
 

 يف هل ًافلخ ناخ قراط داّوفو لاتيباك عاعشل ًابدتنم ًاوضع يقيدصلا مساج

 ةعومجملل يذيفنتلا سيئرلا بصنم

 ةرادإل ةدـئارلا ةـــــصنملا ،.ع.م.ش لاـتيباـك عاـعــــش ةرادإ سلجم نلعأ :2022 وينوي15  ،ةدـحتملا ةـيبرعلا تاراـمإلا

 مويلا ،)SHUAA( زمرلاب يلاملا يبد قوـس يف ةجردملاو( ةقطنملا ىوتـسم ىلع ةيرامثتـسالا ةفريـصلاو لوـصألا

 يف يقيدــــصلا فلخيــــسو .2022 وينوي 15 نم ًارابتعا ةعومجملل ًابدتنم ًاوــــضع يقيدــــصلا مــــساج نييعت نع

 ةفريـصلل سيئرك هبـصنمب ًاـضيأ ظفتحيـس يذلا ناخ قراط داّوف ةعومجملل يذيفنت سيئرك قباـسلا هبـصنم

 ماهملا لاقتنا نامــــضل ايلعلا ةرادإلا قيرفو ناخ عم بثك نع لمعلا يقيدــــصلا لــــصاويــــسو .ةيرامثتــــسالا

 تاقالعو نيمهاـسملاو ةيجيتارتـسالا نوؤـش ةرادإ ىلع ةـصاخ ةروـصب زيكرتلا عم سلـس لكـشب تايلوؤـسملاو

 .نييسيئرلا ءالمعلا

 سلجمل ًاـسيئر هبـصنمب كلذك ظفتحيـسو .٪29.9 غلبت ةـصحب لاتيباك عاعـش يمهاـسم ربكأ يقيدـصلا لازي الو

 .رامثتسالل قارشإ ةكرشل كلذكو ،)ةمالس( نيمأتلل ةيبرعلا ةيمالسإلا ةكرشلا ةرادإ

 ةباينلاب ،ينرـسي" :لاتيباك عاعـش ةرادإ سلجم سيئر ،يلعلا لـضاف لاق ،ديدجلا يقيدـصلا بـصنم ىلع ًاقيلعتو

 دقف ؛ةيـــضاملا ةرـــشع ىدحإلا تاونـــسلا لالخ ةيئانثتـــسالا هتدايق ىلع مـــساج ركـــشأ نأ ،ةرادإلا سلجم نع

 نم - عاعــش عم اهجامدنا ىلإ ًالوــصو 2011 ماع يف اهــسيــسأت ذنم ةيلاملا يبظوبأ ةعومجم هتدايق عم - نكمت

 يف ًايروحم ًارود مـساج ىدأو .ةمخـض ةرادم لوـصأو ةعـساو ةيرامثتـسا ةظفحم تاذ ىربك ةيرامثتـسا ةوق داجيإ

 ةلود يف ةيحبر اهرثكأو لوــصألا ةرادإو ةيرامثتــسالا ةفريــصلا تاكرــش ربكأ نم ةدحاوك عاعــش ةناكم خيــسرت

 يف يروحم رود نيمهاـسملل ةميقلا قلخب همازتلا ناك دقو .ايقيرفأ لامـشو طـسوألا قرـشلا ةقطنمو تارامإلا

 يدتهن هب ىذتحي ًالاثم انل ةبـسنلاب ىقبيـسو ،تاونـس رـشع نم رثكأل اهحاجنو ةعومجملا ةيجيتارتـسا زيفحت

 ."هتروشمو هتربخو هتفرعم نم ةدافتسالا ةلصاوم ىلإ علطتنو هتيؤرب

 سلجم ءاـضعأ عمجأ دقو ،يفيظولا بقاعتلا طيطختل ةـسوردم ةيلمع ةجيتن اذه اننالعإ ءاج" :يلعلا فاـضأو

 رادـم ىلع ،ىدـبأ هـنأو ًاـــــصوــــصخ ؛عاـعــــشل يلاـتلا يذـيفنتلا سيئرلا نوكيل ناـخ قراـط داّوف راـيتخا ىلع ةرادإلا

