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 لبق مهرد نويلم 229 هردق ًايسايق ًىوتسم غلبي لاتيباك عاعش حابرأ يفاص

 تاصصخملا باستحا دعب ةكرشلا حبر يفاص .ةرركم ريغ تاصصخم باستحا

 مهرد نويلم 40 غلب

 يلاملا يبد قوس يف ةجردملا( ع.م.ش لاتيباك عاعش ةكرش تنلعأ :202٢ رياربف 14 ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

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

 ماعلا نع ٪68 هردق ضافخناب مهرد نويلم 40 ةعومجملل ةيفاصلا حابرألا تغلبو .2021 ةيلاملا ةنسلل ةيلوألا

 ىلعو .ةدحاو ةرمل تاصصخم ةجيتنلا هذه تنمضتو .مهرد نويلم 125 ةيفاصلا هحابرأ تغلب يذلا قباسلا

 امك .2021 ماع يف مهرد نويلم 229 ةكرشلا حابرأ يفاص غلبت نأ ضرتفملا نم ناك ،لثملاب سايقلا ساسأ

 ةنسلا يف مهرد نويلم 350 نم كالهإلاو كالهتسالاو بئارضلاو ةدئافلا باستحا لبق حابرألا تضفخنا

 دونبلا يفاص باستحا دنع مهرد نويلم 422 اهتميق تغلبو ،2021 ماع يف مهرد نويلم 233 ىلإ 2020 ةيلاملا

 .ةرركتملا ريغ

 نويلم 394 ىلإ لصتل ةيلاع ةدوج تاذ تادئاع قيقحت وحن مدقتلا ةكرشلل ةيليغشتلا تاداريإلا تلصاوو

 ةبسنب تالومعلاو موسرلا تاداريإ يفاص عفترا امك .2021 ماع يف يونس ساسأ ىلع ٪11 هردق عافتراب مهرد

 عافترا عم ةرطيسلا تحت فيراصملا تيقبو .2021 ماع يف مهرد نويلم 265 ىلإ لصيل يونس ساسأ ىلع 21٪

 يجيتارتسالا فيظوتلل ًةجيتن كلذو ،مهرد نويلم 315 ىلإ يونس ساسأ ىلع ٪6 ةبسنب ةيليغشتلا تاقفنلا

 .ةكرشلا لامعأ عيمج ربع فدهتسملا

 ةيمومعلا ةينازيملا زيزعت ىلع زيكرتلا رارمتسا

 ةدحو نم ًابيرقت لماكلاب تجراختف ؛ةيمومعلا اهتينازيم زيزعتل ةيقابتسا تاءارجإ ذاختا "عاعش" لصاوت

 .2019 سطسغأ يف ةيلاملا يبظ وبأ ةعومجم عم اهجامدنا بقع اهليكشت مت يتلاو ةيرهوجلا ريغ لوصألا

 ةظفحمل ةيقابتسا ةلكيه ةداعإ ءارجإل 2021 ماعل ةيوقلا جئاتنلا نم ةكرشلا تدافتسا ،كلذ ىلع ًةوالع

 ةيامح يف تاءارجإلا هذه ديفت نلو .ماعلا اذه لالخ ةرركتم ريغ تاصصخم باعيتساو ةلئاس ريغ ةميدق

 ومنلا تالاجم ىلع ربكأ لكشب زيكرتلا يف ًاضيأ اهدعاستس لب ،بسحف ةعومجملل ةيلبقتسملا حابرألا

 .لاملا سأر صيصختو رطاخملا دودح ديعص ىلع ةززعملا اهريياعمل ًاقفو رامثتسالاو ،ةيسيئرلا
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 ةيساسألا تاردقلا ىلع زيكرتلا عم ًالبقتسم لوحتلل دادعتسالا

 نمضتو .ءالمعلل ةمدقملا اهضورع زيزعتو ريبك لكشب اهتاردق قاطن عيسوت ماعلا لالخ "عاعش" تلصاو

 ددع ةدايز ىلإ ىدأ امم ،ءالمعلا ةيطغتو يراقعلا رامثتسالل ىوتسملا ةيملاع ةديدج لمع قرف نييعت كلذ

 .٪33 ةبسنب نييساسألا نيفظوملا

 ةعومجملا روضح عيسوت ىلإ تاراقعلا عاطقل ديدجلا يذيفنتلا سيئرلا نييعت يدؤيس ،تاراقعلا عاطق يف

 قوس يف ةحجانلا ةيرامثتسالا اهتيجيتارتسا ىلع زاكترالا "عاعش" تلصاوو .ةفلتخم ةيفارغج قطانم يف

 يرايلم ىلإ اهتميق لصت ندنل يف ةيراقع عيراشم ميلستو لامكتسال ططخ عضو عم ةيناطيربلا تاراقعلا

 اهيعورشم لامكتسال لمعلا ةكرشلا لصاوتو ."ركيأ ثرون" ةعباتلا اهتكرش قيرط نع ينيلرتسإ هينج

 عبرلا لالخ امهيلك ميلست عقوتملا نم ثيح ،"ياودورب اذ"و "تيرتس سالاب 1" ندنل طسو يف نييسيئرلا

 ىلإ يكيرمأ رالود رايلم 6.5 ةميقب لوصأ ةظفحم ةعومجملا ملستس ،كلذ ىلع ًةوالع .2022 ماع نم يناثلا

 .لوصألا هذهل ةميقلا قلخ و ةرادإ يف ةحجان ةرتف دعب 2023 ماع علطم اهيكلام

 يسيئرلا اهقودنص لالخ نم ةماعلا قاوسألا يف ًايوق ءادأ ةعومجملا تققح ،لوصألا ةرادإ عاطق يف

