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 ةيلاملا ايجولونكتلا ةكرش يف ةيبلغأ ةصح ىلع ذوحتست "لاتيباك عاعش"

 "لاملا قوس"

 ةرادإ لاجم يف ةدئارلا ةصنملا ،.ع.م.ش لاتيباك عاعش تنلعأ :2022 سرام 21 ؛ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 زمرلاب يلاملا يبد قوس يف ةجردملاو( ةقطنملا يف ةدئارلا ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلاو لوصألا

SHUAA(، ةكرش يهو لاملا قوس ةكرش يف يجيتارتسا رامثتسا عورشم لامكتساب اهحاجن نع 

 لاملا سأر رامثتسالا اذه رفويسو .)"ةكرشلا"( اهل ًارقم تارامإلا ةلود نم ذختت يتلا ةيلاملا ايجولونكتلا

 .ةمداقلا ًارهش 24 ـلا رادم ىلع ةحومط ومن ةطخ ذيفنتب "لاملا قوس" ـل حمسي امم ،ومنلل مزاللا

 لامعأ ةدايق ،لاملا قوس ةكرشل يذيفنتلا سيئرلاو سسؤملا ،ىسوم نيرابمأ لصاوتس ؛رامثتسالا بقعو

 يف نييلاحلا نييجيتارتسالا نيرمثتسملا ىلإ "عاعش" مضنتو .اهتامدخ عيسوت ىلع فارشإلاو ةكرشلا

 ةكلمملا يف GoCompare ةنراقملاب صصختملا ينورتكلإلا عقوملاو "ةيلاملا ضايرلا" مهو ةكرشلا

 ."لاملا قوس" يف نيمهاسم نالظيس ناذللاو ،ةدحتملا

 رامثتسالا صرف زيزعتو ةيمقرلا اهضورع ةدايزل ةيمارلا "لاتيباك عاعش" ةيجيتارتسا رامثتسالا اذه معديو

 ومنلا ةطخ عم هتاذ تقولا يف ةيؤرلا هذه ىشامتت امك .كلهتسملل اهرفوت يتلا يصخشلا ليومتلاو

 لمشت ةيصخش ةيلام ةرادإ ةصنم ريوطتو اهضورع زيزعت ىلإ علطتت يتلا "لاملا قوس" ةكرشل يلبقتسملا

 .ةيلاملا ةيعوتلاو فيقثتلا يبناج

 اهجمانرب لالخ نم نيفظوملل يلام فيقثت جمانرب لوأ يضاملا ماعلا لالخ "لاملا قوس" تقلطأو

MoneyDoctor توص ليثمتب قلعتي اميف عاطقلا يف ةدئارلا ةهجلاو ةقطنملا يف هعون نم لوألا 

 ةكرشلا ةيؤر قيقحت قيرط ىلع ىلوألا ةوطخلا جمانربلا اذه دسجيو .ةيلاملا تاسسؤملا ىدل ليمعلا

 مهتاجتنم ىلع ةقبسم ةيروف ةقفاوم ىلع لوصحلاو ،مهسفنأ فيقثتب ءالمعلل حامسلاب ةلثمتملا

 .ةدحاو ةصنم ربع كلذ لكو ،مهتاورث ةيمنتو ،مهقافنإ ةيلمع عبتتو ،ةينامتئالا

 جمانرب ًايلاح "تارئاطلا نيومتل تارامإلا ةكرش"و "ميرك"و "ميطفلا دجام" لثم تاكرش مدقتو

MoneyDoctor ةحارو ةمالس نامض يف ةيلاملا ةحصلل يرهوجلا رودلاب اهناميإ نم ًاقالطنا اهيفظومل 

 اميفو .لمعلا ةئيب يف ةيجاتنإلا ضافخناو رتوتلا بابسأ زربأ نيب ةيلاملا اياضقلا جردنتو .ًامومع فظوملا

 رثكأ ةيلاملا ةحصلا تحبصأ ،"19 – ديفوك" ةحئاج نع ةمجانلا تابارطضالاب نيئيلم نيماع نم ًايلاح جرخن

