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 لامعألا ءادأ سكعت 2021 ةيلاملا ةنسلل ةيوق جئاتن لجست "لاتيباك عاعش"

 يوقلا ةيساسألا

 بـــــساكمو ةرقتـــــسملا ةررـــــكتملا تاداريإلاـــــب عوفدـــــم ةيـــــساسألا تادارـــــيإلا يـــــف يوـــــق وـــــمن §
 مهرد نويلم 317 ةيليغشتلا ةطشنألا نع جتانلا دقنلا يفاص غلب ثيح ،ةرادملا قيدانصلا

 ةـــميقب ةدـــحاو ةرـــمل تاـــصصخمب ًةرثأـــتم مـــهرد نوـــيلم 24 تـــغلب ةـــلماكلا ةـــيلاملا ةنـــسلا حاـــبرأ §
 مهرد 227 ةدحاو ةرمل تاصصخملا باسح نودب ةيفاصلا حابرألا تغلبو ،مهرد نويلم 203

 وـــمنلا قـــيقحتل ةكرـــشلا لاـــمعأ عـــيمج رـــبع فدهتـــسم فـــيظوت ةيجيتارتـــسا تـــعبتا ةكرـــشلا §
  فيلاكتلا طبض يف مراصلا اهجهن ةلصاوم عم

 عـــم قـــفاوتي اـــمب رـــيبك لكـــشب ةـــينويدملا ضيـــفخت عـــم ةـــيمومعلا ةـــينازيملا زـــيزعت رارمتـــسا §
 لجألا ةليوط ةكرشلا ةيجيتارتسا

 2021 ةيلاملا ةنسلل حابرأ عيزوت مدعب ىصوأ ةرادإلا سلجم §
 

 ةرادإل ةدئارلا ةصنملا ،ع.م.ش لاتيباك عاعش ةرادإ سلجم قفاو :2022 سرام 28 ؛ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 )SHUAA زمرلا تحت يلاملا يبد قوس يف ةجردملاو( ةقطنملا ىوتسم ىلع ةيرامثتسالا ةفريصلاو لوصألا

 .2021 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلل ةققدملا ةيلاملا اهتانايب ىلع

 نم مغرلا ىلعو .ةيجيتارتسالا اهتدنجأ ذيفنت يف ةعومجملا مدقت رارمتسا 2021 ةيلاملا ةنسلا جئاتن رهظُت

 125 نم يونس ساسأ ىلع %81 ةبسنب )"ةعومجملا"( اهل ةعباتلا تاكرشلاو عاعش حابرأ يفاص ضافخنا

 ةرمل تاصصخم تنّمضت ةجيتنلا هذه نأ الإ ،2021 ماع يف مهرد نويلم 24 ىلإ 2020 ماع يف مهرد نويلم

 ضافخنا تاصصخم مييقتب يساسأ وحن ىلع ةطبترم عبارلا عبرلا يف مهرد نويلم 203 ةميقب ةدحاو

 ىلع عاعش حابرأ يفاص غلبو .ةلئاس ريغ ةميدق ةظفحم ةلكيه ةداعإ عيرستب ةعومجملا رارق دعب ةميقلا

 16 رادقمب ةميقلا ضافخنا تاصصخم يفاص عفتراو .2021 ماع يف مهرد نويلم 227 لثملاب سايقلا ساسأ

 .ةلئاسلا ريغ لوصألا ضعبل يئاهن مييقت ءارجإ دعب ةعومجملل ةيلوألا جئاتنلا نع يتارامإ مهرد نويلم

 مهرد نويلم 349 نم كالهإلاو كالهتسالاو بئارضلاو ةدئافلا باستحا لبق حابرألا تضفخنا ،كلذل ًةجيتنو

 عفترتس تناك ،كلذ الولو .ةرركتملا ريغ دونبلا ريثأت ةيوستل 2021 ماع يف مهرد نويلم 218 ىلإ 2020 ماع يف

 .مهرد نويلم 421 ىلإ كالهإلاو كالهتسالاو بئارضلاو ةدئافلا باستحا لبق حابرألا

 يفاص عافترا عم اهتيجيتارتسا يف ةفدهتسملا ةدوجلا ةيلاع تاداريإلا قيقحت يف ةعومجملا مدقت رمتساو

