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2019 ماع نم لوألا فصنلل ءادألا تانايب زربأ

CDيوك رانيد نويلم12.47
%42 :ومنلا

تاداريإلا ي?امجإ

CDيوك رانيد نويلم4
%)6.0( :ومنلا

تالومعو ةرادإ باعتأ

CDيوك رانيد نويلم4.82
%38.6 :شماهلا

1حبرلا يlاص
%100.0 عفدةبسنلداعي ام ؛دحاولا مهسلل سلف20185 ماعل ةيدقنلا تاعيزوتلا
%77.8 عفدةبسنلداعي ام ؛دحاولا مهسلل سلف20177 ماعل ةيدقنلا تاعيزوتلا

مألا ةكرشلا يكلامب صاخلا حبرلا يlاص-1
.رهش12 رخآ ساسأ ى|ع  ةيكلملا قوقح ى|ع دئاعلا باسح مت-2

ةيمومعلا ةينا�_ملا تانايب زربأ

ةرادملا لوصألا ي?امجإ
يونس ساسأ ى|ع %9 :ومنلا– CDيوك رانيد رايلم1.11

رئاسخلاو حابرألا تانايب زربأ

CDيوك رانيد نويلم3.68
%1 :ومنلا
لوصألا ةرادإ

%4.8ةبسنب ةيكلملا قوقح ى|ع2 دئاعلا

سلف10
% )100( :ومنلا

مهسلا ةيحبر

.CDيوك رانيد نويلم0.32
% )46.9( :ومنلا

ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلا

CDيوك رانيد نويلم8.47
%)87.8( :ومنلا

ةيسيئرلا تارامثتسالا ى|ع دئاعلا
0.50x ةيكلملا قوقح عومجم / نيدلا يlاص

%0.63 ةبسنب لوصألا ةرادإباعتأنم دئاعلا

%9.3 ةبسنب ةيسيئرلا تارامثتسالا ى|ع دئاعلا

CDيوك رانيد رايلم1.11 "زكرملا" يlةرادملا لوصألا ي?امجإ
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 يl ةدايزو ،%42 ةبسنب تاداريإلا ي?امجإ يl ومن قيقحت عاطتسا "زكرملا" نأ نع نالعإلا يندعسي"

 بساكملا ى?إ ومنلا اذه ي��D lيئرلا ببسلا دوعيو .%9 ةبسنب يونسلا ساسألا ى|ع ةرادملا لوصألا
 رانيد نويلم6.67 تغلب CDلا رئاسخلاو حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب تارامثتسالا نم ةققحملا
 .CDيوك

 تارامثتسالاي?امجإ نم لخدلا عافترا دعب اميسال ةيرامثتسالا ھتطشنأ ومن زيزعت "زكرملا" لصاويو
 ي?امجإ ى|ع دئاعلا لصو ،كلذ ى|ع ةوالع .CDيوك رانيد نويلم8.47 غلبيل %87.8 ةبسنب

ارظنو .يونس ساسأ ى|ع %9.35 ى?إ تارامثتسالا
ً

ذاوحتسالا تايلمعل ةيدقاعتلا ةعيبطلا ى?إ 
 ةنراقم لقأ ،CDيوك رانيد نويلم0.32 ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلا باعتأ تغلب ،جامدنالاو
 تغلبو اذه .ةيوق لازت ال ةلبقملا ة��فلل ةعقوتملا انتطشنأ نكل ،�D املا ماعلا نم ا��اذ ة��فلاب

اومن ةلجسم ،CDيوك رانيد رايلم1.11 يراجلا ماعلا نم لوألا فصنلا ةيا�¢ ¡Cح ةرادملا لوصألا
ً

 
.يونسلا ساسألا ى|ع %9 ةبسنب

ايوق ًءادأ ي¥يلخلا نواعتلا سلجم لود قاوسأ تققح ،2019 نم لوألا فصنلا لالخو
ً

 ةيادب ذنم 
 تارتوتلا دعاصت نم مغرلا ى|ع بناجألا نيرمثتسملا تاقفدت لضفب ھخيرات ¡Cحو ماعلا
 ومنلابةقلعتملا فواخملا قاطن عاستاو ،ن_صلاو اك�_مأ ن_ب ةيراجتلا برحلاو ،ةيسايسويجلا

 قاوسألل زروبدنآدردناتس رشؤم ققح ،2019 نم يناثلا عبرلا لالخو .يملاعلا يداصتقالا
 قاوسأ ن_ب ءادأ لضفأ تيوكلا ةصروب تلجس امنيب ،%2.27 تغلب ةيباجيإ بساكم ةيجيلخلا

