
      يفحص ربخ

 1 

 قودنص دمألا ةليوط ةيرامثتسالا هتيجيتارتسا لضفب
 ٪35 ةبسنب ًادئاع ققحي عاعش هريدت يذلا سكوليدلوج
 هسيسأت ذنم ٪158 ةبسنبو 2021 ىلوألا ةعستلا رهشألل

 يـــــف تنمتـــــسفنا سكوليدـــــلوج ةكرـــــشل لـــــجألا ةـــــليوط رامثتـــــسالا ةيجيتارتـــــسا تمهاـــــس §
 يلاــــمجإ دــــئاع و قودنــــصلا ءاــــشنإ ذــــنم ٪158 ةبــــسنب يفاــــص دــــئاع عــــقاوب :يوــــق ءادأ  قــــيقحت
 2021 ماع نم ىلوألا ةعستلا رهشألا لالخ ٪35 ةبسنب

 قودنصلا ةظفحم يف ًءادأ تاكرشلا لضفأ نم اتناك "شتإ فإ يج"و زاغ ةناد §

 ةيـــــساسألا تارامثتـــــسالا نـــــم 2021 لوألا فـــــصنلا يـــــف ةملتـــــسملا ةـــــيدقنلا حاـــــبرألا تاـــــعيزوت §
  هسيسأت ذنم ىلعألا تناك 2020 ةيلاملا ةنسلل قودنصلل

 يـــف ةـــجردملا( "ع .م .ش لاـــتيباك عاعـــش" تـــنلعأ :2021 ربوـــتكأ 13 ؛ةدـــحتملا ةـــيبرعلا تاراـــمإلا ،يبظوـــبأ

 ىـــلع ةيرامثتـــسالا ةفريـــصلاو لوـــصألا ةرادإل زرـــبألا ةـــصنملا ،)SHUAA :زـــمرلا تـــحت يلاـــملا يـــبد قوـــس

 وأ " سكوليدــــلوج"( دــــتميل يناــــبموك تنمتــــسفنا سكوليدــــلوج ةكرــــش نأــــب ؛ةــــقطنملا ىوتــــسم
 هــــترادإ ىلوــــتتو يملاــــعلا يبظوــــبأ قوــــس يــــف هرــــقم عــــقي يذــــلا يرامثتــــسالا قودنــــصلا ،)"قودنــــصلا"
 تامدــــخلا ميــــظنت ةطلــــسل عــــضختو لاــــتيباك عاعــــشل ةــــعباتلا "دــــتميل يــــس مإ يــــج عاعــــش" ةكرــــش
 ءادأ وـــهو ؛قودنـــصلا ءاـــشنإ ذـــنم ٪158 ةبـــسنب يفاـــص دـــئاع قـــقح ،يملاـــعلا يبظوـــبأ قوـــس يـــف ةـــيلاملا

 )S&P Pan Arab( ةــــيبرعلا مهــــسألل زروــــب دــــنأ دردناتــــس رــــشؤمل يلاــــمجإلا دــــئاعلاب ًةــــنراقم قوــــفتم

 – ةئــــشانلا قاوــــسألل لانويــــشانرتنإ لاــــتيباك يلناتــــس ناــــغروم" رــــشؤمل يلاــــمجإلا دــــئاعلاو ،٪52 غلاــــبلا

 يلناتــــس ناــــجروم" رــــشؤمل يلاــــمجإلا دــــئاعلاو ،٪16 غلاــــبلا )MSCI UAE( "ةدــــحتملا ةــــيبرعلا تاراــــمإلا

 .ةرتفلا سفن نع ٪89 غلابلا )MSCI World( "ةيملاعلا مهسألل لانويشانرتنإ لاتيباك

 ةبـــسنب ًاـــيلامجإ ًادـــئاع 2021 ماـــع نـــم ىـــلوألا ةعـــستلا رهـــشألا لالـــخ "سكوليدـــلوج" قودنـــص قـــقحو
 دــــئاعلاو ،٪32 غلاــــبلا ةــــيبرعلا مهــــسألل زروــــب دــــنأ دردناتــــس رــــشؤمل  يلاــــمجإلا دــــئاعلاب ًةــــنراقم 35%