 ديدحتل ةنسحملا هتلويسو ةيوقلا ةيمومعلا هتينازيم نم ةدافتسالا يف رمتسا يذلاو ،"سكوليدلوج"

 .تاكرشلاب ةصاخلا لوحتلا تايجيتارتساو ةيلاعلا ةيرهوجلا ةميقلا ىلع زكرت يتلا رامثتسالا صرف

 هذه تنمضتو .2021 ماع يف رالود نويلم 500 ىلع اهتميق ديزت تاقفص تدقعو ترمثتساو "عاعش" تداقو

 يف كلذ مهاسو ،)رالود نويلم 308( مهرد رايلم 1.13 لباقم نيرام دروفناتس ةعومجم نويد ءارش تاقفصلا

 .تارالودلا نييالم ةميقب نفس تارداص ليجستو ةفيظو 1800 ىلع ظافحلا

 ةلسلسلا نم يسسؤملا ليومتلا ةلوج يف ةرادُملا "عاعش" قيدانص ترمثتسا ،2021 ماع نم عبارلا عبرلا يفو

C ةيرسيوسلا ةكرشلا ،"ليس ياكس" لبق نم )يكيرمأ رالود نويلم 34.8( يرسيوس كنرف نويلم 32 ةميقب 

 .ةيئاودلا ايجولونكتلا ديروت ةلسلس لولحب ةصصختملا

 يف ةدحولا هذه قيرف حجن ،2020 ماع يف اهقالطإ ذنمو .ديجلا اهءادأ نويدلا لامعأ ةدحو تلصاو اهرودب

 ةرملا يهو ،"تسفراه رويب" ةحلصمل رالود نويلم 50 ةميقب كوكص رادصإ ةيلمع ،يف رامثتسالاو ،ةلكيه

 ربع ةئيرجلا تارامثتسالا نويدل يمالسإ ليومت نيمأت نم ةكرش اهيف نكمتت يتلا ةقطنملا يف ىلوألا

  .يجيلخلا نواعتلا سلجم لود يف لاملا سأر قاوسأ

 نويدل يسايقلا طاشنلا عم يزاوتلاب ،ةيجولونكتلا صرفلا هاجت نيرمثتسملا سامح ةدايز مهاستو

 .2022 ماع يف نويدلا هذهل ةيرامثتسالا صرفلا زيزعت يف ،ةئيرجلا تارامثتسالا
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 تايقافتالا نم ديدعلا لالخ نم ءالمعلل ةروشملا ميدقت ةعومجملا يف ةيرامثتسالا ةفريصلا مسق ىلوتو 

 ءوضلا كلذ طلسيو .ةصاخلا ضارغألا تاذ ذاوحتسالا تاكرش يف رامثتسالا كلذ يف امب ،لاملا سأر ريفوتل

 نم ديازتملا بلطلاو لامعألا فادهأ يبلت يتلا ليومتلا لولح ةلكيه يف ةكرشلل ةديرفلا تاردقلا ىلع

 .ًاعم نآ يف نيرمثتسملا

 عم اهجامدنا ةقفص يف رمثتسمو راشتسمك ًاقحال تلمعو ،"يماغنأ" ةكرشل ليومت ةلوج "عاعش" تداقو

 تبترو ،كادسان ةصروب يف ةجردملا "كنإ نشيزيوكأ ايديم ساتسيف" ةصاخلا ضارغألا تاذ ذاوحتسالا ةكرش

 اهتاربخ عمو .ةماعلا مهسألا يف صاخلا رامثتسالا ليومت ربع رالود نويلم 30 ةميقب تارامثتسا "عاعش"

 يف حاجنب لوادتلا ءدبل "يماغنأ" مامأ قيرطلا ةعومجملا تدهم ،ةيلاعلا ةيرامثتسالا اهتاردقو ةعساولا

 .2022 رياربف 4 نم ًارابتعا ANGH زمرلا تحت كرويوين كادسان ةصروب

 عاعش ةعومجمل يذيفنتلا سيئرلا ،يقيدصلا مساج لاق ،2021 ماعل ةيلوألا جئاتنلا ىلع هقيلعت راطإ يفو

 تارامثتسالا نم صلختلا بارتقا عمو .2021 ماع لالخ ‘عاعش’ هتزرحأ يذلا مدقتلاب ًادج ديعس انأ" :لاتيباك

 عم نيمهاسملا تادئاعو تاداريإلا ةدايز ىلع نآلا انزيكرت بصني ،ةيساسألا ريغ لوصألاو ةميدقلا ظفاحملاو

 ةديدعلا لامعألا صرف مانتغا ىلع انتردق نم نوقثاو نحنو .فيلاكتلا طبض يف مراصلا انجهن ىلع ظافحلا

 ميدقتو انلامعأ ةيمنتل ةديدج قرط داجيإ يف اندهج ىراصق لذبنو ،ليوطلا ىدملا ىلع انتكرشل ةحاتملا

 دعب عراستم ومن قيقحت ىلع نآلا ةعومجملا ةردق صوصخب ًادج لئافتم انأو .قوسلا يف ةزيمتم ضورع

 ."ةديدجلا انضورعو انلمع قيرفو انتاردق زيزعت

 -  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 ١٣ ىلا ابيرقت اهترادإ تحت لوصألا مجح لصي ثيح ،ةقطنملا ىوتسم ىلع
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 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 اًلولح 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 نمً 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

 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 ءاوسً انلع يفارشتسا حيرصت يأ ثيدحت هاجت مازتلا يأب دهعتن الو
 .ةيلبقتسملا جئاتنلا ىلع ارشؤم نوكي ال دق قباسلا