 ى|ع %14.8 ةبسنب تيوكلا ةصروب يl ماعلا قوسلا رشؤم عفترا ،كلذ ى?إ ةفاضإلاب .ةقطنملا
 ي|ناتسناغروم رشؤم ى|ع ةئشان قوس ى?إ ةئشان ھبش قوس نم تيوكلا ةصروب ةيقرت ةيفلخ
 ىوتسم ى|ع ءادأ لضفأ يناث تققحف ةيدوعسلا لوادت قوس امأ .)MSCI(لانويشان��نإلاتيباك

 %5.1 ي?املا يبد قوسل ماعلا رشؤملا لجس ن_ح يl ،%12.7 ا�²ساكم تغلب نأ دعب ةقطنملا قاوسأ
 ."%1.3 ةيلاملا قاروألل D´ظوبأ قوسل ماعلا رشؤملاو

 ¡Cحو ماعلا ةيادب ذنم %15 ةبسنب دئاوع )زاتمم( ةزاتمملا دئاوعلل زكرملا قودنص ققح ،ىرخأ ةيحان نم

 ـل ىرخألا مهسألا قيدانص تققح امك .تيوكلا ةصروبل ماعلا رشؤملا يl ھنارقأ ى|ع قوفتيل ،ھخيرات
اومن "زكرملا"

ً
ايوق 

ً
 ،)فاديم( ريوطتلاو رامثتسالل زكرملا قودنصو ،ي?املا ةصرف قودنص لَّجس نأ دعب ،

 ققح ،كلذ ى|ع ةوالع .ي?اوتلا ى|ع %12.5و ،%14.5و ،%17.7 تغلب بساكم يمالسإلا زكرملا قودنصو

 ماعلا نم ى?وألا ةتسلا رهشألا يl قوسلا رشؤم ىوتسم ى|ع ى|عأ دئاوع تباثلا لخدلل زكرملا قودنص
.يراجلا

افيعض تارامإلا يl اميسال ةقطنملا يl يراقعلا عاطقلا لازال ،مهسألا قاوسأ نم ضيقنلا ى|ع
ً

ايبسن 
ً

 عم 
 قيرف عاطتسا ،قوسلا فورظ ةبوعص نم مغرلا ى|عو .راقعلا تاراجيإ راعسأو تاعيبملا ةميق ضافخنا
 %95 ةبسنب لاغشإ تايوتسم ى|ع ظفاحي نأ "زكرملا" يl ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمل راقعلا

lھتظفحم ي lةيدوعسلاو تارامإلاو تيوكلا ي. 

 ةبسنلاب .ھخيرات ¡Cحو ي?احلا ماعلا ةيادب ذنم %1.9 تغلب ةيباجيإ دئاوع يراقعلا زكرملا قودنص ققحو
اضرعم يراقعلا عاطقلا لظي نأ عقوتملا نم ،ةلبقملا ة��فلل

ً
 ةيداصتقالا ةئيبلا فعض ببسب طوغضلل 

 طسوألا قرشلا ةقطنمل راقعلا قيرف لصاوي ،ةعقوتملا ةيلبقتسملا ةرظنلا هذه ى|ع ءانبو .ماع لكشب

 ةرادإ لثم فيلاكتلا �_فوتل تاردابم ذيفنتو طشن لكشب انظفاحم ةرادإ "زكرملا" يl ايقيرفأ لامشو
الضف ،ةيحبرلا ن_سحتو ةيليغشتلا ةءافكلا زيزعتل لخادلا نم تاكلتمملا

ً
 جمانرب قالطإ مييقت نع 

.ا�Àلع ذاوحتسالاو ة�¿عتملا لوصألا ضعب فد�¾سي

2019 نم لوألا فصنلا يl “زكرملا” ءادأ
ابيقعت

ً
:“زكرملا” يذيفنتلا سيئرلا ،يرجاهلا زيزعلا دبع فانم /ديسلا لوقي ،“زكرملا” ءادأ ى|ع 
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 لظ ي2019l نم يناثلا عبرلا يl يباجيإلا ھهاجتا ي?ودلا يراجتلا راقعلا لصاو ،رخآ بناج نم

 ،)CCPI(تي��س نيرج يl تاراقعلا راعسأ رشؤم قفو %0.5 ي?اوحب Á�Dماه لكشب راقعلا راعسأ عافترا
 ًءادأ لوصألا تائف لضفأ ناكف يÂانصلا عاطقلا امأ .ة��فلا كلت لالخNAREITرشؤم قفو %1.5و
 أدب ،كلذ نوضغ يl .تاراجيإلا ىوتسم عافترا لضفب %5 ةبسنب تاراقعلا ةميق تعفترا نأ دعب

