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 ٢٠٢٢ ماعل ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا يف ءيرجلا نيدلا تاليومت

  ةقفص ١٨ ربع رالود نويلم ٢٦٠ ىطختت

 يفاـــعت ءدـــبل ةـــجيتن ٢٠٢٢و ٢٠٢١ نيماـــعلا نيـــب ًاـــبيرقت فعاـــضت ءيرـــجلا نيدـــلا تاقفـــص ددـــع §
  ةحئاجلا باقعأ يف ةئشانلا تاكرشلا ةموظنم

 فـــصن ىـــلع اهذاوحتـــساب ءيرـــجلا نيدـــلا تاقفـــصل ًاليوـــمت رـــثكألا قوـــسلا يـــه تاراـــمإلا ةـــلود §
 ةيضاملا سمخلا تاونسلا لالخ ءيرجلا نيدلا تاليومت يلامجإ

 ٢٠٢٢و ٢٠١٨ يماع نيب ليومتلا مجح يلامجإ نم ٪٦١ تلّثم ةيلاملا ايجولونكتلا §

 
 لوصألا ةرادإل ةدئارلا ةصنملا ،ع.م.ش لاتيباك عاعش تقلطأ :٢٠٢٣ رياني ٢٤ ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 "تينغام" و ،)SHUAA زمرلاب يلاملا يبد قوس يف ةجردملا( ةقطنملا ىوتسم ىلع ةيرامثتسالا ةفريصلاو

)MAGNiTT( مويلا ،ةئشانلا قاوسألا يف ءيرجلا لاملا سأر تارامثتسا عبتتل ةدمتعم تانايب ةصنم ربكأ 

 روطت ريرقتلا دصريو .٢٠٢٢ ماعل ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ءيرجلا نيدلا تارامثتسا ريرقت

 لودلا زربأ ىلإ ةفاضإلاب ،ةيضاملا سمخلا تاونسلا لالخ ةقطنملا يف ءيرجلا نيدلا ليومت دهشم

 .تاقفصلاو ليومتلا ةطشنأو ةفدهتسملا تاعاطقلاو

 

 امم ،٢٠٢١و ٢٠٢٠ نيماعلا نيب ًافعض ١٨ ةميقب عفترا ءيرجلا نيدلا ليومت نأ ةيسيئرلا ريرقتلا تانايب رهظُت

 نيب ًابيرقت ءيرجلا نيدلا تاقفص ددع فعاضتو .ةئشانلا تاكرشلا ومن ليومتل ةيمانتم ةيهش رهظي

 فشكيو .ةحئاجلا باقعأ يف ةئشانلا تاكرشلا ليومت ةموظنم يفاعت ءدبل ةجيتن ٢٠٢٢و ٢٠٢١ نيماعلا

 رامثتسالا يف يملاعلا شامكنالا ريثأتب ٢٠٢٢ ماع لالخ ءيرجلا نيدلا ليومت يف ًافيفط ًاضافخنا كلذك ريرقتلا

 ٢٦٦ هتميق تغلب يذلا ٢٠٢١ ماع يف يلامجإلا ليومتلاب ةنراقم رالود نييالم ٦ رادقمب ضفخنا ذإ ،ءيرجلا

 ةقفص ٥٧٥ ليومتل رالود رايلم 3,1 رامثتسا مت ريرقتلا رادصإ خيرات ىتح ٢٠٢٢ ماع ةيادب ذنمف .رالود نويلم

  .٢٠٢١ ماع يف ةقفص ٦٧٥ ليومتل ترمثتسا رالود رايلم ٢,٩ عم ةنراقملاب ءيرج نيد

 

 فورظلا نم مغرلا ىلع كلذو ،٢٠٢٢ ماع يف ةقفص ١٨ ربع رالود نويلم ٢٦٠ ةئيرجلا نويدلا مجح يلامجإ غلب

 نيقيلا مادعنا ةلاح طسو ةئيرجلا تارامثتسالا رذحو ،ًايملاع يلكلا داصتقالا اهنم ىناع يتلا ةبعصلا

 يف رالود نويلم ٢٦,٦ ـب ًةنراقم رالود نويلم ١٤,٤ ىلإ ٢٠٢٢ ماع يف تاقفصلا مجح طسوتم ضفخناو .ةدئاسلا

 ةقطنم يف ءيرجلا نيدلا ليومتل ةمخض ةقفص لوأ زاجنإ ٢٠٢٢ ماع دهش ،كلذ نم مغرلا ىلعو .٢٠٢١ ماع

