
 

 ةيتسجوللاو ةيرحبلا تامدخلل زنايلأ ةكرش ىلع ذاوحتسالا لمكتست "عاعش"
 ينطولا ةريجفلا كنب نم يكيرمأ رالود نويلم 160 اهردق ةيلام تاليهستب

 "بروكيبا"و

 نومــضم )SOFR( ةدحاو ةليلل نومــضملا ليومتلا لدعمب ةيلام تاليهــست ىلع لــصحتــست عاعــش §
 )بروكيبا( ةيلورتبلا تارامثتسالل ةيبرعلا ةكرشلاو ينطولا ةريجفلا كنب نم تاونس عبسل

 دـض طوحتلل ينطولا ةريجفلا كنب عم تاونـس 7 ةدمل ةدئافلا رعـس ةلدابم نمـضتت ذاوحتـسالا ةقفـص §
 رعسلا تابلقت

 لاجم يف ةريبكلا عاعـش تاردقو يميلقإلا يرحبلا معدلا نفـس عاطق يف نيلومملا ةقث ززعت ةقفـصلا §
 ذاوحتسالا

 نفــس عاطق يف رادملا "عاعــش" قودنــصـــــــل يناثلا يجيتارتــسالا رامثتــسالا وه "زنايلأ" ىلع ذاوحتــسالا §
 عبار ربكأو ةقطنملا يف ربكألا ةظفحملا اهلعجيو ،2020 ماع يف "نيرام دروفناتــــس" دعب يرحبلا معدلا
 ملاعلا ىوتسم ىلع لوطسأ

 ةفريصلاو لوصألا ةرادإل ةدئارلا ةصنملا ،ع.م.ش لاتيباك عاعش تنلعأ :2022 وينوي14  ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 لاـمكتــــسا نع مويلا ،)SHUAA زمرلاـب يلاـملا يبد قوــــس يف ةـجردـملا( ةـقطنملا ىوتــــسم ىلع ةـيراـمثتــــسالا

 حلاـصل )"زنايلأ"( ةدودحملا ةـضباقلا ةيتـسجوللاو ةيرحبلا تامدخلل زنايلأ ةكرـش ىلع ذاوحتـسالا ةقفـص ليومت

 نم تاونـس 7 ةدمل يكيرمأ رالود نويلم 160 ةميقب يلام ليهـست ىلع لاـصحتـسا دعب كلذو ،رادُملا اهقودنـص

 ةعونتم ةيلام ةــــســــسؤم يهو ،)"بروكيبا"( ةيلورتبلا تارامثتــــسالل ةيبرعلا ةكرــــشلاو ينطولا ةريجفلا كنب

 .ةقاطلا عاطق ىلع زكرت تالاجملا

 يف )SOFR( ةدحاو ةليلل نومــــضملا ليومتلا لدعم ىلع ةمئاقلا تاليهــــستلا ربكأ نم ليهــــستلا اذه دعُيو

 ةليلقلا ةينامتئالا تاليهـستلا دحأ "زنايلأ" ليومت ربتعُي اميف ،ةقطنملا يف ذاوحتـسالا تاقفـص ليومت لاجم

 ةدحاو ةليلل نومضملا ليومتلا لدعمب يداشرتسالا اهرعس طبتري يتلا طسوألا قرشلا ةقطنم يف تاكرشلل

)SOFR( رعـس ةلدابم ىلع ًاـضيأ رادملا اهقودنـص حلاـصل عاعـش تلـصحتـسا ،ةقفـصلا هذه راطإ يفو .لجألا ددحم 

 .ةدئافلا راعسأ رطاخم نم طوحتلل ةوطخ يف ،ينطولا ةريجفلا كنب نم تاونس 7 ةدمل ةدئافلا

 يف مخـضألا وه لوطـسأ عم ةيرحبلا ةيتـسجوللا تامدخلا عاطق يف ةدئارلا تاكرـشلا نم ًةدحاو "زنايلأ" ربتعت

 ًاطيلخ ةكرشلا لوطسأ مضيو .ةرجأتسمو ةكولمم يرحب معد ةنيفس 117 مضي ثيح ،طسوألا قرشلا ةقطنم

 جراوبلاو ،ةـيرحبلا نكــــسلا جراوبو ،مقطألا براوقو ،ةاـــــسرملا بـحــــس براوقو ،تاـــــصنملا دادـمإ نفــــس نم

 طفنلا تاـكرــــش نم اـهئالمعل ةـيرحبلا تاـمدـخلا نم ةـلماـــــش ةـعومجم ةـكرــــشلا رفوتو .اـهريغو ،ةـحطــــسملا

 ةيتـسجوللا تامدخلاو ،نفـسلا ريجأت كلذ يف امب ،ةيرحبلا ةيئاـشنإلا لامعألا يلواقمو ةدئارلا ةينطولاو ةيلودلا

 .مقطألا تامدخو ،ئناوملل



 

