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 رالود نويلم ٢٣٠ زواجتتل ٪٢١٠ ةبسنب ةيمالسإلا ةعيرشلا قفو ةرادملا لوصألا ومن
 يف ةيملاعلا اهتاريظن ىلع قوفتت ةيرامثتسالا "عاعش" قيدانص ءادأ

 ٢٠٢٢ ماع

 ةيدوعـــسلا ةـــيبرعلا ةـــكلمملا ىـــلع زـــكري يفاـــضإ قودنـــص حرـــطل طـــطخت "يـــس مإ يـــج عاعـــش" §
 ٢٠٢٣ ماع نم لوألا عبرلا يف يجيلخلا نواعتلا سلجم لودو

 ةعيرـــــشلا ماـــــكحأ عـــــم قـــــفاوتم دـــــقنلا قاوـــــسأل صـــــصخم قودنـــــص قالـــــطإل طيـــــطختلا §
 ٢٠٢٣ ماع نم يناثلا عبرلا يف ةيمالسإلا

 قـــــقحت ةـــــجمدملا اـــــيالخلا تاكرـــــش ةـــــيلكيه قـــــفو قيدانـــــصلا حرـــــط يـــــف عـــــسوتلا طـــــطخ §
 اهتيمنتو ةرركتملا لخدلا رداصم ةدعاق عيونت يف ةكرشلا ةيجيتارتسا

 
 ةرادإل ةدــــئارلا ةــــصنملا ،ع.م.ش لاــــتيباك عاعــــش تــــحجن :٢٠٢٣ رــــياربف ٦ ،ةدــــحتملا ةــــيبرعلا تاراــــمإلا

 زمرلاــــب يلاــــملا يــــبد قوــــس يــــف ةــــجردملا( ةــــقطنملا ىوتــــسم ىــــلع ةيرامثتــــسالا ةفريــــصلاو لوــــصألا

SHUAA(، ؛لوـــــصألا ةرادإ لاـــــجم يـــــف ًاـــــيميلقإ ةدـــــئارلا تاكرـــــشلا نـــــم ةدـــــحاوك اـــــهتناكم خيـــــسرتب 

 رـــبع ةرادإلـــل ةعـــضاخلا لوـــصألا لاـــجم يـــف يوـــقلا اـــهومنو عاـــطقلا يـــف  ةـــيملاعلا اـــهتاريظن اـــهزواجتب

 يبظوـــبأ قوـــس يـــف )ICC( ةـــجمدملا اـــيالخلا تاكرـــش ةـــيلكيه قـــفو ةيرامثتـــسالا اهقيدانـــص ةـــعومجم

 لــــماكلاب ةــــكولمملا ةكرــــشلا ،)"يــــس مإ يــــج عاعــــش"( "دــــتميل يــــس مإ يــــج عاعــــش" اهريدــــتو يملاــــعلا

 .)FSRA( ةيلاملا تامدخلا ميظنت ةطلس ةباقرل ةعضاخلاو "عاعشل"

 

 ًاوــــمن اــــهقيقحت بــــقع لوــــصألا ةرادإ يــــف تاكرــــشلا ىوــــقأ ىدــــحإ حبــــصتل ةكرــــشلا ةــــناكم تخــــسرتو

 ىـــلإ رالود نوـــيلم ٧٤ نـــم اـــهتميق عـــفترتل ،نيماـــع ىدـــم ىـــلع ةرادـــملا لوـــصألا يلاـــمجإ يـــف ٪٢١٠ ةبـــسنب

 تاقفدــــتلا ىــــلإ ةفاــــضإلابو .ةبعــــصلا قوــــسلا تايدــــحت نــــم مغرــــلا ىــــلع رالود نوــــيلم ٢٣٠ نــــم رــــثكأ

 ًءادأ ةــــجمدملا اــــيالخلا تاكرــــش ةــــيلكيه قــــفو لوــــصألا ةددــــعتم قيدانــــصلا تــــققح دــــقف ،ةــــيوقلا

