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 ةعونتملا ةيرهوجلا لامعألل يوقلا مخزلاب ةموعدم

 لبق اهحابرأو ةيفاصلا اهحابرأ يف ومنو ةيوق جئاتن لجست "لاتيباك عاعش"
 كالهإلاو كالهتسالاو بئارضلاو ةدئافلا باستحا

 عبرلا نع %19 ةدايزب مهرد نويلم 35 غلب 2021 ثلاثلا عبرلا يف نيمهاسملل دئاعلا حبرلا يفاص §
 ةماعلا قاوسألا قودنصل يوقلا ءادألاو ةرركتملا تاداريإلا رارقتساب ًاعوفدم قباسلا

 %40 ةدايزب مهرد نويلم 89 ىلإ لصي 2021 ماع نم ىلوألا ةعستلا رهشألل ةعومجملا حابرأ يفاص §
 ذنم ةكرشلل يوقلا ءادألا سكعي يذلا رمألا ،)2020 ماع نم اهسفن ةرتفلل مهرد نويلم 64 ـب ًةنراقم(
 هخيرات ىتح ماعلا ةيادب

 ىلوألا ةعستلا رهشألا يف %61 ىلإ ماعلا لخدلا ىلإ ةفلكتلا لدعم لوصو عم ةفلكتلا طبض رارمتسا §
  2021 نم

 %129 ىلإ يلاملا عفرلا ةبسن ضافخناو يلاوتلا ىلع عابرأ ةتسل نيمهاسملا قوقح ةميق نسحت §
 ةيمومعلا ةينازيملا زيزعت ىلع زيكرتلا رارمتسا سكعي امب )2020 ثلاثلا عبرلا يف %155 ـب ًةنراقم(

 عبرلا لالخ %63 صيلقتلا ةبسن تغلب ثيح ةيجيتارتسالا ريغ لوصألا صيلقت وحن سوملم مدقت §
 ذيفنتلا ءدب ذنم %90 ىلإ ةيلامجإلا صيلقتلا ةبسن تلصوو ثلاثلا

 

 يبد قوس يف ةجردملا( "ع.م.ش لاتيباك عاعش" ةكرش تنلعأ :2021 ربمفون 10 ؛ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

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

 .2021 ماع نم ىلوألا ةعستلا رهشألل ةيلاملا اهجئاتن

 عبرلا نع %19 ةدايزب مهرد نويلم 35 ىلإ 2021 ثلاثلا عبرلا يف نيمهاسملل دئاعلا حبرلا يفاص لصوو
 حابرألا نع %40 ةدايزب مهرد نويلم 89 ماعلا نم ىلوألا ةعستلا رهشألل ةيفاصلا حابرألا تغلبو .قباسلا
 ةيساسألا لامعألا ةنورم سكعي يذلا رمألا ،مهرد نويلم 64 تغلب يتلاو 2020 ماع نم اهسفن ةرتفلل ةيفاصلا
 يف ًاومن "لاتيباك عاعش" تلجس ،2021 ثلاثلا عبرلا يفو .ماعلا رادم ىلع ومنلا ةيجيتارتسا ريثأتو ةكرشلل
 نويلم 83 ىلإ لصيل يلاوتلا ىلع ثلاثلا عبرلل كالهإلاو كالهتسالاو بئارضلاو ةدئافلا باستحا لبق حابرألا
 قيدانصلا يف حابرألا تاعيزوتل يمسوملا ريثأتلا داعبتسا عمو .يعبر ساسأ ىلع %5 اهردق ةدايزب مهرد
 ،2021 يناثلا عبرلا تاداريإب ةنراقم مهرد نويلم 67 دنع ًةرقتسم 2021 ثلاثلا عبرلا تاداريإ تيقب ،ةدحوملا
 رامثتسالا قودنصل يوقلا ءادألا نم تاداريإلا تدافتساو .هخيرات ىتح ماعلا ةيادب ذنم %9 اهردق ةدايزبو
 تاقفنلا تعجارت امك .ماعلا رادم ىلع ةرركتملا تاداريإلا ةدعاق ديازت نمو "سكوليدلوج" يسيئرلا
 كلذ دوعيو ،مهرد نويلم 51 ىلإ قباسلا عبرلا نع %39 ةبسنب 2021 ثلاثلا عبرلا يف ةكرشلل ةيليغشتلا
 ىلع ةرطيسلا تحت يساسألا ةفلكتلا هاجتا لازي الو .مهرد نويلم 9 رادقمب تاصصخم در ىلإ يئزج لكشب
 .ماعلا اذه نيفظوملا دادعأ يف ةريبكلا ةدايزلا كلذ يف امب ،ةصنملا يف رامثتسالا رارمتسا نم مغرلا
 كلذو ،هخيرات ىتح ماعلا ةيادب ذنم %61 دنع لخدلا ىلإ ةفلكتلا لدعم يف ًايبسن ًاتابث عاعش تلجسو
 .%60 غلابلا ليوطلاو طسوتملا نييدملا ىلع فدهتسملا لدعملا عم قفاوتلاب
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 ةيجيتارتسالا ريغ لوصألا نم جراختلا ىلع زيكرتلا ةلصاوم