و ،اك�_مأ يlدليفجدير يl ناعقي ،يÂانصلا راقعلا ريوطت عاطق يl نيديدج ن_عورشم ءاشنإ "زكرملا"
 نأ الإ ،ةديدجريوطت تاقفص وحن انيعس مغرو .انتاعقوت قفو ام�Àلع لمعلا �_سيو ،ادنلوب يlوالكور

ايئاقتنا �¿كأ حبصأ "زكرملا"
ً

ارظن 
ً

.كلذ نع ةمجانلا �_عستلا ةئيبو بلطلاو ضرعلا تايكيمانيد ى?إ 

 ماعلا اذه نم يناثلا عبرلا تيوكلا قوس أدب ،ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلا عاطقل ةبسنلاب

 دادعإ ةكرشلا يl يراشتسالا قيرفلا عاطتساو .ةفلتخم تاعاطق يl ةديدع تاقفص نع نالعإلاب
 .ذيفنتلا يlا�Ã عتمتن CDلا تاناكمإلاو اهمدقن CDلا ةيراشتسالا تامدخلا ةدوج سكعت ةيوق تاقفص

 نأ ى?إ ةراشإلا ردجتو .ماعلا اذه نم يناثلا فصنلا يl ةيلاحلا تاقفصلا ضعب قالغإ عقوتملا نمو
 عيراشملاةكرش لامسأر ةدايزل باتتكا ةرادإ ةيلمع مامتإ يl حجن "زكرملا" يl لاملا سأر قاوسأ قيرف
ايلاح لمعي اميف ،CDيوك رانيد نويلم18 ى?إ ةيوجلا تامدخلل ةدحتملا

ً
نم نويد يرادصإ ةرادإ ى|ع 

.ةلبقملا رهشألا نوضغ يl امهمامتإ عقوتملا

 ومنب ةقلعتملا فواخملا نأ مغر يباجيإ ءادأب2019 نم لوألا فصنلا ةيملاعلا قاوسألا ت�¢أ ،ا�²ناج نم

 تاسايس لصاوتس ،لباقملاب .قاوسألاب نيرمثتسملا ةقث ى|ع رثؤت تلازالةيسايسويجلا رطاخملاو حابرألا
.لاملا سأر تاقفدت ليكشت يl مهم رود بعل ى�Èكلا تايداصتقالا يl ةيزكرملا كونبلا

ارداق نوكي ثيحب لماوعلا هذه ھلامعأو ھتطشنأ يl "زكرملا" يÂاري و
ً

اقفو مادتسم ي?ام ءادأ قيقحت ى|ع 
ً

 
ادحاو "زكرملا" دعيو اذه .كلذل

ً
 تاو�¿لا ةرادإ يl ةقطنملا ديعص ى|ع ةدئارلا ةيلاملا تاسسؤملا نم 

."ةيضاملان_عبرألا ماوعألا رادم ى|ع ا�Êالمع ءالوو ةقثب تزاف CDلا ،ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلاو

2019 نم لوألا فصنلا يl”زكرملا“ ءادأ
ابيقعت

ً
:“زكرملا” يذيفنتلا سيئرلا ،يرجاهلا زيزعلا دبع فانم /ديسلا لوقي ،“زكرملا” ءادأ ى|ع 
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ن_مهاسمللليوطلا ىدملا ى|ع ةمادتسم دئاوع

 ى|ع ةمئاق ةمادتسم دمألاةليوط دئاوع ديلوت
 تاعيزوتو ةيوقلا ةيليغشتلا تايلمعلا ساسأ

.ةتباث حابرأ

قوسلا يlةداير

 ى|ع ةدئارلا تاكرشلا نم ةدحاو اهرابتعاب
 تامدخلاو لوصألا ةرادإ  يl ةقطنملا ىوتسم

 ي?املا زكرملا ةكرش رفوت ،ةيرامثتسالا ةيفرصملا
الولح CDيوكلا

ً
 تاجايتحا بسح ةيرامثتسا 

الضف ،ليمعلا
ً

 لفاح لجسب عتمتت ا�¢أ نع 
.يئانثتسا

تيوكلا يl مادتسم داصتقا ءانب

 عمتجملا ةمدخ يl ةيلعافب ةمهاسملل ىÍست
.تيوكلا يl مادتسم داصتقا ءانبو

انلبقتسم ساسأ رجح-انقيرف

افظوم190نم “زكرملا” قيرف نوكتي
ً

 ن_عزوم 
lةكرشلا بتاكم ي lاك�_مأو طسوألا قرشلا ي 

.دنهلاو

.ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلا �_فوتو لوصألا ةرادإ يl لمعتو ،1997 ماع ذنم تيوكلا ةصروب يl ةجردمو ،1974 ماع يl ةكرشلا تسسأت§