 ةفريــــصلا لامعأ ةيمنتو ،هتيؤر لاــــصيإو ،يجيتارتــــسالا ريكفتلا ىلع ةيلاع ةردق ،ةيــــضاملا ينامثلا تاونــــسلا

 ىلع عاـعــــش ةدـعاـــــسمل ةـبولطملا تالهؤملا عيمجب داّوف عتمتيو .لاـعف لـكــــشب ةـعومجملل ةـيراـمثتــــسالا

 ىــــضم تقو يأ نم ىوقأ مويلا تتاب انتعومجم نألو .ةحاتملا صرفلا مانتغاو ةيرامثتــــسالا اهفادهأ قيقحت

 بـقاـعتلا ةـطخ ذـيفنتل بـــــساـنملا تـيقوتلا وه اذـهف اذـل ،ةـبقترملا تاراـمثتــــسالا نم ةـلهذـم ةـقاـب دوجو عم



 

 عاعــــش نودوقيــــس مهنأب ةقث انلكو ،ةيذيفنتلا ةرادإلا ءاــــضعأ ةيقبو داّوف عم نواعتلا ىلإ علطتنو .يفيظولا

 ."اهحاجنو اهومن ةريسم نم يلاتلا لصفلا لالخ رادتقا لكب

 ةـصنم حبـصتل عاعـش ومن ةريـسم يف ةيلاتلا ةيقطنملا ةوطخلا لوحتلا اذه لكـشي" :يقيدـصلا مـساج لاقو

 ،اـنلاـمعأـب ةـقيمعلا هـتفرعمو ،داّوف ةـيؤر تـناـك دـقو .ةـقطنملا يف زربألا لوــــصألا ةرادإو ةـيراـمثتــــسالا ةـفريــــصلا

 .مداقلا يذيفنتلا سيئرلا نوكيل لثمألا حـــشرملا هتلعج يتلا بابـــسألا ةمدقم يف ةزيمتملا ةيدايقلا هتاردقو

 نمـضتـس – اهـسيـسأت ذنم ةكرـشلا عم اولمع مهنم نوريثكو - ةيذيفنتلا ةرادإلا قيرف ةيرارمتـسا نأ كـش الو

 ةمداقلا مايألا نأب نمؤأ ،ةرادإلا سلجم يف ًاوـضعو ًامهاـسم يتفـصبو .قوـسلا يف ةدئارلا عاعـش ةناكم خيـسرت

 ."انتكرش ةحلصم هبلطتت ام لك يف لمعلا قيرف معد ىلإ علطتأو ،لضفأ نوكتس

 هذـه لالخ يئاـنثتــــسالا اـنقيرف نم ًاءزج نوكأ نأ يزازتعاو يرخف يعاود نم" :ناـخ قراـط داّوف لاـق ،هـبناـج نم

 لالخ نم مــــساـج ثرإ ىلع ءاـنبلاـب مزتلم اـنأ ،يذـيفنت سيئركو .ةـكرــــشلا ومن راــــسم نم ةـيكيماـنيدـلا ةـلحرملا

 عاـعــــش حاـجن ءارو تـناـك يتلا ةركتبملا ةـيراـمثتــــسالا لولحلا ميدـقت يف اـنتربخ تالاـجم ىلع زيكرتلا ةـلــــصاوم

 قيرفو ةرادإلا سلجم عم بثك نع لمعلا ىلإ علطتأو .لوـــصألا ةرادإو ةيرامثتـــسالا ةفريـــصلل ةدئار ةـــصنمك

 باحــــصأ عيمجو نيرمثتــــسملاو نيمهاــــسملل ةميقلا قلخو ،انتاحاجن ةريــــسم ةلــــصاومل ةيذيفنتلا ةرادإلا

 ."نيرخآلا ةحلصملا

 ماع يف ةليدبلا لوـصألا ةرادإب ةـصـصختم ةكرـشك "تنمجنام لاتيباك يبظوبأ" سـسأ دق يقيدـصلا مـساج ناك

 يقيدــــصلا عبتا ،ةيوناثلا ةــــصاخلا ةيكلملل ةقطنملا يف هعون نم يرامثتــــسا قودنــــص لوأ هقالطإ دعبو .2011