 عم ةيجيتارتسالا ريغ لوصألا صيلقت وحن ريبك مدقت قيقحت 2021 ثلاثلا عبرلا يف ةعومجملا تلصاو 
 ةريبك ةيفاضإ ةيدقن تادئاع قيقحتب كلذ نرتقاو ،ثلاثلا عبرلا لالخ % 63 ةبسنب يفاضإ صيلقت قيقحت
 لوصألل يلامجإلا صيلقتلا ةبسن تعفترا ،عبرلا اذه لالخ هزارحإ مت يذلا مدقتلا عمو .لوصألا عيب ةجيتن
 ةيجيتارتسالا ريغ تارامثتسالا نم جراختلل ةكرشلا جمانرب لازي الو ،هخيرات ىتح %90 ىلإ ةيجيتارتسالا ريغ
 .راسملا ىلع

 ةماعلا قاوسألا قيدانص ةرادإ ةدحول يوق ءادأ

 يس مإ يج عاعش" لماكلاب ةكولمملا اهتكرش هريدت يذلاو - "سكوليدلوج" يسيئرلا عاعش قودنص لصاوي
 ًةوالع .هخيرات ىتح ماعلا ةيادب ذنم %35 ةبسنب ًايفاص ًادئاع ًاققحم يوقلا هئادأ نم ةدافتسالا - "ديتميل
 ىلع ةريبك ةجردب ًاقوفتم 2015 ويلوي يف هسيسأت ذنم *%158 "سكوليدلوج" قودنص دئاع غلب ،كلذ ىلع
 ةيملاعلا مهسألل "لانويشانرتنإ لاتيباك يلناتس ناغروم" رشؤم كلذ يف امب ىربكلا ةيسايقلا تارشؤملا

)MSCI World(، ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا – لانويشانرتنإ لاتيباك يلناتس ناغروم" رشؤمو" )MSCI UAE(، 

 ةرادإل ةعضاخلا نيمأتلا لوصأ تزواجتو .)S&P Pan Arabia( "ةيبرعلا مهسألل زروب دنآ دردناتس" رشؤمو

 لوألا فصنلل تارامثتسالا ةظفحم نمض ىلعألا حابرألا تاعيزوت لجسو ،يكريمأ رالود نويلم 520 قودنصلا
 قاوسألا يف نيرمثتسملا ةقث ةدوعو عبرلا اذه لالخ يوقلا يرامثتسالا طاشنلا ءوض يفو .2021 ماع نم
 هقافآو قودنصلا ءادأ نع ةيضار ةكرشلا ةرادإ ّنإف ،هتيجيتارتساو قودنصلا ةظفحمل ةيساسألا ةميقلاو
 .ةيرامثتسالا