 تيقبو .2021 ماع يف مهرد نويلم 265 ىلإ لصيل يونس ساسأ ىلع %21 ةبسنب تالومعلاو موسرلا تاداريإ

 فيظوتلل ًةجيتن يونس ساسأ ىلع ٪6 ةبسنب ةيليغشتلا تاقفنلا عافترا عم ةرطيسلا تحت فيراصملا

 .ةكرشلا لامعأ عيمج ربع فدهتسملا يجيتارتسالا
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 ةيمومعلا ةينازيملا يف ةيلاملا ةعفارلا ةبسن ضفخو ةيجيتارتسالا ريغ لوصألا نم يقابتسالا صلختلا

 اهريدت يتلا لوصألا ضفخو ةيمومعلا اهتينازيم ةرادإ يف يقابتسالا اهجهن 2021 ماع لالخ عاعش تلصاو

 نييساسألا لامعألا يعاطق ىلع زيكرتلل ةعومجملا ةيجيتارتسا عم ًايشامت ةيساسألا ريغ لوصألا ةدحو

 ةيجيتارتسالا ريغ لوصألا ةدحو تققحو  .ةيمومعلا ةينازيملا زيزعتو )ةيرامثتسالا ةفريصلاو لوصألا ةرادإ(

 هذه نم جراختلا يف هزارحإ مت يذلا مدقتلا دعبو .مهرد نويلم 188 ةميقب ةيفاص ةيدقن دئاوع اهئاشنإ ذنم

 تارامثتسالا ةظفحم ىلإ ةيقبتملا لوصألا ليوحت عم 2021 ماع نم عبارلا عبرلا يف ةدحولا قالغإ مت ،لوصألا

 تداعأ ،كلذ ىلع ًةوالع .ةعومجملل ىرخألا تارامثتسالا عم مجسني امب اهترادإ رارمتسا نامضل ةيسيئرلا

 هذه تعفدو .ماعلا لالخ ةلصاحلا تاريثأتلا باعيتسال ةلئاس ريغ ةميدق ةظفحم ةلكيه ةعومجملا

 .%17 ةبسنب *ةلّدعملا ةيلاملا ةعفارلا ةبسن ضيفخت ىلإ ةعومجملا ةطشنألا

 ءالمعلل اهميدقت ةيوسو ةعومجملا ضورعب ءاقترالا

 رامثتسالا يلاجم يف اميس الو ،اهلامعأ تاعاطق عيمج يف ةديدج لمع رداوك 2021 ماع لالخ عاعش تنّيع 

 ءاردملا رابك نم نينثا ةيقرتو ،%33 ةبسنب نييساسألا نيفظوملا ددع ةدايز عم ،ءالمعلا ةيطغتو يراقعلا

 ةيحانل فدهتسملا رامثتسالل اهتسايس قيبطت يف ةعومجملا يضم كلذ دكؤيو ،ليربأ يف نييذيفنتلا

 .ًاعم نآ يف ءالمعلا عم ةقالعلاو تاجتنملا زيزعت

 يف هزارحإ مت يذلا مدقتلا ىلإ دانتسالاب 2021 ماع لالخ ًايوق ًءادأ ةعومجملا تققح ،لوصألا ةرادإ عاطق يف

 ضورع ميدقت ىلع ةعومجملا ةردق زيزعت يف تاراقعلا عاطقل ديدج يذيفنت سيئر نييعت مهاسو .2020 ماع

 .قاوسألاو قطانملا فلتخم ربع ءالمعلل ةدوجلا ةيلاع

 صرف ديدحتو ،ةماعلا قاوسألا يف طشنلا هءادأ "سكوليدلوج" يسيئرلا ةعومجملا قودنص لصاو

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

 .**هئاشنإ ذنم %241 ةبسنب ًةدايز ققحو ،ةيسايقلا هريياعم قفو قوفتملا هئادأ ىلع 2021 ماع لالخ قودنصلا

 دروفناتس" ةعومجم ىلع "ستنمتسفنإ اسالات" قودنص ذاوحتسا ةقفص تمتأ ،ةصاخلا قاوسألا يفو

 .قودنصلا يف نيمهاسملل ةميقلا قلخو ةيساسألا لامعألا يف يوق ءادأ قيقحتب لوألا اهماع "نيرام

 يف رامثتسالاو ةلكيهب 2020 ماع يف اهقالطإ ذنم تحجنو ،ديجلا اهءادأ نويدلا لامعأ ةدحو تلصاو اهرودبو

