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 ميلست يف حاجنلا نانلعت "ركيأ ثرون"و"عاعش"

  ةقومرم تاراقع ةظفحم ةرادإ

 يف ةيرايلملا ةظفحملا ةميق ميظعت يف تاونس سمخ ىدم ىلع دتما يذلا ضيوفتلا مهاس ▪
 ندنل ةمصاعلا بلق
 يملاعلا عسوتلا راطإ يف لفاحلا اهلجسو اهتاربخو اهتبرجت نم ديفتست "ركيأ ثرون" ▪

 
 لوصألا ةرادإل ةدئارلا ةصنملا ،ع.م.ش لاتيباك عاعش تنلعأ :٢٠٢٣ رياني ٢٥ ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

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

 مويلا ،ةيئانثتسا ةينكس عيراشم ريوطت يف ًاماع ٣٠ نم رثكأل دتمي ثرإ عم ندنل يف دئارلا يراقعلا روطملا

 فارشإ تحت تاراقع ةظفحم ةرادإ يف تاونس سمخل ترمتسا يتلا امهلامعأ ميلست يف حاجنلا نع

 .عاعش ةكرشل ةعباتلا ةكرشلا ،ندنل يف "ايرتسأ"

 

 ةيملاع ةكرشك - "ركيأ ثرون" - ةيراقعلا "عاعش" ةصنمل لفاحلا لجسلا ىلع ةظفحملا هذه ةرادإ زكترت

 "عاعش" تمدق ،٢٠١٧ ماع يف ةظفحملا ةرادإ ماهم يلوت عمو .لوصألا ةرادإو يراقعلا ريوطتلا لاجم يف ةدئار

 لضفأ قفو ةزيمتملا تاراقعلل اهتئف نمض لضفألا ةرادإلاو ريوطتلاو رامثتسالا تامدخ "ركيأ ثرون"و

 ةرادإ يف "ركيأ ثرون"و "عاعش" تحجن ،سمخلا تاونسلا رادم ىلعو .ةئيبلا ىلع ظافحلاو ةمادتسالا ريياعم

 ،يراقعلا عاطقلا يف ةيئانثتسا تاربخب سرمتم يرادإ قيرف ءانب يف تدعاسو ،ةيرايلملا ةظفحملا

 ءادأ قيقحت نع ةظفحملا هذهل ةحجانلا ةرادإلا تضفأو  .لصاوتمو مادتسم ومن قيقحت يف ةمهاسملاو

 ريفيام يف اهبلغأ عقي ةقومرم تاراقع لمشت يتلاو ،ندنل طسو يف تامادختسالا ةددعتم تاراقعلل يوق

 فادهألا قيقحت مت دق هنإف ،حاجنب ماهملا "ركيأ ثرون"و "عاعش" مامتإ عمو .دروفسكأ عراشو جديربستيانو

 نيذلا نييرادإلا ءاربخلا نم قيرف نم معدب كلذو ،ليمعلا عم هل ططخم وه امك ةظفحملا ةرادإل ةوجرملا

 .عاعش لبق نم مهتيبلاغ نييعت مت

 

 يف بدتنملا وضعلاو لاتيباك عاعش ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا ،ناخ قراط داؤف لاق ،ةبسانملا هذهبو

 ،‘ايرتسأ’ ةعباتلا انتكرش لالخ نم ةقومرم تاراقع ةظفحم ةرادإ يف انلامعأ لامكتسا انرسي" :"ركيأ ثرون"

 ريوطتو ليومت يف ًامدق يضملا ‘ركيأ ثرون’ لصاوتسو .انومن ةريسم نم ةديدج ةلحرم ءدب عم يزاوتلاب

 ةروصب زيكرتلا عم طسوألا قرشلا ةقطنمو ةدحتملا ةكلمملا يف عيراشملا نم ةعونتم ةعومجم ةرادإو

 ةكلمملا يف حاجنلاب لفاحلا انلجسو ةليوطلا انتاربخ رامثتسا ىلإ علطتنو .ةمادتسالا قيقحت ىلع ةصاخ

 تامدخلاو لوصألاو تارامثتسالا نم زيمتم جيزم ءانبل ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمو ةدحتملا



يفحص ربخ  

2 
 

 ةيعامتجالاو ةيئيبلا فادهألا قيقحت يف اهتاذ ةلاسرلا اهعيمج كراشتت يتلاو ،ةيزجملا ةيراقعلا عيراشملاو

 يف يحص ةايح بولسأ نمضت عيراشم ريوطتب نومزتلم نحنو .تاكرشلاو دارفألل ةحومطلا ةيداصتقالاو

 ةميق قيقحتل يئيبلا ريثأتلاو ةيلاملا بساكملا نيب ةنزاوملا ىلع يقابتسا لكشب لمعنو ،تاعمتجملا

 ."قوسلا تارود عيمج ربع لجألا ةليوط

 

 اهتصنمو "عاعش" ةكرشل روطتلاو ومنلا نم ةديدج ةبقح ءدب عم تاراقعلا ةظفحم ةرادإ لامكتسا نمازتي

 ءاحنأ عيمج يف عيراشملا نم ةديرف ةعومجم ريوطت ىلع ًايلاح ةكرشلا لمعتو ."ركيأ ثرون" ةيراقعلا

 ىلإ ةفاضإلاب ،رالود رايلم ٣,٦ زواجتت ةميقب يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ةقطنمو ةدحتملا ةكلمملا

 لامكتسا نع يضاملا ماعلا تنلعأ دق "ركيأ ثرون" تناكو .لوصألا ةرادإو رامثتسالاب ةصصختملا اهتاصنم

 تقلطأ ،كلذ ىلع ًةوالع .ندنلب رتسنمتسيو ةقطنم بلق يف عقاولا "ياودورب اذ" ينوقيألا اهعورشم

 ةهجاولا ىلع ةلطملا نكاسملا نم ةيرصح ةعومجم رفويس يذلا "سواه نشوأ" عورشم "ركيأ ثرون"

 .يبد لحاس ةلابق "اريمج ةلخن" يف ةيرحبلا

 

 -  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 
 

 .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
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 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 §

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

 


