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 عبرلا يف مهرد نويلم ٢٠ ةميقب ةيفاص ًاحابرأ قّقحت لاتيباك عاعش

 ةيوقلا ةرركتملا تاداريإلاب ةعوفدم ٢٠٢٢ ماع نم ثلاثلا

 ةنراقم ٢٠٢٢ ماع نم ثلاثلا عبرلا يف يتارامإ مهرد نويلم ٢٠ نيمهاسملل دئاعلا حبرلا يفاص غلب ▪
 .ةيوق تاداريإ همعدت ،٢٠٢٢ ماع نم يناثلا عبرلا يف يتارامإ مهرد نويلم ١٧٠ هردق ةراسخ يفاصب

 مهرد نويلم ١٤ ةميق )ةرركتملا ريغ دونبلا ءانثتساب( ثلاثلا عبرلل يليغشتلا لخدلا يفاص غلب ▪
 ةرركتملا تاداريإلا لضفب كلذو ،٢٠٢٢ ماع نم يناثلا عبرلا يف يتارامإ مهرد نييالم ٦ ـب ةنراقم يتارامإ
 .ةعومجملا ربع فيلاكتلل تباث طابضنا ىلع ظافحلاو تاعاطقلا عيمج ربع ةيوقلا
 عبرلا يف ٪٩٠ نم ريثكب لقأ يهو ،٢٠٢٢ ماع نم ثلاثلا عبرلا يف ٪٧٧ لخدلا ىلإ ةفلكتلا ةبسن تغلب ▪

 ًاعوفدم ٢٠٢٢ ماع نم ثلاثلا عبرلا يف لامعألا ليغشت شماوه نم عسو امم .٢٠٢٢ ماع نم يناثلا
 .فيلاكتلا ضافخناب

 ٪١٢٤ ةيكلملا قوقح ىلإ نيدلا ةبسن تغلب ثيح ةينويدملا نم دحلل طبضنملا جهنلا رارمتسا ▪
 عبرلا يف ةيمومعلا ةينازيملا سيياقم نسحتت نأ عقوتملا نم .٢٠٢٢ ماع نم ثلاثلا عبرلا يف
 .ةيلاملا ةعفارلا ضيفخت رارمتساو ةيحبرلا ةدايزب ةعوفدم ٢٠٢٢ ماع نم عبارلا

 
 لوصألا ةرادإل ةدئارلا ةصنملا ،ع.م.ش لاتيباك عاعش تنلعأ :٢٠٢٢ ربمفون ١٠ ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 اهجئاتن نع ،)SHUAA زمرلاب يلاملا يبد قوس يف ةجردملا( ةقطنملا ىوتسم ىلع ةيرامثتسالا ةفريصلاو

 )" ةعومجملا "( اهل ةعباتلا تاكرشلاو عاعش نالعإ جئاتنلا هذه نمضتتو .٢٠٢٢ ماع نم ثلاثلا عبرلل ةيلاملا

 مهرد نويلم ١٧٠ هردق ةراسخ يفاصب ةنراقم يتارامإ مهرد نويلم ٢٠ هردق نيمهاسملا ىلإ دئاع حبر يفاص نع

 )ةرركتملا ريغ دونبلا ءانثتساب( يليغشت لخد يفاص نع ةعومجملا تنلعأ امك .قباسلا عبرلا يف يتارامإ

 تاداريإلا رارمتسا عم ٢٠٢٢ ماع نم يناثلا عبرلا يف يتارامإ مهرد نييالم ٦ ـب ةنراقم يتارامإ مهرد نويلم ١٤ هردق

 اهذاختا مت يتلا ةفلكتلا نيسحت ريبادتل يباجيإلا ريثأتلا ءدبو رقتسم يسفانت عضو قيقحت يف ةرركتملا

 .ةيحبرلا ىلع ساكعنالاب قباس تقو يف

 

 ةفلكتلا نيسحت رارمتساو ةرركتملا تاداريإلا ديحوت ةدايزل تاردابم

 

 يتارامإ مهرد نويلم ٦٠ ةميقب ةيوقلا ةرركتملا تاداريإلا نم ىرخأ ةعومجم عاعش تققح ،ثلاثلا عبرلا يف

 .ةعومجملا لامعأ تاعاطق عيمج ربع

 لضفب كلذو ،تاداريإلا نم يتارامإ مهرد نويلم ٣١ غلب ًاديج ًءادأ ةعومجملاب لوصألا ةرادإ عاطق ققح ▪

 .ةصاخلاو ةماعلا قاوسألا قيدانص ىلإ ةفاضإلاب ةيراقعلا لوصألا ةرادإ موسر نم ةيوقلا ةمهاسملا
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 لخد عافترال ةجيتن مهرد نييالم ٥ اهردق تاداريإ ةعومجملل ةيرامثتسالا ةيفرصملا لامعألا تققح ▪

