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 نم لوألا عبرلا يف ةيساسألا اهلامعأ يف ةيوق ًاحابرأ ققحت "لاتيباك عاعش"

 2022 ماع

 31 رادـــقمب ةـــيداملا رـــيغ لوـــصألا ةـــميق ضـــفخ دـــعب مـــهرد نيـــيالم 6 تـــغلب لوألا عـــبرلا حاـــبرأ §
 مهرد نويلم

 نوــــيلم 37 ىــــلإ حاــــبرألا يفاــــص عــــفتري ،ةــــيدام رــــيغلا لوــــصألا ضــــفخ ريثأــــت داعبتــــسا عــــمو §
 نوــــيلم 83 ىــــلإ كالــــهإلاو كالهتــــسالاو بئارــــضلاو ةدــــئافلا باــــستحا لــــبق حاــــبرألاو مــــهرد
 2021 لوألا عبرلا جئاتن عم ةنراقم يلاوتلا ىلع %12و %46 اهردق ةدايزب يأ ،مهرد

 ضارـــغألا تاذ ذاوحتـــسالل عاعـــش ةكرـــشل حجاـــنلا قالـــطإلا يـــف ىـــلجت ةداـــيرلاب خـــسار مازـــتلا §
 2022 سرام يف ةصاخلا

 

 ةفريصلاو لوصألا ةرادإل ةدئارلا ةصنملا ،ع.م.ش لاتيباك عاعش تنلعأ :2022 ويام 11 ؛ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 اهجئاتن نع مويلا ،)SHUAA زمرلاب يلاملا يبد قوس يف ةجردملا( ةقطنملا ىوتسم ىلع ةيرامثتسالا

 عبرلا يف )"ةعومجملا"( اهل ةعباتلا تاكرشلاو ةكرشلا حابرأ يفاص غلبو .2022 ماع نم لوألا عبرلل ةيلاملا

 ضفخ تاريثأت داعبتسابو .2021 لوألا عبرلا يف مهرد نويلم 25 لباقم ،يتارامإ مهرد نييالم 6 ماعلا نم لوألا

 مهرد نويلم 37 نوكت لثملاب سايقلا ساسأ ىلع حابرألا يفاص ةميق نإف ،ةيداملا ريغ لوصألا ةميق

 نويلم 75 لباقم مهرد نويلم 83 ىلإ كالهإلاو كالهتسالاو بئارضلاو ةدئافلا باستحا لبق حابرألا عفترتو

 .مهرد نويلم 18 اهردقو 2021 عبارلا عبرلا يف ةيبلسلا اهتميق لباقمو يضاملا ماعلا نم لوألا عبرلا يف مهرد

 .ةعومجملل ةيساسألا تاداريإلل يوقلا ءادألا رارمتسا ةيباجيإلا جئاتنلا هذه سكعتو

 ةيمومعلا ةينازيملا يف ةيلاملا نويدلا ةبسن ضفخ رارمتسا

 ةظفحم ىلإ ةيقبتملا اهلوصأ ليوحتو ةيساسألا ريغ لوصألا ةدحو قالغإب 2021 ماع يف ةعومجملا تماق

 ،2022 لوألا عبرلا لالخو .ةعومجملل ىرخألا تارامثتسالا عم اهترادإ رارمتسا نامضل ةيسيئرلا تارامثتسالا

 وأ ،لمتكا ام اهنم صيلقت تايلمع ةدع ءارجإ عم لوصألا هذه ضفخ يف يقابتسالا اهجهن عاعش تلصاو

 ةبسن ضافخنا عم يزاوتلاب اهضافخنا ةعومجملل يلاملا نيدلا ةبسن تلصاوو .دادعإلا وأ ذيفنتلا ديق لاز ام

 ةيكلملا قوقح ىلإ نيدلا ةبسن تضفخناو .ةيضاملا ًارهش 12 ـلا نع مهرد نويلم 212 رادقمب ةلدعملا نيدلا

 .٢٠١٩ ذنم ةبسن لقا اهلعجي امم ًاضيأ عبرلا اذه لالخ ٪112 ىلإ لصتل ٪22 اهردق ةيفاص ةبسنب

 ءالمعلل اهميدقتو ةعومجملا ضورعب ءاقترالا

 ةديدج صرف نع ةعومجملا تفشك ،2021 ماع يف اهلامعأ تاعاطق ريوطت يف هتزرحأ يذلا مدقتلا دعب