 معدلا نفـس عاطق يف رادملا عاعـش قودنـصل ةيجيتارتـسالا تارامثتـسالا يناث "زنايلأ" ىلع ذاوحتـسالا لّكـشيو

 ذختتو يرحبلا معدلا نفـس ليغـشت يف ةـصـصختملا ،"نيرام دروفناتـس" ةعومجم ىلع ذاوحتـسالا دعب يرحبلا

 ةقفــــص دعبو .ًاماع نيرــــشع نم رثكأ ىدم ىلع ةقطنملا يف عاطقلا داور زربأ نم دعت يتلاو ،اهل ًارقم يبد نم

 اهلوطــسأ لعجي امم ،يرحب معد ةنيفــس 152 مــضت مويلا رادملا عاعــش قودنــص ةظفحم تتاب ،ةريخألا "زنايلأ"

 لاـمعأ رزآـت نم ةريبك عفاـنم قيقحت عاـعــــش عقوتتو .ملاـعلا ىوتــــسم ىلع عبارلاو ةـقطنملا يف مخــــضألا

 .يونس ساسأ ىلع يداصتقالا مجحلا ومن ىلإ ةفاضإلاب فيلاكتلاو تاداريإلا يديعص ىلع نيتكرشلا

 :لاتيباك عاعــش ةعومجمل يذيفنتلا سيئرلا ،يقيدــصلا مــساج لاق ،ذاوحتــسالا ةيلمع ىلع هقيلعت راطإ يفو

 امهمعد ىلع ةيلورتبلا تارامثتـسالل ةيبرعلا ةـسـسؤملاو ينطولا ةريجفلا كنب نييفرـصملا انيكيرـش ركـشن"

 نحــشلاو ةقاطلا يعاطق ومن معد يف ةرادــصلا نالتحي امهنأو ةــصاخ ،هذه ذاوحتــسالا ةقفــص ليومت يف انل

 ةيميلقإلا تاكرــــشلا ومن معدب امهمازتلا ىلع لاثم ريخ ةقفــــصلا هذه ربتعتو .طــــسوألا قرــــشلا ةقطنم يف

 اـنتنورم )SOFR( ةدـحاو ةـليلل نومــــضملا لـيومتلا لدـعم ىلع مئاـقلا لـيومتلل اـنداـمتعا سكعيو .ةـقالمعلا

 ىلع لوـصحلا ًاـضيأ اندعـسيو .ليومتلا قاوـسأ يف ةديدجلا تاهجوتلا عم عيرـسلا فيكتلا ىلع ةيلاعلا انتردقو

 علطتنو .اهرعـس عافترا نم طوحتلاو ةدئافلا ةفلكت ديدحت انل حيتي يذلا ،ليهـستلا اذهل ةدئافلا راعـسأ ةلدابم

 يف ةمهاـــسملاو "زنايلأ"و "نيرام دروفناتـــس" ةعومجم لامعأ ريوطتل ةينعملا فارطألا عيمج عم لمعلا ىلإ

 ".ةقطنملا يف يرحبلا زاغلاو طفنلا عاطقل ليوطلا ىدملا ىلع ومنلا زيزعت

 ربتعت" :ينطولا ةريجفلا كنب يف تاكرــشلل ةيفرــصملا تامدخلا سيئر ،زنوج نوــستربور لين لاق ،هبناج نم

 ةيرحبلا تامدخلاو ةقاطلا مـــسق اهذفني يتلا يرحبلا معدلا نفـــس عاطق يف اهعون نم ةيناثلا ةقفـــصلا هذه

 عم ةرمتــــسملاو ةـخــــسارلا اـنتقالع دـكؤتل ةوطخلا هذـه يتأـتو .عاـعــــش عم نواـعتلاـب ينطولا ةريجفلا كـنب يف

 زاـغلاو طفنلا عاـطق يف ومنلا صرف ماـنتغا ىلع "زناـيلأ" ةردـقب ةريبكلا اـنتقث  ًاـــــضيأ سكعي اـم وهو ،عاـعــــش

 ".ةيجيتارتسالا انتايولوأ  عم ىشامتي امب ،يرحبلا

 نأ اـندـعــــسي" :"بروكيبا" يف ةراـجتلاو عيراـــــشملا لـيومتل بدـتنملا وــــضعلا ،ونيفيت سالوكين لاـق ،هرودـبو

 رمتــــسملا اـنمازتلا راـطإ يف كـلذو ،هذـه لـيومتلا ةـقفــــص يف عاـعــــش معدـل ينطولا ةريجفلا كـنب عم كرتــــشن

 لولح ريفوت لالخ نم ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةقاطلا عاطقل ةمادتسملا ةيمنتلا نيكمتب

 نفس عاطقل همدقت يذلا مهملا معدلاو ،"زنايلأ" اهكلتمت يتلا ةدوجلا ةيلاع لوصألا ةدعاق نإو .ةركتبم ةيلام

 انتظفحمل ةمّيق ًةفاـــضإ ّدعت ،ةقطنملا يف يرحبلا جاتنإلاو بيقنتلا ةطـــشنأ ريوطت ثيح نم يرحبلا معدلا