 ةــــيبرعلا تاراــــمإلا – ةئــــشانلا قاوــــسألل لانويــــشانرتنإ لاــــتيباك يلناتــــس ناــــغروم" رــــشؤمل يلاــــمجإلا
 مهــــسألل لانويــــشانرتنإ لاــــتيباك يلناتــــس ناــــجروم رــــشؤمل يلاــــمجإلا دــــئاعلاو ،%36 غلاــــبلا "ةدــــحتملا
 لوألا فـــصنلا يـــف ةملتـــسملا ةـــيدقنلا حاـــبرألا تاـــعيزوت تـــناك ،كـــلذ ىـــلع ًةوالـــع .%13 غلاـــبلا ةـــيملاعلا

 يذـــلا رـــمألا ،هـــسيسأت ذـــنم ىـــلعألا يـــه 2020 ةـــيلاملا ةنـــسلل قودنـــصلل ةيـــساسألا تارامثتـــسالا نـــم 2021
 .قودنصلا ةظفحم تاكرش ةوقو ةلويسلا ديلوت ىلع ةيلاعلا هتردق رهظي

 دـــئاعلا غـــلب( زاـــغ ةـــناد "سكوليدـــلوج" اهريدـــي يـــتلا ةـــظفحملا يـــف ًءادأ تاكرـــشلا لـــضفأ نـــم ناـــكو
 تارامثتـــسا ضـــعبو )هـــخيرات ىـــتح ٪26 يلاـــمجإلا دـــئاعلا ("شـــتإ فإ يـــج"و )هـــخيرات ىـــتح ٪59 يلاـــمجإلا
 زـــكرت يـــتلا تالـــمحلا يـــف نواـــعتلل ءاـــنبلا هـــجهن قودنـــصلا لـــصاو اـــمك .ىرـــخألا كوكـــصلاو مهـــسألا
 .2021 وينوي يف تير تارامإلا كوكص ةلكيه ةداعإل ةحجانلا هتضراعم لثم نيرمثتسملا ىلع
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 كــــلذ يــــف اــــمب ةدــــيدجلا تارامثتــــسالا نــــم دــــيدعلا ماــــعلا اذــــه قــــلطأ دــــق "سكوليدــــلوج" ناــــكو
 يـــف ةيـــسيئر جاردإ تاـــيلمع يـــف ًاـــضيأ كراـــشو ،ةروـــطتملا تاـــينقتلاب ةـــصتخم تاكرـــش يـــف رامثتـــسالا

 نيتيوــــقلا هتلويــــسو هــــتينازيم نــــم ةدافتــــسالا قودنــــصلا لــــصاويو .ةــــيلاملا قاروألــــل يبظوــــبأ قوــــس
 يفاـــعتو ةـــيلاعلا ةـــميقلا ىـــلع زـــكرت يـــتلا ةـــيوقلا ةـــيمكارتلا تادـــئاعلا تاذ رامثتـــسالا صرـــف دـــيدحتل
 .تاكرشلل يلاملا ءادألا

 قودنــــصلا لــــصاوي ،صرــــفلا ماــــنتغا ىــــلع زــــكرت دــــمألا ةــــليوط ةيرامثتــــسا ةيجيتارتــــسا هــــعابتا عــــمو
 صرـــفلا نـــم اـــهريغو مهـــسألا يـــف رـــشابملا رامثتـــسالا لالـــخ نـــم دـــمألا ةـــليوط ةـــيزجم دـــئاوع قـــيقحت
 ءاــــنبلا هرود ةــــسرامم يــــف قودنــــصلا رمتــــسيو .ةــــيقيقحلا اــــهتميق نــــم لــــقأب اــــهمييقت متــــي يــــتلا
 تاكرـــش يـــف نيمهاـــسملل ةـــميقلا ةداـــيزو ،ةـــيحبرلا وـــحن لوـــحتلل لوـــصألا هذـــه مـــعد رـــبع طـــشانلاو
 رامثتـــسالل قارـــشاو ،نيمأـــتلل ةمالـــسو ،زاـــغ ةـــنادو ،"شـــتإ فإ يـــج" نـــم ًالـــك لكـــشت يـــتلاو هـــتظفحم
 .تارامثتسالا نم اهريغو