 ؛"سكوليدلوج" ةماعلا قاوــسألا قودنــص قالطإ عم ةليدبلا نويدلا لاجم يف ةحجان ةيرامثتــسا تايجيتارتــسا

 ؛ةدحتملا ةكلمملا يف ةجردُم يراقع ريوطت ةكرــــش يهو ،"ركيأ ثرون" ةكرــــش ىلع 2013 ماع يف ذاوحتــــسالاو

 يرامثتـسا كنب مدقأ ،لاتيباك عاعـش ةكرـش يف ٪48 ةبـسنب ةرطيـسم ةـصح ىلع 2016 ماع يف ذاوحتـسالا كلذكو

 .طسوألا قرشلا ةقطنم يف

 يتلا ةكرــشلل ديدج راــسم مــسر يف ًايروحم ًارود يقيدــصلا بعل ،لاتيباك عاعــش ةرادإ سلجم ةــسائر هيلوت عمو

 عاـعــــش نيب ةدـقعملا يــــسكعلا جاـمدـنالا ةـيلمع 2019 ماـع يف داـقو .2017 ماـع ىتح رئاـــــسخلا نم يناـعت تـلظ

 عيونتل لوـــصألا ةرادإو ةيرامثتـــسالا ةفريـــصلا نيب عمجت ةـــصنم ءاـــشنإل ةيلاملا يبظوبأ ةعومجمو لاتيباك

 اهتـضرف يتلا تايدحتلا نم مغرلا ىلع نييوق ءادأو ةيحبر قيقحت هتدايق تحت عاعـش لـصاوتو .اهتاداريإ رداـصم

  .19-ديفوك ةحئاج

 لوأ ،"يماغنأ" ةكرــــشل حجانلا جاردإلا كلذ لمــــشيو ؛ةمهملا تاقفــــصلا نم ديدعلا نآلا ىتح عاعــــش تزجنأو

 يكيرمأ رالود نويلم 50 ةميقب ةلكيهم كوكــــص ةرادإو ؛كادــــسان ةــــصروب يف اهجاردإ متي ةيبرع ةينقت ةكرــــش



 

 نم ذختتو ةمادتـــسملا ايجولونكتلا ىنبتت ةدئار ةيعارز ةكرـــش يهو ،"زمراف ترامـــس تـــسفراه رويب" حلاـــصل

 ،"نيرام دروفناتــس" ةعومجم نويد ءارــشب ةرادملا اهقيدانــص لالخ نم ًارخؤم عاعــش تماقو ؛اهل ًارقم تارامإلا

 لوطــسأ ربكأ عبار اهكالتما ىلإ ىدأ امم ،)زنايلأ( "ةيتــسجوللاو ةيرحبلا تامدخلل زنايلأ" ىلع ذاوحتــسالا كلذكو

 .ةقاطلا عاطق يف يمانتملا بلطلا ةيبلتل كلذو ملاعلا ىوتسم ىلع يرحبلا معدلا نفسل

 يف يكيرمأ رالود نويلم 100 لامــــسأرب ةــــصاخ ضارغأ تاذ ذاوحتــــسا ةكرــــش جاردإب كلذك ًارخؤم عاعــــش تماقو

 .)SHUA( رشؤملا زمر تحت 2022 سرام 2 يف لوادتلا تأدبو ،كرويوينب كادسان ةصروب

 

 -  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

 ىلع ةيرامثتسالا ةفريصلاو لوصألا ةرادإل ةدئار ةصنم يه )SHUAA :زمرلا تحت يلاملا يبد قوس يف ةجردملا( ع.م.ش لاتيباك عاعش

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

 .تاراقعلاو نيدلاو ةصاخلاو ةماعلا قاوسألا لوح روحمتت يتلا ةيملاعلاو ةركتبملا

 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

 ماعلا حرطلا ،صاخلا حرطلا ،تاقفصلاو تالماعملا تامدخ ،تاكرشلا ليومت تاراشتسا تامدخ ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلا ةدحو

 يه لاتيباك عاعش .ةيسيئرلا ريغ قوسلا يف تباثلا لخدلا تاجتنم ىلع قوسلا يف ةلويسلا تامدخ رفوت امك .نيدلا تادنس ،مهسألل

 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه لبق نم صيخرت ىلع ةلصاح ةيرامثتسا ةيلام ةكرش