 ".عاطقلا ىلع سوململا رثألا تاذ تارامثتسالا نم ةيمانتملا

 -  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 §

 :ع.م.ش ينطولا ةريجفلا كنب نع ةذبن

 ةيفرـصملا تامدخلا عاطق يف ةزيمتم تاربخو تاكرـشلل ةلماك ةيفرـصم تامدخ كنبلا مدقيو ،1982 ماع ينطولا ةريجفلا كنب سـسأت

 دارفألل ةيفرــصملا تامدخلا تارايخ ةعومجم عيــسوت نع ًالــضف ،يراجتلا ليومتلاو ةنيزخلاو ةيراجتلا ةيفرــصملا تامدخلاو تاكرــشلل

 ةريجفلا ةرامإ يف لامعألا قوـــسب ةقيمعلا هتفرعمو ةمكارتملا كنبلا تاربخ لـــضفبو .ةيمالـــسإلا ةعيرـــشلا عم ةقفاوتملا تامدخلاو

 قيقحتو مهتاـجاـيتحا ةـيبلت ىلع مهتدـعاـــــسمو هـئالمع عم ةـمئاد تاـقالع ءاـنبل لـهؤم كـنبلا نإـف ،ةدـحتملا ةـيبرعلا تاراـمإلا ةـلودو

  .مهفادهأ

 ةــسسؤمو .م.م.ذ قرــقلا حلاــص ىــسيع ةكرــشو ةرــيجفلا ةــموكح نــم ًالــك نييــسيئرلا ينطوــلا ةرــيجفلا كــنب ومهاــسم مــضيو

 رطاــــخم ميــــيقتل A3 فينــــصت ىــــلعو عــــئادولل Baa1 / Prime-2 فينــــصت ىــــلع كــــنبلا لــــصحو .ةــــيموكحلا تارامثتــــسالل يــــبد

 ،زروــب دــنآ دردناتــس ةــلاكو لــبق نــم BBB / A-2 فينــصت ىــلعو ،يبلــس فينــصت لــمحيو زيدوــم ةــلاكو لــبق نــم لــباقملا فرــطلا



 

 15 كـــنبلا كـــلتميو ،"NBF" زـــمر تـــحت ةـــيلاملا قاروألـــل يبظوـــبأ قوـــس يـــف كـــنبلا مهـــسأ جاردإ مـــت دـــقو .رقتـــسم فينـــصت لـــمحيو

 .)ةينورتكلإ ةيفرصم تامدخ ةدحو ةنمضتم( ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود ءاحنأ يطغت ةكبش نولكشي ًاعرف

 ةيلورتبلا تارامثتسالل ةيبرعلا ةكرشلا لوح

 تـــسسأت ةـــقاطلا عاـــطق يـــف لـــمعت فارـــطألا ةددـــعتم ةـــيلام ةـــسسؤم يـــه )بروـــكيبا( ةـــيلورتبلا تارامثتـــسالل ةـــيبرعلا ةكرـــشلا

 مــــعد ىــــلإ اهتلاــــسر لالــــخ نــــم بروــــكيبا ىعــــستو .طفنــــلل ةرّدــــصملا رــــشعلا ةــــيبرعلا لودــــلا نيــــب ةــــيقافتا بــــجومب 1975 ماــــع

 رامثتـــسالاو ةـــيليومتلا لوـــلحلا نـــم ةـــلماكتم ةـــعومجم لالـــخ نـــم كـــلذو ،ةـــقطنملا يـــف ةـــقاطلا عاـــطقل ةمادتـــسملا ةـــيمنتلا

 ةـــــيعامتجالاو ةـــــيئيبلا تاـــــسايسلا ريياـــــعم ىـــــلعأ بروـــــكيبا قـــــبطتو .عاـــــطقلاب ةلـــــصلا تاذ تاراـــــشتسالاو ثوـــــحبلاو رـــــشابملا

 ةـــغلابلا ةـــيليومتلا ةـــظفحملا يلاـــمجإ نـــم %13 وـــحن ةددـــجتملاو ءارـــضخلا ةـــقاطلا لكـــشتو ،اـــهتايلمع عـــيمج يـــف ةـــمكوحلاو

 ّدـــعت اـــمك .ةـــلود 25 نـــم رـــثكأ نـــم صاـــخلاو ماـــعلا نيعاـــطقلا نـــم نيزـــيمم ءاكرـــش لمـــشت يـــتلاو رالود راـــيلم 4 وـــحن اـــهتميق

 ةـــلاكو نـــم )Aa2( فينـــصت لـــمحت يـــتلا اـــيقيرفأ لامـــشو طـــسوألا قرـــشلا ةـــقطنم يـــف ةدـــيحولا ةـــيلاملا ةـــسسؤملا بروـــكيبا

 ."زروب دنآ دردناتس" نم )-AA( فينصتو شتيف ةلاكو نم )AA( فينصتو زيدوم

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