 ،يوـــق ءادأ ىـــلع قودنـــصلا ظفاـــح ،2015 ماـــع وـــيلوي رهـــش يـــف ‘سكوليدـــلوج’ قودنـــص سيـــسأت ذـــنمو
 عـــــتمتت ذإ .ةيرامثتـــــسالا قودنـــــصلا تايجيتارتـــــسا ةـــــيلاعف ىـــــلع ًاـــــسوملم ًاليـــــلد دـــــعي يذـــــلا رـــــمألا
 طاـــشنلا ةدوـــع عـــم يزاوتلاـــب قوـــفتم ءادأ ليجـــست لالـــخ نـــم تاراـــمإلا يـــف ةـــقومرم ةـــناكمب ةـــظفحملا
 تـــققح ،ةـــحئاجلا تايعادـــت رارمتـــسا نـــم مغرـــلا ىـــلعو .ةـــحئاجلا لـــبق اـــم تايوتـــسم ىـــلإ يداـــصتقالا

 ةيـــــساسألا زئاـــــكرلا ةوـــــقو ةـــــلاعفلا هـــــترادإ ىـــــلع لدـــــي اـــــمم ،ًاـــــيوق ًءادأ قودنـــــصلا ةـــــظفحم تاكرـــــش
 .هتارامثتسال

 -  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
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 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 §

 

 سكوليدلوج قودنص نع

 مإ يـــج" ةكرـــش هـــترادإ ىلوـــتت ،2015 وـــيلوي يـــف هؤاـــشنإ مـــت حوـــتفم يرامثتـــسا قودنـــص وـــه يرامثتـــسالا سكوليدـــلوج قودنـــص

 www.goldilocksfund.com ةرايز ىجري تامولعملا نم ديزملل ."لاتيباك عاعش" ةكرشل ةعباتلا "دتميل يس

 هيونت

 رامثتساك ذيفنتلا ةيادب خيرات ذنم قودنصلل ةيرامثتسالا ةيجيتارتسالا ءادأ ىلع "سيسأتلا ذنم سكوليدلوج قودنص دئاع" ةيحالطصالا ةرابعلا لمتشت
 ينابموك تنمتسفنإ سكوليدلوج" ةكرش ىلإ قودنصلا ةظفحم لقن متو .2017 وينوي 4 يف نيرمثتسملل هقالطإو قودنصلا سيسأت خيرات قبسي ّعمجم
 نيرمثتسملل ةعمجم ةيرامثتسا ةظفحم لكش ىلع "سكوليدلوج" ةيجيتارتسالً اقفو راُدت لوصألا ةظفحم تناك ،لقنلا لبقو .2017 وينوي 4 يف "دتميل
 يوطني رامثتسالا .ةعمجملا ةظفحملا قالطإ نع ةجتانلا دئاوعلا سيسأتلا ذنم ةيمكارتلا دئاوعلا لمشتو ".خ.م.ش لاتيباك ةلماكتملا" ةكرش ةياعر تحت
 .ميقلا ضافخنا تارتف يف ةراسخلا نم يمحت وأ اًحبر نمضت نأ رامثتسا ةيجيتارتسا يأل نكمي ال .لاملا سأرل ةلمتحملا ةراسخلا كلذ يف امب رطاخم ىلع
 .يرامثتسا رارق يأ ذاختا لبق يلاملا صتخملا رشتسا .ةيلبقتسملا جئاتنلا نمضي ال قباسلا ءادألا

 .يجراخ تاباسح ققدم لبق نم اهقيقدت متي ملو قودنصلا ريدم لبق نم سكوليدلوج قودنصل ثلاثلا عبرلل لوصألا ةميق يفاص ماقرأ باستحا مت

 ةيدرفلا مهسألاو تارشؤملا تادئاعل 2021 ماع نم ثلاثلا عبرلا يف امك "غريبمولب" :ردصملا

 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

 نم ً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