 ظافحلل هتاعارم نييذيفنتلا ءاسؤرلا ىلع نيعتي ًامهم ًالماع اهنوك نع ًالضف نيفظوملل ةبسنلاب ةيمهأ

 .نيفظوملا ةحارو ةمالس ىلع
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 ىدل ةيرامثتسالا ةفريصلا تامدخ سيئرو ماع ريدم ،ناخ قراط داؤف لاق عوضوملا ىلع هقيلعت راطإ يفو

 نوعسي اميف ىسوم نيرابمأ ةديسلاو ‘لاملا قوس’ ىلإ مامضنالل نوسمحتم نحن" :"لاتيباك عاعش"

 فيقثتلا عارذو ‘لاملا قوس’ نأب نمؤن نحنو .يصخشلا ليومتلا تامدخ ةرادإل ةيلعافت ةصنم ىلإ لوحتلل

 اميفو .لضفأ ةقيرطب ةيلاملا مهدراوم ةيمنتو ةرادإو مهف نم ءالمعلا نيكمت ىلع نارداق اهيدل يلاملا

 ‘لاتيباك عاعش’ نوكتس ،تاورثلا ةرادإو ةيصخشلا تامدخلا لاجمب اهضورع زيزعتل ‘لاملا قوس’ ىعست

 نم مهألاو تاجتنملاو لاملا سأر نم ةديدج تاعومجم ىلإ ةكرشلا لوصو معدل لثمألا لكشلاب ةلهؤم

 ."ةفرعملا ىلإ ،هلك كلذ

 ةيلمع حنمت" :لوقلاب "لاملا قوس" ةكرشل يذيفنتلا سيئرلاو سسؤملا ،ىسوم نيرابمأ تمتتخاو

 ام ىرن ىتح راظتنالا انعسي الو .اهومن ةريسمب ءاقترالل مويلا هجاتحت ام ‘لاملا قوس’ ةكرش هذه ذاوحتسالا

 يذلا وه ةيلاملا تامدخلا ةنمقر ىلإ نيتكرشلا عفاد نا .‘لاتيباك عاعش’ لثم مهم كيرش عم هزاجنإ اننكمي

 فيقثتلا عاطقل ةنماكلا تاناكمإلا لالغتسال ةمزاللا لاومألاو بهاوملاو دراوملا ريفوتو ةكارشلا هذه جتنا

 ."يلاملا

 -  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 
 

 )Soualmal.com( لاملا قوس

 ىسوم نيرابمأ

 يذيفنتلا سيئرلاو سسؤملا

 3016 448 4 971+ :فتاه

 

 .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
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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 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 §

 )Soualmal.com( لاملا قوس

 ثــــيح ،ةــــقطنملا يــــف نيمأــــتلاو ةفريــــصلا تامدــــخل ةــــيقوثوم رــــثكألا ةــــنراقملا عــــقوم وــــه (Souqalmal.com) لاــــملا قوــــس
 .نيمأتلاو تاباسحلا ،ضورقلا ،نامتئالا تاقاطب لثم دارفألل ةيفرصملا تاجتنملا ةنراقمب نيمدختسملل حمسي

 
 عـــقوملا ميمـــصت مـــت ،ةيفافـــشلا نـــم ةـــيلاع ةـــجردب عـــتمتي ًاقوـــس هراـــبتعاب لاـــملا قوـــس نـــع ةخـــسارلا ةرـــكفلا قـــلطنم نـــمو
 نـــم 3,200 نـــم رثكأـــب ةـــقلعتملا ليـــصافتلا رـــخآ ميدـــقت قـــيرط نـــع حيحـــص لكـــشب راـــيتخالا نـــم ءالـــمعلا نـــكّمت ةغيـــص قـــفو
 ةـــكلمملاو ةدـــحتملا ةـــيبرعلا تاراـــمإلا يـــف تامدـــخلا يمدـــقم فـــلتخم اـــهرفوي يـــتلا ميـــلعتلاو نيمأـــتلاو ةفريـــصلا تاـــجتنم
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا
 

www.souqalmal.com  

 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 §

 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
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 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