 .يناثلا عبرلاب ةنراقم لوادتلاو تاراشتسالا

 رصاعم ينكس عورشم وهو ،"ياودورب اذ" اهعورشم لامتكا نع ًارخؤم "ركيا ثرون" ةكرش تنلعأ ▪

 "رتسنمتسو" ربع اهل ليثم ال تالالطإ عم يكيرمأ رالود رايلم ٥,١ ةميقب تامادختسالا ددعتمو

 .ندنل يف "كراب سميج تناس"و

 تابلقت طسو مهرد نويلم ٢٤ دنع اهرارقتسا ىلع يسسؤملا رامثتسالا عاطق نم انتاداريإ تظفاح ▪

 عقوتن ،ةيساسألا ريغ لوصألا ةيفصت يف ةلثمتملا انتيجيتارتسا عم ًايشامتو .ةرمتسملا قوسلا

 .ةمداقلا عابرألا يف يسسؤملا رامثتسالا عاطق نم تاداريإلا رارمتسا

 هيلع تناك امم ريثكب لقأ ٢٠٢٢ ماع نم ثلاثلا عبرلا يف ٪٧٧ ةغلابلا لخدلا ىلإ ةفلكتلا ةبسن دعت ▪

 غولب عقوت عم ةفلكتلا نيسحت تاردابم رمتست نأ عقوتملا نمو .٢٠٢٢ ماع نم يناثلا عبرلا يف )٪٩٠(

 .٪٦٥ غلابلاو طسوتملا ىدملا ىلع ةرادإلا هتددح يذلا فدهلا لخدلا ىلإ ةفلكتلا ةبسن

 

 لودل ومنلا تاعقوتو ةيوقلا ةيداصتقالا سسألا نم ةدافتسالا نم اهلهؤت ةناكمب ىظحت عاعش

 يجيلخلا نواعتلا سلجم

 

 سلجم لود تاداصتقا ومنل ةيباجيإلا تاعقوتلا نم ةدافتسالا نم اهلهؤت ةديج ةناكمب عاعش عتمتت

 نأ يلودلا دقنلا قودنص عقوتي امك .يملاعلا يداصتقالا عضولا ةشاشه نم مغرلا ىلع يجيلخلا نواعتلا

 .ملاعلا لود نيب نم ٢٠٢٢ ماع يف ومنلا يف ءادأ لضفأ طسوألا قرشلا ةقطنم يف يداصتقالا طاشنلا ققحي

 داصتقا ومني نأ عقوتملا نم امنيب ،ماعلا اذه ٪١,٥ ةبسنب تارامإلا ةلود داصتقا ومني نأ عقوتملا نمو

 ملاعلا لود نيب ومنلا تالدعم عرسأ نم اذه دعيو ،٢٠٢٢ ماع يف ٪٧,٦ ةبسنب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 يف ضئاوف قيقحت ىلإ ماعلا اذه طفنلا راعسأ عافترا ىدأ دقو اذه .ةيسيئرلا قودنصلا تاعقوت نمض

 يذلا رمألا ،ةيدايسلا ةيمومعلا تاينازيملا زيزعت ىلع دعاس امم ،يجيلخلا نواعتلا سلجم لود تاينازيم

 .رامثتسالا صرفل صصخملا لاملا سأر مجح ةدايز ىلإ يدؤيس

 

 يذيفنتلا سيئرلا ،ناخ قراط داؤف لاق ،٢٠٢٢ ماع نم ثلاثلا عبرلا يف عاعش جئاتن ىلع هقيلعت ضرعم يفو

 ةيليغشتلا انلامعأ تظفاح دقف ،اهدمأ لاط يتلا ةيملاعلا قوسلا تابلقت مغر" :لاتيباك عاعش ةكرشل

 اننإ .لامعألا تادحو عيمج ربع ةرركتملا تاداريإلا نم ىرخأ ةيوق ةعومجم تققحو اهتنورم ىلع ةيساسألا

 ‘ياودورب اذ’ عورشم لامتكا نم حضتي ام وهو ،انئالمعل ةدئار ةيرامثتسا لولح ريفوتب انمازتلا ةلصاوم دكؤن
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 ةنوآلا يف يكيرمأ رالود نويلم ٢٢٠ ةفاضإ دعب كلذو ،انئالمعل ةحاتملا ةرادملا قيدانصلا ددع يف ةدايزلاو

 ."٢٠٢٢ ماع نم ثلاثلا عبرلا يف ةرادملا قيدانصلاو ظفاحملا ىلإ ةديدجلا لوصألا نم ةريخألا

 

 -  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
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 :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 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

 