.ةرادملا اهظفاحمو اهمهسأ قيدانصل ةبسنلاب ا�Êادأب قوفتلا ى|ع رارمتساب ةكرشلا تبأد§

.لخدلل ةردملا لوصألا ��Dيئر لكشب فد�¾ست اميف ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ءاحنأ يl ةيراقع تارامثتسا ةكرشلا ىدل§

.ثاحبألاب ةصصختملا “رومرام” ةعباتلا ا�¾كرش قيرط نع تاراشتساو انيم ةقطنم قاوسأب ةصصختم ثاحبأو ريراقت ةءافك لكب ةكرشلا مدقت§

.ن_صصختملاو ن_ف��حملا نم قيرف �Èع زئاوجلا نم ديدعلا ى|ع ةزئاح ةيفرصم ةيرامثتسا تامدخ§

”زكرملا“ نع ةمدقم /عبات
Dمهاسملل ةتباث دئاوع ققحت CDلا ةقطنملا ديعص ى|ع ةدئارلا ةيلاملا تاسسؤملا نم ةدحاو
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تيوكلا

نيرحبلا
رطق

نامع
ةيدوعسلا
تارامإلا
رصم

ندرألا
نانبل

دنهلا

ايناملأ

اك�_مأ

مهسألا

تباثلا لخدلا

انيم يl ةيراقعلا تارامثتسالا

ي?ودلا راقعلا

ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلا يl تاراشتسا

بتاكم

ادنلوب
ايكرت

“زكرملا” نع ةمدقم /عبات
انئالمع ى?إ لصت ةيلودلا تارامثتسالا نع ثاحبأ
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تيوكلا يl لوصأ ريدم لضفأ

سنانيافايميإ نم

ًاراكتبا �¿كألا يرامثتسالا كنبلا

سنانيافلبولج نم

تيوكلا يl يرامثتسا كنب لضفأ

سنانياف ايميإو سنانيافلبولح نم

يرامثتسا كنبلضفأ

ينوموروي نم

تيوكلا يl مهسأ قودنص لضفأ زاتمم

انيمةقطنم قيدانص ريدم زئاوج نم

يمالسإ قودنص لضفأ

ةيواز نم

ماعلل ثحب دوزم لضفأ

ينوموروي نم

“زكرملا” نع ةمدقم /عبات
 ةقطنملا ديعص ى|ع ةيملاع تاسسؤم نم ةقومرم زئاوجو ريدقت ى|ع ةلصاحلا تاكرشلا �¿كأ نم ةدحاو

2019 يl “زكرملا” ا�Àف زاف CDلا زئاوجلا ى?إ �_شت ةمجنلا ةمالع :ةظحالم

 قرشلا يl اراكتبا �¿كألا ةيلاملا ةسسؤملا
طسوألا

سنانيافايميإ نم
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ىرخأ ،تباثلا لخدلا قودنص ،ةيجيلخلا مهسألا قيدانص

CDيوك رانيد نويلم733.7 ةرادملا لوصألا ي?امجإ

 بـنج ىـ?إ اـبنج لـجألا لـيوط يدعاـصتلارامثتـسالل"زـكرملا" جـهن قـيبطت يl لوصألا ةرادإ رارمتسا§

.ةطشنلا ةلويسلا ةرادإ عم
.CDيوك رانيد نويلم578.3 ي¥يلخلا نواعتلا سلجم لود مهسأ عاطق يl ةرادملا لوصألا تغلب§

 تــغلب دــئاوعب اــ�¢ارقأ ىــ|ع زــكرملل يمالــسالا قودنــصلاو- ةــصرف-فادــيم-زاــتمم قيدانــص تــقوفت§
.ساسا ى|ع كلذو ،ي?اوتلا ى|ع %12.5و ،17.7% ،14.5% ،15%

ادئاع تباثلا لخدلل زكرملا قودنص ققح§
ً

.قوسلل Ó�Dايقلا رشؤم ىوتسم ى|ع قوفت ثيح ,

لخدللزكرملاقودنص-يمالسإلاقودنصلا-يبرعلازكرملاقودنص-ي?املاةصرف-زاتمم-فاديم
ةصاخلامهسألا/زاغلاوطفنلا-ةصاخظفاحم-تباثلا