 تلّكش ذإ ،تارامإلا ةلود يف "يبات" ةئشانلا ةيلاملا ايجولونكتلا ةكرش حلاصل ،ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا

 سمخ ربكأ ةميق تغلبو .٢٠٢٢ ماع يف ءيرجلا نيدلا ليومت مجح يلامجإ نم ٪٣٩ اهدحو ةقفصلا كلت

 نويلم ٢٧٥ - "يالبزراتس"و ،"تسفراه رويب"و ،"ركارت"و ،"يبات" نم لكل – ءيرجلا نيدلا ليومتل تاقفص

https://www.bit.ly/shuaa-2022-vdir
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 يلامجإ نم ٪١٥ ربع ٢٠٢٢و ٢١٨ نيماعلا نيب هنع نلعملا ءيرجلا نيدلا مجح فصن كلذ لثميو ،رالود

 .تاقفصلا

 

 ةيبرعلا تارامإلا يه لود عبرأ يف ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ءيرجلا نيدلا ليومت زكرت

 ءيرجلا نيدلا تاقفصل ًاليومت رثكألا قوسلا اهنأب تارامإلا ةلود تزاتماو .ندرألاو رصمو ةيدوعسلاو ةدحتملا

 .٢٠٢٢و ٢٠١٨ يماع نيب ةقطنملا يف اهنع نلعملا ليومتلا ةميقو ،تاقفصلا ددع نم ٪٥٠ ىلع اهذاوحتساب

 يلامجإ نم ٪٢٩ ىلع تذوحتسا ذإ ،ليومتلا يف ةيناثلا ةبترملا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تلتحاو

 .ليومتلا

 

 ايجولونكتلا تذوحتسا ،ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ءيرجلا رامثتسالا تاهجوتل ًاديسجتو

 يلامجإ نم ٪٦١ تدصح ذإ ،٢٠٢٢و ٢٠١٨ نيماعلا نيب ءيرجلا نيدلا تاقفص نم ربكألا ةصحلا ىلع ةيلاملا

 تاعاطق يف تزكرت تاقفصلا بلغأ نأ نم مغرلا ىلعو .ةروكذملا ةرتفلل ةئيرجلا نويدلا ليومت

 ةثالثلا زكارملا نمض ةعارزلا تّلح ،ةينورتكلإلا ةراجتلاو ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلاو ةيلاملا ايجولونكتلا

 اهيف ترمثتسا "ةيكذلا عرازملل تسفراه رويب" ةكرش حلاصل رالود نويلم ٥٠ ةميقب ةقفص مامتإ دعب ىلوألا

 ."زرنتراب قورش"و "لاتيباك عاعش" نم لك

 

 ٢٦ ىلإ نيرمثتسملا ددع عافتراب ،نييضاملا نيماعلا لالخ ةئيرجلا نويدلا ليومتب مامتهالا يمانت نرتقاو

 يف ٪٢٠ نم )ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم جراخ نم( نييلودلا نيرمثتسملا ةصح تدازو .ًارمثتسم

 يف ةئشانلا تاكرشلا ةموظنمب ديازتملا يلودلا مامتهالا سكعي امم ٢٠٢٢ ماع يف ٪٤٧ ىلإ ٢٠٢١ ماع

 رثكأ "ةضباقلا ةيلاملا تكتنوك"و "ثورج روف زرنتراب"و "لاتيباك دنويب" تاكرش تناكو .ةقطنملا

  .ةرتفلا كلت لالخ ةئيرجلا نويدلا ليومت يف ًاطاشن نيمهاسملا

 

 ةموظنم لصاوت" :لاتيباك عاعش يف نيدلا مسق ةسيئر ،نونح اشاتان تلاق ،ريرقتلا جئاتن ىلع ًاقيلعتو

 فورظلا نم مغرلا ىلع نييميلقإلاو نييلودلا نيرمثتسملا باذتجا ةقطنملا يف ةئشانلا تاكرشلا

 ةدشب لماوعلا هذه ريثأتل ةجيتنو .ةدئافلا راعسأو مخضتلا تالدعم عافترا ةيحان نم ةيتاوملا ريغ ةيلودلا

 ةليدب ليومت رداصم ريفوت ىلإ ةقطنملا يف لامعألا داور نم ديازتم ددع هجتي ،ةئشانلا تاكرشلا مييقت ىلع

 نم ًامهم ًاءزج ءيرجلا نيدلا حبصأ كلذلو .مهلامعأ ومن معدل ففخملا ريغ لاملا سأر ىلع لوصحلل

