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 لوحتلا سكعت يتلا ةيلوألا ةيلاملا جئاتنلا نع نلعت لاتيباك عاعش
  ماعلا نم يناثلا فصنلا ذنم رمتسملا يباجيإلا

 2023 رياربف 14 ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 تاداريإلا 
 بئارضلاو ةدئافلا باستحا لبق حابرالا

 كالهإلاو كالهتسالاو
 حابرألا يفاص

  عبارلا عبرلا
2022 

 مهرد نويلم50.8 
 يونس ساسأ ىلع -%38

 مهرد نويلم 38.6
 يونس ساسأ ىلع +%122

 مهرد نويلم 9.2
 يونس ساسأ ىلع +%114

  ةيلاملا ةنسلا
2022 

 مهرد نويلم265.9 
 2021 ماعلا يف مهرد نويلم 322.7

 مهرد نويلم 135.0
 2021 ماعلا يف مهرد نويلم -54.7

 مهرد نويلم -135.2
 2021 ماعلا يف مهرد نويلم24.2 

 ةعومجملل ةيلاملا جئاتنلا زربأ 

 نويلم 135 ةميقب رئاـسخ يفاـص ةكرـشلا تلجـس §
 جــئاــتــنــلا هذــه تءاــجو ،2022 ماــعــلا يــف مــهرد
 يف تلجــــس ةدحاو ةرمل تاــــصــــصخمب ةعوفدم
 كالهإلا ىلإ ىزعُت يتلاو ماــعلا نم لوألا فــــصنلا
 ةـيدـقنلا ريغ دونبلاو ةـيداـملا ريغ لوــــصألل عيرــــسلا
 ىرخألا

 بـئارــــضلاو ةدـئاـفلا باـــــستحا لـبق حاـبرالا مجح غلب §
 ماــعـلا يـف مـهرد نوـيـلـم 135 كالـهإلاو كالـهـتـــــسالاو

 يف مهرد نويلم 54.7 ةـميقب رئاـــــسخب ةـنراـقم ،2022
 تاـيلمعلا يف ءادألا نــــسحت سكعي اـم ،2021 ماـعلا
 طبــض ريبادت ةءافكو ةرركتملا تاداريإلاو ةيــساــسألا
 ةانبتملا فيلاكتلا

 اــهتلذــب يتلا ةــينويدــملا ضفخ دوهج تــمهاــــــس §
 قوقح ىلإ نيدـلا ةـبــــسن نيــــسحت يف ةـعومجملا
 ماـع يف 134% نم 2022 ماـع يف 106% ىلإ ةـيكلملا

 يلاوح ديدــست ىلإ ةيــسيئر ةروــصب كلذ ىزعُيو .2021
 لــــــصفو ماــعلا لالخ نويدــلا نم مهرد نويلم 200

 ةــغلاــبلاو ةــعمجملا لوــــصألاــب ةــطبترملا نويدــلا
 مهرد رايلم 2 يلاوح اهتميق

 كــيـكـفـت لالـخ نـم ةــيـموـمـعـلا ةــيـنازـيـمـلا طـيــــسبـت §
 ضفخ ينعي ام ،مهرد رايلم 2 ةميقب ةعمجم لوـــصأ
 ةيلكيه ءاـشنإو ،لبقتـسملا يف حابرألا بلقت ةيناكمإ
ةعومجملا لام سأرل ةطسبم

يجيتارتسالا لوحتلا ةءافك سكعي عبارلا عبرلا يف يوق ءادأ

 ةـقفاوتم ةدـيدـج قيداـنــــص ةـثالث ةـعومجملا تـقلطأ §
 ةـميق ةداـيز يف مهــــستل ،ةـيمالــــسإلا ةـعيرــــشلا عم
 "دتميل يـس مإ يج عاعـش" ةـصنم ربع ةرادُملا لوـصألا
 ةكولمملاو ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ عم ةقفاوتملا
 ةـباـقرل ةـعــــضاـخلاو "لاـتيباـك عاـعــــش" نم لـماـكلاـب

 ىلإ لـــصتل ،)FSRA( ةيلاملا تامدخلا ميظنت ةطلـــس
 ةيلكيه رّفوتــس قيدانــصلا هذهبو .رالود نويلم 230
 قيداـنــــص ةـــــسمخ (ICC) ةـجمدـملا اـيالخلا تاـكرــــش
 يبلي اـمب ةـيمالــــسإلا ةـعيرــــشلا ئداـبم عم ةـقفاوتم
 ةقفاوتملا مهتارامثتـسا عيونتل نيرمثتـسملا ةجاح
 قـطاــنـمـلا رـبـع ةــيـمالـــــسإلا ةــعـيرـــــشلا ماــكـحأ عـم
 تائف فلتخم لمـــشي امبو اهيطغت يتلا ةيفارغجلا
 .لوصألا

 نـــشوأ" عورـــشم ريوطت نع ًاـــضيأ ةعومجملا تنلعا §
 يف ةــيرحبلا ةــهجاولا ىلع دــئارلا ينكــــسلا "سواــه
 عيراــــــشم ةروكاــب عورــــشملا لــثميو .اريمج ةــلخن
 "ركيأ ثرون" ةـكرــــشل ةـقطنملا يف يراـقعلا ريوطتلا
 تناكو .اهل ًارقم ندنل نم ذختت يتلاو عاعشل ةعباتلا
 اذ" اــهعورــــشم لاــمتكا نع تــنلعأ دــق "ركيأ ثرون"
 نكاــسم ىلإ ةفاــضإ ،ندنل طــسو يف ديرفلا "ياودورب
 ."زيــــسندـيزير سيجير تـناــــس اذ ،تـيرتــــس سالاـب 1"
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 عاعــــش" ةكرــــشل يذيفنتلا سيئرلا ،ناخ قراط داؤف لاق ،2022 ماعل ةيلوألا عاعــــش جئاتن ىلع هقيلعت ضرعم يفو
 ىلع زيكرتلاو انتايلمع طيــسبتل ةطخ انّذفن ذإ ،عاعــش يف انل ةبــسنلاب ةيمهألا غلاب ًاماع2022  ماعلا لّكــش" :"لاتيباك
 ماـعلا ةـقالطنا عمو .ةركتبم ةـيراـمثتــــسا تاـجتنم قالطإو ءالمعلا تاـجاـيتحا ةـيبلت ىلع ةـمئاـق ةـيلاـم تاـمدـخ ريفوت
 ًادامتعا انيمهاــسمو انئالمعل ةريبك ةميق قلخو انلامعأ ومن معد ةلــصاومو ةيــساــسألا انفادهأب انمازتلا دكؤن ديدجلا
 ."طسوألا قرشلا يف ةدئارلا ةيلاملا تامدخلا ريفوت يف ةخسارلا انتناكم ىلع

 -  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

 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 §

 ةينوناق ةيلوؤسم ءالخإ

 .)"تويرام"( اهل ةعباتلا تاكرشلا وأ ةيلودلا تويرام ةعومجم لبق نمً اعابم وأً اروطم وأً اكولمم سيل "زيسنديزير سيجير تناس اذ ،تيرتس سالاب 1"
 .انه ةمدقملا تانايبلا نم يأ ةقد دكؤت مل يتلاو ،"تويرام" نم صيخرت بجومب "سيجير تناس" تامالع "تنمبولفيد فيفير سالاب" مدختستو
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 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 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

 

 