 .ًايئانثتسا

 

 قودنـــص قـــقح هـــتاذ تـــقولا يـــفو ،٢٠٢٢ ماـــع يـــف ٪٥,٠- ةبـــسنب ًءادأ "طـــشنلا موـــجن" قودنـــص قـــقحو

 ماـــع ىـــهنأ يذـــلا يملاـــعلا اـــمهريظن ازواـــجت ًاـــعم نيقودنـــصلا نأ يـــنعي اـــم ،٪٨,٩- "نزاوـــتملا موـــجن"

 ،٢٠٢٢ ربمتبــــس يــــف ســــسأت يذــــلا ،"ةــــيملاعلا كوكــــصلا" قودنــــص رقتــــسا هرودــــبو .٪٣,١٢- ةــــميقب ٢٠٢٢

 كوكـــصلا قودنـــص قوـــفتو .٪١٠,٨- غلاـــبلا يملاـــعلا هرـــيظن لـــباقم ٢٠٢٢ ماـــع ةـــياهن عـــم ٪٠,٥ ةبـــسن دـــنع

 .)٪٦( ساسأ ةطقن ٦٠٠ زواجت ءادأ طسوتمب ،ًابيرقت هئارظن عيمج ىلع
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 ةـــماعلا قاوـــسألا مـــسق سيـــئرو ماـــعلا ريدـــملا ،يـــشوج تـــيجأ لاـــق ؛عوـــضوملا ىـــلع هـــقيلعت راـــطإ يـــفو

 ةيرامثتــــسالا انقيدانــــصل ظوــــحلملا قوــــفتلا نــــع نــــلعن نأ انرــــسي" :"لاــــتيباك عاعــــش" يــــف ةــــصاخلاو

 دـــكؤيو .قوـــسلا يـــف ةبعـــصلا فورـــظلا نـــم مغرـــلا ىـــلع ةلجـــسملا ةـــيملاعلا ريياـــعملاو اـــهئارظن ىـــلع

 طبـــــضنملا يرامثتـــــسالا اـــــنجهن ةـــــيلعاف ىدـــــم تايدـــــحتلاب لـــــفاحلا يملاـــــعلا يداـــــصتقالا دهـــــشملا

 ةعيرـــــشلا ماـــــكحأ عـــــم ةـــــقفاوتملا تارامثتـــــسالل نيرمثتـــــسملا تاـــــجايتحا دـــــيدحت ىـــــلع انتردـــــقو

 دــــيوزت ىــــلع ًاــــمود صرــــحن اــــننأ دــــكؤنو .ةيــــسيئرلا ةــــيفارغجلا قطاــــنملا فــــلتخم يــــف ةيمالــــسإلا

 قوــــفتت ىدــــملا ةيلبقتــــسم تاليــــلحت ىــــلإ دانتــــسالاب ةــــباذجلا ةيرامثتــــسالا قاــــفآلا مهأــــب انيرمثتــــسم

 ."ةيكيمانيدلا قوسلا تارود تاريغت ربع لاملا سأر ةيامح يف نيسفانملا ىلع

 

 يـــف يملاـــعلا يبظوـــبأ قوـــس يـــف ةـــجمدملا اـــيالخلا تاكرـــش ةـــيلكيه تـــسسأ دـــق "عاعـــش" تـــناكو

 اـــــيالخلا تاكرـــــش ةـــــيلكيه ةـــــصنم قـــــفو ةزياـــــمتملا قيدانـــــصلا تايجيتارتـــــسا قالـــــطإل ٢٠٢٠ ربمفوـــــن

 هذــــه رــــقم عــــقيو .ةــــيلكيهلا هذــــه قــــفو قيدانــــص ةــــسمخ تــــقلطأ نيــــحلا كــــلذ ذــــنمو ،ةــــجمدملا