 .2022 يف ةعونتم
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 تارامثتسا قيدانص ربكأ اهقالطإ سرام يف نويدلا لامعأ ةدحو تنلعأ ،لوصألا ةرادإ عاطق يفف §

 لود يف ةدعاولا تاكرشلل ةليدب ليومت رداصم ريفوتل ،"زرنتراب رشتنيف عاعش" ،ةقطنملا يف نيدلا

  .يجيلخلا نواعتلا سلجم

 قودنص ربع ةيتسجوللاو ةيرحبلا تامدخلل زنايلأ ىلع ذاوحتسالا ةصاخلا قاوسألا ةدحو تدهشو §

 دعب يرحبلا معدلا نفس لاجم يف هعون نم يناثلا ذاوحتسالا وهو ،رادُملا "ستنمتسفنإ اسالات"

 "عاعش" تأشنأ ،كلذبو .هتاذ قودنصلا ربع ،2020 يف "نيرام دروفناتس ةعومجم" ىلع ذاوحتسالا

  .ملاعلا ىوتسم ىلع عبارلاو ةقطنملا يف يرحبلا معدلا نفسل مخضألا لوطسألا مضت ةظفحم

 عاعش ةكرش مهسأ حرط ربع يكيرمأ رالود نويلم 100 عمج يف ةيرامثتسالا ةفريصلا عاطق حجن امك §

 ةزراب ةيطسوأ قرش ايجولونكت ةكرش جاردإ معدل "كادسان" يف ةصاخلا ضارغألا تاذ ذاوحتسالل

 لوصو حيتيو ةيميلقإلا بهاوملل ةعومجملا همدقت يذلا معدلا زيزعت يف مهسي امم ،ًالبقتسم

  .ةيزجم ةيرامثتسا صرف ىلإ ءالمعلا

 ايجولونكتلا ةكرش يف يجيتارتسالا اهرامثتسا نع يضاملا سرام يف ةعومجملا تنلعأ امك §

 ةدايزل ةيمارلا "لاتيباك عاعش" ةيجيتارتسا رامثتسالا اذه معديو ؛"لاملا قوس" ةيتارامإلا ةيلاملا

 .نيكلهتسملل اهرفوت يتلا يصخشلا ليومتلاو رامثتسالا صرف زيزعتو ةيمقرلا اهضورع

 تاعقوتلا

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

 زيزعت ىلع ةعومجملا ةردق نسحي ام ،ةديدجلا صرفلا دصرو ةيساسألا اهلامعأ ءادأب ءاقترالا ىلع اهترادإ زكرت

 .نيمهاسملاو نيرمثتسملل ةريبك ةميق قلخو قوسلا يف ةدئارلا اهتناكم

 عاعش ةعومجمل يذيفنتلا سيئرلا ،يقيدصلا مساج لاق ،202٢ ماعل لوألا عبرلا جئاتن ىلع هقيلعت راطإ يفو

 نم ًءادتبا ،ماعلا علطم ذنم تزرب يتلا ةريبكلا تايدحتلا عيمج زايتجا يف انلامعأ تادحو تحجن" :لاتيباك

 عافتراو مخضتلا ةريتو عراست ىلإ ًالوصو ،هتببس يذلا يسايسويجلا نيقيلا مادعناو ايناركوأ ىلع برحلا

 جذومن ىلإ انتوق زكترتو .قوسلا يف بلقتلاو نيقيلا مادعنا ةلاح يمانت بناج ىلإ ،ةيساسألا علسلا راعسأ

 انتاداريإ زيزعت يف رارمتسالا عم قوسلا صرف مانتغاو ،ةعرسب فيكتلا ىلع ةيلاع ةردقو ،عونتلا غلاب لامعأ

 ةكرش ىلع ذاوحتسالا نم ‘عاعش’ تنكمت ،هذه ةوقلا طاقن ىلإ دانتسالابو .ةيمومعلا انتينازيمو ةرركتملا

 100 عمج يف تحجن امك ،‘ زرنتراب رشتنيف عاعش’ قودنص تقلطأو ،‘ستنمتسفنإ اسالات’ قودنص ربع ىرخأ

 ىلع ليلد ريخ كلذو ،عبرلا اذه لالخ ةصاخلا ضارغألا تاذ ذاوحتسالل اهتكرش مهسأ حرط ربع رالود نويلم

  ."تايدحتلاب ةئيلم ةئيب يف ةيلاع ةءافكب لمعلا ىلع انتردق
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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

 باسحلا 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

 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 §
 .pscwww.facebook.com/SHUAA.Capital :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
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 :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 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

 