 ةصنم 2020 عبارلا عبرلا يف "عاعش" تقلطأ ،مئادلا لاملا سأر تاودأ ةدايزل اهتيجيتارتسا نم ءزجكو
 اهتاجتنم ضورع معدو ،نيمأتلا ءالمع ةمدخل ةجمدملا ايالخلا تاكرش ةيلكيه قفو ةيرامثتسالا اهقيدانص
 عاعش" تتاب ،ةّصنملا هذه لضفبو .ءالمعلل ةريغتملا تاجايتحالا ةيبلتل ةمزاللا تاناكمإلاب اهتامدخو
 لالخ نم ًارارقتسا رثكأو ىلعأ دئاوع قيقحت ىلإ ىعست يتلا نيمأتلا تاكرشل ًايسيئر ًاكيرش "لاتيباك
 نيمأتلا لوصأ تزواجت ،2021 ثلاثلا عبرلا ةياهن يفو .ةيميظنتلا تابلطتملا يبلت يتلا عيونتلا تايجيتارتسا
 لالخ ومنلا تايوتسم عافترا ةكرشلا عقوتتو .يكيرمأ رالود نويلم 135 "لاتيباك عاعش" ةرادإل ةعضاخلا
 .لوصألا ةرادإ ةدحو ةلظم تحت يمانتملا عاطقلا اذه ىلع زيكرتلا اهتلصاوم عم نيلبقملا نيماعلا

 عاعش" ةعومجمل يذيفنتلا سيئرلا ،يقيدصلا مساج لاق ،2021 ثلاثلا عبرلا جئاتن ىلع هقيلعت راطإ يفو
 ىلع ًاسوملم ًاليلد لكشي يذلاو ،2021 ثلاثلا عبرلا يف زيمتملا ءادألا اذه ةكرشلا ققحت نأ انرسي" :"لاتيباك
 انتاناكمإ نيسحت يف رامثتسالا ةلصاوم عم يزاوتلاب فيلاكتلا ةرادإ يف طبضنملا انجهنو انتاداريإ ةنورم
 تاداريإلا تاقفدت زفح ىلع نآلا زكرن ،2021 ماع يف ريبك لكشب نيفظوملا ددع ةدايز عمو .ةيساسألا انضورعو
 عاطق يف انروضح قاطن عيسوتو لوصألا ةرادإ ةدحول مئادلا لاملا سار تاودأ ةدايز لالخ نم ةرركتملا
 .تاورثلا ةرادإل ةيمقر ةصنم ءانب يف هانزرحأ يذلا مدقتلاب ءادعس نحنو .ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلا
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 قاطن عاستا ىدم دكؤي كادسان ةصروب يف ‘يماغنأ’ ةصنمل بقترملا جاردإلا يف انرود نإف ،كلذ ىلع ًةوالع
  .ماعلا ةياهن لولحب ةقفصلا مامتإ وحن هجتنو ،ةيرامثتسالا انتاردق

 ماعلا نم ريخألا عبرلا لخدن ذإو .مادتسملا ومنلا سسأ ءاسرإ يف اهعيمج ةمهملا تاروطتلا هذه مهاستو
 ."لؤافتلاو ةقثلا نيعب ماعلا ةيقب ىلإ علطتن ،يباجيإلا مخزلا اذه لثمب

 -  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 §
 www.facebook.com/SHUAA.Capital.psc :كوبسيفو §

 
 ةيلوؤسم ءالخإ
 عّمجم رامثتساك ذيفنتلا ةيادب خيرات ذنم قودنصلل ةيرامثتسالا ةيجيتارتسالا ءادأ ىلع سيسأتلا ذنم سكوليدلوج قودنص دئاع ةيحالطصالا ةرابعلا لمتشت*
 "دتميل ينابموك تنمتسفنإ سكوليدلوج" ةكرش ىلإ قودنصلا ةظفحم لقن متو .2017 وينوي 4 يف نيرمثتسملل هقالطإو قودنصلا سيسأت خيرات قبسي
 ةياعر تحت نيرمثتسملل ةعمجم ةيرامثتسا ةظفحم لكش ىلع "سكوليدلوج" ةيجيتارتسال ًاقفو رادُت لوصألا ةظفحم تناك ،لقنلا لبقو .2017 وينوي 4 يف
 .ةعمجملا ةظفحملا قالطإ نع ةجتانلا دئاوعلا سيسأتلا ذنم ةيمكارتلا دئاوعلا لمشتو ".خ.م.ش لاتيباك ةلماكتملا" ةكرش

 ةيفارشتسالا تاحيرصتلا صوصخب يريذحت نايب
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 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 §

 ريثكلا ّ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