 :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

 انتاضارتفاو انتادقتعمو انتاعقوت ىلإ طقف دنتست امنإ ،يلبقتسملا ءادألل تانامض وأ ةيخيرات قئاقح لكشت ال ةيفارشتسا تاحيرصت وأ تانايب ةقيثولا هذه نمضتت
 فورظلا نم اهريغو ةيداصتقالا فورظلاو ،ةعقوتملا تاهاجتالاو ثادحألاو ،تاريدقتلاو ،ةيلبقتسملا تايجيتارتسالاو ططخلاو ،انلامعأ لبقتسم نأشب ةيلاحلا
 ،"فدهتسن" ،"ططخن" ،"مزتعن" ،"وجرن" ،"عقوتن" لثم تادرفم مادختسا لالخ نمً امومع ةيفارشتسا تاحيرصت وأ تانايب يأ زييمت نكميو .ةيلبقتسملا
 اهريغ وأ تاملكلا هذه سكع وأ ،"فوس" ،"يغبني" ،"دق" ،"نكمملا نم" ،"ةياغ" ،"لبقتسم" ،"هاجتا" ،"ةيجيتارتسا" ،"حجرن" ،"رّدقن" ،"نمؤن" ،"يونن" ،"فده"
  .لبقتسملا ىلإ ريشت يتلا اهتاهيبش وأ اهتاقتشم نم

 :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
 دمتعت الأ بجي ،كلذلو .ةيفارشتسالا تاحيرصتلا يف اهيلإ راشملا كلت نع ريبك لكشب ةيلاملا انعاضوأو ةيلعفلا انجئاتن فلتخت دقو .انترطيس نعً اجراخ اهنم
 راشملا كلت نع يلاملا انعضوو ةيلعفلا انجئاتن يف ةريبك تاريغت ىلإ يدؤت نأ نكمي يتلا ةماهلا لماوعلا لمشتو .ةيفارشتسالا تاحيرصتلا هذه نم يأ ىلع
 ةيداصتقالا عاضوألاو ؛تاقفنلا طبضو تاداريإلا نم ةبسانم تايوتسم ىلع ظافحلا يف انتردق :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،ةيفارشتسالا تاحيرصتلا يف اهيلإ
 تاردابملا ذيفنتو ؛لوصألا ةميقو مهسألاو علسلا راعسأو ،ةدئافلا راعسأ يف تابلقتلا كلذ يف امب ،اهيف لمعن يتلا ةيميلقإلاو ةيملاعلا قاوسألا يف ةيلاملاو
 انتاسايس ةيقوثوم ؛ةيجيتارتسالا انلامعأ يف عسوتلا قيقحتو ةلاعف ةروصب ةيمومعلا انتينازيم عيزوت ةداعإ ةيلمع ةرادإ ىلع انتردق كلذ يف امب ،ةيجيتارتسالا
 يف تاريغتلاو تاروطتلاو ؛ةيسايسويجلا ثادحألاو ؛نامتئالا قاوسأ وأ لاملا سأر قاوسأ يف تابلقتلا رارمتساو ؛رطاخملا ةرادإب ةصاخلا انبيلاسأو انتاءارجإو
 تاهجلا اهقبطت يتلا ريياعملاو ةحقنملا دعاوقلاو يعيرشتلا لمعلا لالخ نم ةيلاملا تامدخلا ةعانص مكحت يتلا ةمظنألا فيثكت كلذ يف امب ،حئاوللاو نيناوقلا
  .اهل عبتن يتلا ةمظنملا

 خيراتلا نمً ارابتعا طقف قبطنت يهو ،ًايلاح انيدل ةرفوتملا تامولعملا ىلإ طقف ضرعلاو ةقيثولا هذه يف اهمدقن يتلا ةيفارشتسالا تاحيرصتلا نم يأ دنتسيو
 دهعتن الو .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
 ال دق قباسلا ءادألا نأ ملعلا ىجري .كلذ ريغ وأ ةيلبقتسم تاروطت وأ ةديدج تامولعمل ةجيتن كلذ ناك ءاوسً انلع يفارشتسا حيرصت يأ ثيدحت هاجت مازتلا يأب
 .ةيلبقتسملا جئاتنلا ىلع ارشؤم نوكي

 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


