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 كادسان ةصروبب حجانلا اهجاردإ يف "يماغنأ" راشتسم "لاتيباك عاعش"

 كرويوين

 بيترتو تئافلا ماعلا "يماغنأ" ةكرشل ليومت ةلوج اهتدايق دعب :202٢ رياربف 4 ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 عاعش" تدهم ؛ةماعلا مهسألا يف صاخلا رامثتسالا ليومت ربع يكيرمأ رالود نويلم 30 ةميقب تارامثتسا

 كلذو ،"ANGH" زمر تحت كرويوين كادسان ةصروب يف حاجنب لوادتلا ءدبل "يماغنأ" مامأ قيرطلا "لاتيباك

 .يقرشلا تيقوتلاب ًاحابص 9:30 ةعاسلا يف 2022 رياربف 4 نم ًارابتعا

 ةلصاومل رمثتسمو راشتسمك "يماغنأ" لمع قيرف عم بثك نع "عاعش" تلمع ،2021 ماع ةيادب ذنمو

 ميدقت كلذ لمشو .كادسان يف حاجنب اهجاردإ نامضو ،ةماعلا مهسألا يف صاخلا رامثتسالا ريفوتو ريوطت

 نم يلوألا حرطلا لبق "يماغنأ" يف رمثتسمك "نوتلبميت نيلكنارف" ةدئارلا ةيملاعلا رامثتسالا ةكرش

 .ةكرشلا جاردإ لبق ةماعلا مهسألا يف صاخلا رامثتسالا لالخ

 :"لاتيباك عاعش" ىدل ةيرامثتسالا ةفريصلا تامدخ سيئر و ماع ريدم ،ناخ قراط داؤف لاق ،كلذ ىلع ًاقيلعتو

 نيمعادلا دشأ نم نحنو .كادسان يف حجانلا مهجاردإ ىلع لماكلاب ‘يماغنأ’ قيرفو يليإو يدإ ئّنهأ نأ دوأ"

 دقو .راهدزالاو روطتلا يف مهتريسم نم ةيلاتلا ةلحرملا غولبل مهعم لمعلاب نوديعسو مهلامعأل

 ةديرفلا انتاردق سكعي ام وهو ،اهروطتو ‘يماغنأ’ ومن معد ةيرامثتسالا انتاناكمإو انتاربخ لضفب انعطتسا

 عم ‘يماغنأ’ جامدنا نأ امك .مهلامعأ فادهأو نيرمثتسملا تابلطتم يبلت ةيليومت لولح ةلكيه ىلع

 وهو ،ةيملاعلا ىلإ اهب عفد دق ؛كادسان يف اهجاردإ ىلإ هرودب ىضفأ يذلاو ةصاخ ضارغأ تاذ ذاوحتسا ةكرش

 ."ًاصوصخ ةيلحملا انتاحاجن صصقو انبهاوملو ،ًامومع ةقطنملل مامتهالا بذجيس ام

 يذلا معدلا ةيمهأ ىلإ ،"يماغنأ" ةكرشل ناسسؤملا ناكيرشلا ،بيبح يليإو نورام يدإ راشأ ،امهرودبو

 يذلا ريبكلا معدلا ىسنن نأ نود حاجنلا راوشم عباتنو ،ةماع ةكرشك  ًاديدج ًالصف أدبن" :"عاعش" هتمدق

 ؛‘نوتلبمت نيلكنارف’و ‘كنإ نشيزيوكأ ايديم ساتسيف’و ‘عاعش’ يف نيرمثتسملا نم ،انلز الو ،هانيقلت

 ،انئاكرشو ،انيرمثتسم معد عم اننأب ةقث ىلع نحنو .زاجنإلا اذه انققح امل ،انتدعاسمو انتيؤرب مهناميإ الولف

 ةلصاوم ىلع انتردقب ةقث ىلع نحنو ،لئاه ومن قيقحتل ةريبك ةصرف كلتمن اننإف انيعمتسمو ،انينانفو

 ."يملاعلا ىوتسملا ىلع انيكرتشم ةدعاق عيسوتو راكتبالا

 لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ىقيسوملا ثبل ةصنم لوأ ربتعتو ،2012 ماع يف "يماغنأ" تسسأتو

 ،لجسم مدختسم نويلم 75 نم رثكأل ،ةيبرعو ةيلود ،ةينغأ نويلم 75 نم رثكأ ةصنملا مدقتو .ايقيرفأ

 .ًايونس ثب رايلم 9 يلاوح ىلإ ةفاضإلاب
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 -  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

 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 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 §
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 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