 ةـــعبات ةكرـــش يـــهو ،ةدودـــحملا "يـــس مإ يـــج عاعـــش" اهريدـــتو ،يملاـــعلا يبظوـــبأ قوـــس يـــف قيدانـــصلا

 ."لاتيباك عاعش" ـل لماكلاب ةكولممو

 

 ةـــجمدملا اـــيالخلا تاكرـــش ةـــيلكيه قـــفو نييفاـــضإ نيقودنـــص حرـــط "يـــس مإ يـــج عاعـــش" مزـــتعتو

 ٤٠٠ زجاـــح ةـــيلكيهلا قـــفو ةرادـــملا لوـــصألا ةـــميق زواـــجتت نأ عـــّقوتتو ،٢٠٢٣ ماـــع نـــم لوألا فـــصنلا يـــف

 ءاوـــس نيرمثتـــسملا ماـــمأ ةـــحاتملا تاراـــيخلا عيـــسوت يـــف قيدانـــصلا هذـــه مهاـــستسو .رالود نوـــيلم

 رـــبع مهتارامثتـــسا عـــيونتل ةيفاـــضإ صرـــف ريفوـــتو ،تاـــسسؤملا نـــم وأ تاورـــثلا باحـــصأ نـــم دارـــفألا

 .قيدانصلا اهيطغت يتلا لوصألا تائفو ةيفارغجلا قطانملا

 

 حرــــطل ًاــــضيأ "عاعــــش" طــــطخت ،ةدــــيدجلا ةيرامثتــــسالا قيدانــــصلل ةيلبقتــــسملا اــــهططخ راــــطإ يــــفو

 ةـــــيبرعلا ةـــــكلمملا ىـــــلع زـــــكرت يـــــتلا قيدانـــــصلاو دـــــقنلا قاوـــــسأ قيدانـــــص نـــــم ةيفاـــــضإ ةـــــعومجم

 ةـــــجمدملا اـــــيالخلا تاكرـــــش ةـــــيلكيه ةـــــصنم نمـــــض يـــــجيلخلا نواـــــعتلا ســـــلجم لودو ةيدوعـــــسلا

 عاعـــش" ةيجيتارتـــسا عـــم ةـــيلكيهلا قـــفو قيدانـــصلا حرـــط يـــف عـــسوتلا طـــطخ مجـــسنتو .اـــهب ةـــصاخلا

 .ةرركتملا لخدلا رداصم ةدعاق ةيمنتو عيونتل "لاتيباك
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  )ICC( ةجمدملا ايالخلا تاكرش ةيلكيه قفو ةيرامثتسالا "عاعش" قيدانص
 

 ةـــيملاعلا مهـــسألاو كوكـــصلا نـــم فلأـــتي لوـــصألا ددـــعتم قودنـــص وـــه :"طـــشنلا موـــجن" قودنـــص

 ةرادـــملا هلوـــصأ نـــم ٪٨٠ ىـــلا ٪٧٠ رامثتـــسا ىـــلإ قودنـــصلا فدـــهي .ةـــصاخلا مهـــسألاو ةـــصاخلا نويدـــلاو

 نــــم ٪٣٠ ىــــلا ٪٢٠و ،ةيمالــــسإلا ةعيرــــشلا ماــــكحأ عــــم ةــــقفاوتملا ةــــيملاعلاو ةــــيميلقإلا مهــــسألا يــــف

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ عم ةقفاوتملا تباثلا لخدلا تارامثتسا يف ةرادملا هلوصأ

 

 ةـــعونتم ةـــعومجم لمـــشت لوـــصألا ةددـــعتم ةيجيتارتـــسا وذ ًاـــضيأ وـــه :"نزاوـــتملا موـــجن" قودنـــص

 ىـــــلإ قودنـــــصلا فدـــــهي .ةـــــصاخلا مهـــــسألاو ةـــــصاخلا نويدـــــلاو ةـــــيملاعلا مهـــــسألاو كوكـــــصلا نـــــم

