسانملا هذهبو
 ةلماش ةيرامثتسا لولح حرطو ةيزجم تاقفص ديلوتب خسارلا انمازتلاو انتيجيتارتساو انتيؤر حاجن زئاوجلا
  ."انيمهاسمو انيرمثتسمل ةمادتسم ةميق ريفوت نامضل

 ةرادإل ٍةكرش 30 ربكأل اهتمئاق نمض "عاعش" تجردأ دق تناك "طسوألا قرشلا سبروف" ةلجم نأ ىلإ راشي
 ةكرشلا كلتمتو .ةقطنملاب لوصألا ةرادإ يف ةدئار ةكرشك اهتناكم دكؤي امم – طسوألا قرشلا يف لوصأ

 رايلم 13,6 اهتميق براقت ًالوصأ اهترادإ عم ،ةعونتملا اهظفاحمو اهقيدانص ربع تازاجنإلاب ًالفاح ًالجس
  .يكيرمأ رالود
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 ةكرش عم "يماغنأ" جامدنا كلذ يف امب ،ةلمتحملا تاقفصلا ديعص ىلع مدقت زارحإ "عاعش" لصاوتو
 كادسان ةصروب يف ةجردملا "ينابموك نشيزيوكأ ايديم ساتسيف" ةصاخلا ضارغألا تاذ ذاوحتسالا

 .يملاعلا ةيطغتلا دهعتمو يلاملا راشتسملا رود  "عاعش" بعلت ثيح ؛VMAC زمرلاب كرويوين

 -  ىهتنا -

 
   لاصتالا تامولعم

 ع .م .ش لاتيباك عاعش
    ديبعلا يناه
 يسسؤملا لاصتالاو قيوستلا سيئر
      723 3199 4 971+ :فتاه

                                                                                                                         helabid@shuaa.com :ينورتكلإ ديرب

 ويلبد يس يب ءادصأ
 ورصن رمع
 تاباسحلا ريدم
 7600 450 4 971+ :فتاه

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

www.shuaa.com www.asdaa-bcw.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 §

 Capital.pscwww.facebook.com/SHUAA. :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 §
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 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
  .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 ءادألا نأ ملعلا ىجري

 


