
 

 "سيجير تناس" عم قفتت "لاتيباك عاعش" ـل ةعباتلا "ركيأ ثرون"

 "زيسنديزير سيجير تناس اذ ،تيرتس سالاب 1" راقع ةرادإل

 ةفريصلاو لوصألا ةرادإل ةدئارلا ةصنملا ،.ع.م.ش لاتيباك عاعش تنلعأ :2022 وينوي 22 ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 اهتكرش نواعت نع مويلا ،)SHUAA( زمرلاب يلاملا يبد قوس يف ةجردملاو( ةقطنملا ىوتسم ىلع ةيرامثتسالا

 ."تيرتس سالاب 1" ىنبم ةرادإل "سيجير تناس" ةيملاعلا قدانفلا ةعومجم عم "ركيأثرون" ةعباتلا

 ىلإ عقيو ؛ندنل ةيناطيربلا ةمصاعلا ينابم زربأ نم ًادحاو "زيسنديزير سيجير تناس اذ ،تيرتس سالاب 1" دعيو

 هزارطو ،ةدرفتملا هحورو ،اذه يئانثتسالا هعقوم عمو .ةكلملا ةلالجل يمسرلا رقملا ،ماهغنيكاب رصق راوج

 ينكس راقع لوأل هل ليثم ال ًاضرع ىنبملا رفويس ،سيجير تناس ةعومجمل قيرعلا ثرإلاو ،يقارلا يرامعملا

  .ىربك ةيراجت ةمالع ةرادإ تحت "ركيأ ثرون" نم

 ءزجك" :"لاتيباك عاعش" ةكرشل بدتنملا وضعلاو ةرادإلا سلجم وضع ،يقيدصلا مساج لاق ةبسانملا هذهبو

 ةكارشلا هذه دقع انرسي ،ةدحتملا ةكلمملاب تاراقعلا قوس يف ةحجانلا ةيرامثتسالا انتيجيتارتسا نم

 راقعلا اذه ةرادإ اهيلإ لوؤتس يتلاو ،‘سيجير تناس’  ةيملاعلا ةيقدنفلا ةمالعلاو ‘ركيأ ثرون’ نيب ةزيمتملا

 ةيرصحلا ‘سيجير تناس’ تامدخ نيب عمجلا لالخ نمو .ةمداقلا رهشألا لالخ هلامكتسا درجمب ديرفلا

 يقرلاو ةماخفلل ًاناونع ىنبملا اذه حبصيس ،ةيرامعملاو ةيئيبلا يحاونلا نم ةيئانثتسا ٍنابم ريوطتب انفغشو

 ."هينطاق ةحصو ةايحب يقترت ىوتسملا ةعيفر تامدخ ميدقت عم ندنل يف

  رارغ ىلع ًايئانثتسا ًاراقع نأب كش ال" :"لاتيباك عاعش" ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا ،ناخ قراط داؤف لاق هبناج نم

 ةدوجلا ةيلاع تاراقع نع رارمتساب نوثحبي نيذلا نيرمثتسملل ةيلاع ةيرامثتسا ةميق رفوي ‘تيرتس سالاب 1’

 ‘ركيأ ثرون’ نواعت نإف اذهلو .اهرفوت نأ ةيقدنف ةمالعل نكمي يتلا ةمدخلاو ةحارلا تايوتسم ىقرأب  ًةموعدم

 ."نييراقعلا نيرمثتسملا نيب ‘تيرتس سالاب 1’ ةيبذاج نم ديزيس ‘سيجير تناس’ لثم ةقومرم ةمالع عم

 عيقوت لثمي" :ايقيرفأو طسوألا قرشلاو ابوروأ ةقطنمل ةيلودلا تويرام ةعومجم سيئر ،دنانأ ايتاس لاق هرودب

 تاراقعلا ةظفحم ومن ةريسم يف ةيروحم ةظحل ‘زيسنديزير سيجير تناس اذ ،تيرتس سالاب 1’ ةيقافتا

 لضفأ نم دحاوب ىنبملا اذه ىظحي ثيح .ةيلودلا تويرام ةعومجمل ةيراجتلا تامالعلا نمض ةينكسلا

 نأ ررقملا نمو ،ابوروأ يف ‘سيجير تناس’ ةمالع لمحي لقتسم ينكس راقع لوأ نوكيسو ،ندنل يف عقاوملا

 ًاليلد هذه ةرادإلاو صيخرتلا ةيقافتا لكشت امك .ةنيدملا بلق يف ةرخافلا ةشيعملا نم ًاديدج ىوتسم رفوي

 بولسأ ميدقتل مهعم نواعتلا ىلإ علطتنو ،ةيراجتلا ‘سيجير تناس’ ةمالعب ‘ركيأ ثرون’ ناميإ ىلع ًاسوملم

 ."ندنلب ةينكسلا تاراقعلا قوس يف ةعئار ةبرجتو يقار



 

 ،ماعلا اذه نم قحال تقو يف رخافلا "زيسنديزير سيجير تناس اذ ،تيرتس سالاب 1" راقع لامتكا ررقملا نمو

 .ةيئانثتسالا تامدخلا نم ةعومجم ميدقت ربع ىوتسملا عيفر ةايح بولسأ هينطاقل حيتيسو

 متيسو .طيطختلاو ميمصتلا يف صاخ بولسأب اهنم لك درفني ةمخف ةقش 72 مضي ىنبملا اذه نأ ىلإ راشي