 يتلا ةديرفلا تاقفصلا نم يهو ،"تسفراه رويب" ةحلصمل رالود نويلم 50 ةميقب كوكص رادصإ ةيلمع

 سأر قاوسأ ربع ةئشانلا تاكرشلل نيدلا ليومت نيمأت نم ةركبملا اهلحارم يف ةيلحم ةكرش تدعاس

 .لاملا
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 تاعقوتلا

 .ملاعلا ىوتسم ىلع قوسلا تابلقت دايدزاو يسايسويجلا نيقيلا مادعنا طسو لمعلا ةعومجملا لصاوت

 ةعومجم عم اهجامدنا ذنم ةيساسألا اهلامعأ يف لاتيباك عاعش هققحت يذلا رمتسملا مدقتلا نإف ،كلذ عمو

 قوسلا يف ةدئارلا اهتناكم زيزعت ىلع ةعومجملا ةردقب ةرادإلا ةقث ززعي 2019 سطسغأ يف ةيلاملا يبظوبأ

 .نيمهاسملاو نيرمثتسملل ةريبك ةميق قلخو

 ،عساو قاطن ىلع قاوسألا رارقتسا مدع نم مغرلاب" :لاتيباك عاعش ةرادإ سلجم سيئر ،يلعلا لضاف لاقو

 نم ديدعلا ةيلحم تاكرش عم ةكارشلا جذومن ققحو .اهئالمعل تامدخلا ميدقت ةلصاوم ىلع عاعش تزكر

 قيرف معد اهلقأ سيل ،ىرخأ ةرم اهيف حاجنلا قيقحت ةدواعمل علطتن تالاجم يف ةمهملا تاحاجنلا

 يف نيمهاسملاو ءالمعلا ىلع ةدئافلاب جذومنلا اذه دوعي نأ عقوتنو .يماغنأ ةكرشل ةيرامثتسالا ةفريصلا

 ."لبقتسملا

 تلصاو" :لاتيباك عاعش ةعومجمل يذيفنتلا سيئرلا ،يقيدصلا مساج لاق ،جئاتنلا ىلع هقيلعت راطإ يفو

 تارامثتسالاو ةميدقلا ظفاحملا ةيفصت ةياهن نم انبارتقا عمو .ماعلا لالخ اهضورع قاطن عيسوت عاعش

 طبض يف مراصلا انجهن ىلع ظافحلا عم نيمهاسملا دئاوعو تاداريإلا ةدايز ىلع زكرنس ،ةيجيتارتسالا ريغ

 ةقث يدبنو ،ددجلاو نييلاحلا انئالمع نم بلطلا ةبكاومل ةديدج لبس فاشكتسا لصاونو .فيلاكتلا

 ."انيمهاسمل ةميقلا قلخ ىلع اهتردقو ،انلامعأل دمألا ةليوطلاو ةديدعلا صرفلا لايح ةريبك

 عوجرلا قح دونبل ةلدعم ةيكلملا قوقح ىلإ نيدلا ةبسن *

 -  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 
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 .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

 نم ةزيمتملا اهضورع لالخ نم ةدئارلا ةيرامثتسالا اهتبراقمو لفاحلا اهلجسب لاتيباك عاعش فرعت .ةقطنملا ىوتسم ىلع

 .تاراقعلاو نيدلاو ةصاخلاو ةماعلا قاوسألا لوح روحمتت يتلا ةيملاعلاو ةركتبملا تاجتنملا

 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 §

 
 ةيلوؤسم ءالخإ

 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 ًاحبر 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

 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
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 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

 نم يأ وأ "لاتيباك عاعش" اهمدقت ةمدخ وأ جتنم وأ ةيلام ةقرو يأ يف تناك حلاصم يأب ةيصوتلا وأ ءارش ضرعل ًاسامتلا وأ عيبل ًاضرع ةقيثولا هذه لكشت ال
	.ةقيثولا هذه نمض ةمدخلا وأ جتنملا وأ ةيلاملا ةقرولا هذه ىلإ ةراشإلا نع رظنلا فرصب ةعباتلا اهتاكرش

 .ةيلبقتسملا اهجئاتن ىلعً ارشؤم هرابتعا نكمي ال ةكرشلل قباسلا ءادألا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت

 