 ماـــكحأ عـــم ةـــقفاوتملا ةـــيملاعلاو ةـــيميلقإلا مهـــسألا يـــف ةرادـــملا هلوـــصأ نـــم ٪٥٥ ىـــلا ٪٤٥ رامثتـــسا

 عـــم ةـــقفاوتملا تـــباثلا لخدـــلا تارامثتـــسا يـــف ةرادـــملا هلوـــصأ نـــم ٪٥٥ ىـــلا ٪٤٥و ،ةيمالـــسإلا ةعيرـــشلا

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ

 

 ةراـــجإلاو ةـــحبارملا تاقفـــصو ةـــيملاعلا كوكـــصلا يـــف رمثتـــسي :"ةـــيملاعلا كوكـــصلل عاعـــش" قودنـــص

 كوكـــــصلا ةيجيتارتـــــسا دـــــمتعت .ةيمالـــــسإلا ةعيرـــــشلا ماـــــكحأ عـــــم ةـــــقفاوتملا تاودألا نـــــم اـــــهريغو

 نـــكمم دـــئاع ىـــصقأ قـــيقحتل ًايعـــس تـــباثلا لخدـــلا تاذ تارامثتـــسالا ةرادإ ىـــلع قودنـــصلاب ةـــصاخلا

 .حبرلا تالدعم ةرادإو رطاخملا ليلقت قيرط نع رامثتسالا ىلع

 

 لاـــملا سأر وـــمن زـــيزعت ىـــلع زـــكري ةـــيلاعفب رادـــم قودنـــص وـــه :"ةـــيملاعلا مهـــسألل عاعـــش" قودنـــص

 ةعيرــشلا ماــكحأ عــم ةــقفاوتملا ةــيملاعلا مهــسألا نــم ةــعونتم ةــظفحم رــبع نــكمم دــح ىــصقأ ىــلإ

 لـــقأب ةـــموقم اـــهربتعي يـــتلا وـــمنلا ةـــيلاعو ةدوـــجلا ةـــقئاف تاكرـــشلا قودنـــصلا فدهتـــسي .ةيمالـــسإلا

 ىـــلع قطاـــنملاو تاـــعاطقلا مـــظعم يـــف قودنـــصلا كلذـــك رمثتـــسيو .يلاـــحلا تـــقولا يـــف اـــهتميق نـــم

 .ملاعلا ىوتسم

 

 سأر وـــمن زـــيزعت ىـــلع زـــكري ةـــيلاعفب رادـــُم قودنـــص وـــه :ةيلامـــشلا اـــكيرمأ مهـــسأل عاعـــش قودنـــص

 ةعيرـــشلا ماـــكحأ عـــم ةـــقفاوتملا مهـــسألا نـــم ةـــعونتم ةـــظفحم رـــبع نـــكمم دـــح ىـــصقأ ىـــلإ لاـــملا

 يـــتلا وـــمنلا ةـــيلاعو ةدوـــجلا ةـــقئاف تاكرـــشلا قودنـــصلا فدهتـــسي .ةيلامـــشلا اـــكيرمأ يـــف ةيمالـــسإلا

 مــــظعم يــــف كلذــــك قودنــــصلا رمثتــــسيو .يلاــــحلا تــــقولا يــــف اــــهتميق نــــم لــــقأب ةــــموقم اــــهربتعي

 .ةيلامشلا اكيرمأ نمض تاعاطقلا
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 تاكرــــش ةــــيلكيه قــــفو ةيرامثتــــسالا "عاعــــش" قيدانــــص لوــــح تاــــمولعملا نــــم دــــيزملل اــــنه طغــــضا

 )ICC( ةجمدملا ايالخلا

 

 -  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

 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

https://www.shuaa.com/what-we-do/asset-management/public-markets#icc
https://www.shuaa.com/what-we-do/asset-management/public-markets#icc


يفحص ربخ  

5 
 

 :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