 ،روفلا ىلع عيبلل سواهتنبلا ققشو مون فرغ سمخ ىلإ مون ةفرغ نم ةنوكملا ققشلا نم ةعومجم ضرع

 .2022 ربوتكأ نم ًارابتعا لماكلاب "سيجير تناس" ةبرجت شيع نم نوميقملا نكمتي نأ عقوتملا نمو

 

 -  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 §



 

 

 "ركيأ ثرون" نع ةذبن

 .ندـــنل يـــف ةـــيبذاج عـــقاوملا رـــثكأ يـــف رخاـــفلا نكـــسلل ًادـــئار ًارّوـــطُم "رـــكيأ ثروـــن" رـــبتعت ،ًاـــماع 30 نـــم رـــثكأ ىـــلإ دـــتمت ةرـــبخ عـــم

 قيقدــــلا ماــــمتهالا نيــــب عــــمجلا متــــي ثــــيح ،ةــــماخفلل لــــماكتملا مــــهفلا لالــــخ نــــم نيرــــخآلا نــــع اهــــسفن "ركاــــثرون" تزــــّيمو

 "ركاـــثرون" تـــناك دـــقف ؛رـــصحلا ال لاـــثملا ليبـــس ىـــلعو .راـــكتبالاو ثارـــتلاو ،ةـــعاربلل ةـــفرحلل قـــيمعلا ريدـــقتلا نيـــبو ،ليـــصافتلاب

 يـــتلا عـــقاوملا هذـــه ،"زنوـــتبمورب"و "يـــسليش زـــغنيك"و "زروـــميلليف"و "رتـــساكنال" عيراـــشمل زـــيمتملا ريوـــطتلا نـــع ةلوؤـــسم

 .ندنل بلق يف ةزراب تامالع لازت ام

 www.northacre.com :ينورتكلإلا عقوملا

 

 "زيسنديزير سيجير تناس اذ ،تيرتس سالاب 1" نع ةذبن

 ،ندـــنل ةـــيناطيربلا ةمـــصاعلا بـــلق يـــف ةزراـــبلا ملاـــعملا رهـــشأ نـــم دـــحاو وـــه "زيـــسنديزير سيـــجير تناـــس اذ ،تيرتـــس سالاـــب 1"

 هـــعون نـــم ًادـــيرف ًاـــعقوم ىـــنبملا لغـــشيو .قـــسانتلاب مـــستت ىوتـــسم ىـــلعأ ىـــلع تامدـــخو يملاـــعلا زارـــطلا نـــم قـــفارم مـــضيو

 ثارــــتلا ءاــــيحإ ىــــنبملا اذــــه دــــيعيو .ماــــهغنكاب رــــصق ىــــلع ةيئانثتــــسا ةــــلالطإب عــــتمتيو ،عــــبرم مدــــق فــــلأ 300 هتحاــــسم غــــلبت

 ةراــــمعو ،ةــــيلاطيإلا ةــــضهنلا رــــصع :يــــهو ةــــيرامعم طاــــمنأ ةــــسمخ نيــــب ةــــسالس لــــكب جمدــــي ذإ ،يئانثتــــسا لكــــشب يخيراــــتلا

 سالاـــب" لخدـــم لكـــشيو .رـــصاعملا نـــفلل نيرـــشعلاو يداـــحلا نرـــقلاو ،نآ ةـــكلملاو ،يـــسنرفلا ةـــضهنلا رـــصعو ،ةـــليمجلا نوـــنفلا

 ةــــيرامعملا ةكرــــشلاو "رــــكيا ثروــــن" ةكرــــش نيــــب صاــــخ نواــــعت ةليــــصح وــــهو ،رــــصاعملا نــــفلل ًاديــــسجت يــــسيئرلا "تيرتــــس

 ثدــــحأب ةزــــهجمو ةبــــسانتم ةقــــش 72 ةزــــيمتملا ســــمخلا هــــتاهجاو فــــلخ ىــــنبملا نــــضتحيو ."زنتراــــب دــــنأ ريوكــــس" ةريهــــشلا

  .ةيانعب اهرايتخا مت يتلا ةمخفلا ميمصتلا رصانعو تايلامكلا

 .ةرخافلا ةيرصعلا ةايحلل ًالاثم "زيسنديزير سيجير تناس اذ ،تيرتس سالاب 1" لكشيو

 https://numberonepalacestreet.com :ينورتكلإلا عقوملا

 

 ةينوناق ةيلوؤسم ءالخإ

 وأ ةــــيلودلا تويراــــم ةــــعومجم لــــبق نــــم ًاــــعابم وأ ًاروــــطم وأ ًاــــكولمم سيــــل "زيــــسنديزير سيــــجير تناــــس اذ ،تيرتــــس سالاــــب 1" 

 نـــم صيخرـــت بـــجومب "سيـــجير تناـــس" تاـــمالع "تـــنمبولفيد فـــيفير سالاـــب" مدختـــستو .)"تويراـــم"( اـــهل ةـــعباتلا تاكرـــشلا

 .انه ةمدقملا تانايبلا نم يأ ةقد دكؤت مل يتلاو ،"تويرام"

 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 ضرعلً اسامتلا وأ عيبلً اضرع ةقيثولا هذه لكشت ال
	.ةقيثولا هذه نمض ةمدخلا وأ جتنملا وأ ةيلاملا ةقرولا هذه ىلإ ةراشإلا نع رظنلا فرصب ةعباتلا اهتاكرش

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