  ."روظنملا لبقتسملا يف هجوتلا اذه رمتسي نأ عقوتنو ةئشانلا تاكرشلا ليومت ططخ
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 ةيلاعلا ومنلا تاناكمإ تاذ تاكرشلل ةليدب ليومت لولح ميدقتب ةمزتلم ‘عاعش’ تلاز ام" :نونح تفاضأو

 عيونتلا زيزعتو ،ايجولونكتلاو راكتبالا زيفحتو ،ةيفاضإلا لمعلا صرف قلخو ،راهدزالا معدل ،ةقطنملا يف

 عيونتل ةصرفب انومهاسم ىظحيو .مهتيؤر قيقحتل لامعألا داور هيجوت ىلإ ةفاضإلاب ،يداصتقالا

 حابرأ تاعيزوتو ،رصقأ يرامثتسا قفأب عتمتت ،ايجولونكتلا لاجم يف ةديدج لوصأ ةئف وحن مهتارامثتسا

  ."ةيزجم ةيلام دئاوعو ،ةرركتم

 

 ةيفافش نأب ‘تنغام’ يف نمؤن" :"تنغام" ةكرشل يذيفنتلا سيئرلاو سسؤملا ،يشوهاب بيليف لاقو

 نيدلا دعيو .ةيعوتلاو هيجوتلا لالخ نم ومنلل يسيئرلا كرحملا يه ءيرجلا رامثتسالا لاجم يف تانايبلا

 ،اهعمجن يتلا تانايبلا قاطن عيسوت يف انرارمتسا راطإ يفو .مهسألاب ليومتلل ةلّمكم ةيليومت ةادأ ءيرجلا

  ."ةقطنملا يف ًاديازتم ًامامتها دهشي ٍعاطق يف ةقيقد تاليلحتو تانايب ريفوت يف ًاديدج ًازاجنإ مويلا ققحن

 

 .ىلوألا اهومن لحارم يف ةئشانلا تاكرشلا هيلع لصحت نويدلا ليومت عاونأ نم ًاعون ءيرجلا نيدلا دعي

 ًانايحأ نرتقي دقو ،مهسألاب ليومتلل لّمكم بولسأك ةداع نويدلا ليومت نم عونلا اذه مدختسيو

 .ةكرشلا مهسأ ىلع تانامضب

 

 ىجري ٢٠٢٢ ماعل ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ءيرجلا نيدلا تارامثتسا ريرقت ليمحتل

    vdir-2022-https://www.bit.ly/shuaa :طبارلا مادختسا

 

 -  ىهتنا -
 

   لاصتالا تامولعم

 ع .م .ش لاتيباك عاعش

    ديبعلا يناه

 يسسؤملا لاصتالاو قيوستلا سيئر

 +٩٧١ ٤ ٣١٩٩ ٧٢٣ :فتاه

                                                                                                                         helabid@shuaa.com :ينورتكلإ ديرب

 ويلبد يس يب ءادصأ

 ورصن رمع

 باسحلا ريدم

 +٩٧١ ٤ ٤٥٠ ٧٦٠٠ :فتاه

                     omar.nasro@bcw-global.com :ينورتكلإ ديرب

www.shuaa.com www.asdaa-bcw.com 
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 .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 §
  www.facebook.com/SHUAA.Capital.psc :كوبسيفو §

 تينجام لوح

 لامعألا داورو نيرمثتسملل ةدمتعم ةيرامثتسا تانايب ةصنم ربكأ ،يملاعلا يلاملا يبد زكرم نم ًاقالطنا لمعت يتلا MAGNiTT دعت

  MAGNiTTدمتعتو .ايكرتو ناتسكابو ايقيرفإو طسوألا قرشلا يف عسوألا يرامثتسالا لاملا سأر عاطقو تاموكحلاو تاكرشلاو

 ٦٥ يف ةيرامثتسا ةكرش ٧٠٠٠ و ةصاخ ةكرش ٢٥٠٠٠ نم رثكأ نع ةينآ تامولعم مدقت يتلاو ،اهب ةصاخلا ةيكيمانيدلا تاليلحتلا ىلع

 ايجولونكتلا تاكرشو تاكرشلاو نيرمثتسملا ىلع MAGNiTT لّهستو .يليومتلا اهخيرات نع تامولعم كلذ لمشيو ،ةلود

 .اهتارامثتسال ةميق لضفأ قيقحتل تانايبلا ىلع ءانب تارارقلا ذاختا تايلمع ةيموكحلا تائيهلاو ىربكلا

 MAGNiTT : https://magnitt.com نع تامولعملا نم ديزمل

 press@magnitt.com :ةيمالعإلا تاراسفتسالل

 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 §

 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

https://magnitt.com
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 ؛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 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