ى?إـ ماسقألاـ لبقـ نمـ ةرادملاـ لوصألاـ عومجموـ ةرادملاـ لوصألاـ عومجمـ ن_بـ فالتخالاـ دوعيـ :ةظحالم
.ةعومجمللةكولمملالوصألاضعبءانثتسا

 ايملاع ،ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا
CDيوك رانيد نويلم378.4 ةرادملا لوصألا ي?امجإ

.ك.د نويلم320.5 ةرادإلا تحت لوصألا ي?امجإ– ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يl تاراقعلا

250 ىـ?إ لصت ةميقب  رامثتسالل ةماعلا ةئيهلا نم ةكولمملا )ةيراقعلا ةينطولا ةظفحملا( نم ءزج ةرادإ§
.CDيوك رانيد نويلم

.�Èخلاو ضايرلاو D´ظوبأو يبد يl ةصاخ يراقع ريوطت ظفاحم§
.ي¥يلخلا نواعتلا سلجم لود يl لخدلل ردم صاخ قودنص§
.ةـــيدقن تاـــعيزوت مدـــقي ،CDيوـــك راـــنيد نوـــيلم77 غـــلبي ةرادـــم لوـــصأ ي?اـــمجإب يراـــقعلا "زـــكرملا" قودنـــص§

.2003 يl ھسيسأت ذنم ايونس ادئاع %7.2 ققحو،لوصألا ةميق يlاص نم %5.2 ةبسنب ةيرهش

ةصاخ ظفاحمو ،يراقعلا زكرملا قودنص- ةيراقعلا ةينطولا ةظفحملا

.ك.د نويلم57.9 ةرادإلا تحت لوصألا ي?امجإ-ةيلودلا تاراقعلا

.“زكرملل" ةعباتلافلج-رام ةكرش لبق نم ةرادم ةدحتملا تايالولا يl ةمئاق عيراشم6§
.ابوروأ يl عيراشم3§
 والــكور و اــك�_مأب دــليف جدــير يــl يÂانــصلا ريوــطتلا عيراــشم نــم ن_عورــشم يــl رمثتــسا ،�ــ_خألا عــبرلا لالــخ§

lادنلوب ي.
.ابوروأ يl ةفاضملا ةميقلا تاذ صرفلاو تاقفصلا مييقت§

 يــــكيرمألا زــــكرملا-VI يراــــقعلا ريوــــطتلل يــــكيرمألا زــــكرملا جماــــنرب- ةرـــــثعتملا نويدــــلل يــــكيرمألا زــــكرملا جماــــنرب

VII ةفاضملا ةميقلل

ةيراقعلا تارامثتسالالوصألا ةرادإ

 لامعألا زربأ
2018 وينوي ذنم %9 اهردق ةدايزب ،CDيوك رانيد رايلم1.11 ةغلابلا ةرادملا لوصألا ي?امجإ

ةعومجملل ةكولمملا لوصالا ضعب ءانثتسا ى?ا ماسقالا لبق نم ةرادملا لوصالا عومجمو ةرادملا لوصالا عومجم ن_ب فالتخالا دوعي :ةظحالم
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ثاحبألاةيرامثتسالاةيفرصملاتامدخلا

لامعألا زربأ
ةدوجلا ةيلاع ةيثحب تامدخو ةيراشتسا تامدخ ميدقت لالخ نم ءالمعلل ةفاضم ةميق قلخ

 ،لاـــــملا قاوـــــسأو ،نيدـــــلا قاوـــــسأو ،مهـــــسألا قاوـــــسأو ،تاراـــــشتسالاو ،ذاوحتـــــسالاو جامدـــــنالا تاـــــيلمع

.ي?وألا باتتكالا تاحورطو

 يـCD lيوـك راـنيدراـيلم1.38 نـم �ـ¿كأ2019 وـينويىــتح اهذيفنت مت CDلا تالماعملا ةميق ي?امجإ غلب§

.ةيجيلخلا قاوسألا
.ةماه ةيراشتسا تاقفص ذيفنتب "زكرملا" يl ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلا قيرفرمتسا§

 راـنملا ةكرـشل تـيوكلا ةـصروب يـl ةنـسلا يـl جاردا ةـيلمع لوا لامكتـسا يl لاملاقاوسأ قيرف حجن§
.2019 ريا�Èف لالخ ةراجالاو ليومتلل
 CDيوـــك راـــنيد نوـــيلم18 غـــلبت ةـــيلامجإ ةـــميقب لاـــملا سأر ةداـــيزل باـــتتكالا ةرادإـــب قـــيرفلا حـــجن اـــمك§

.ةيوجلا تامدخلل ةدحتملا عيراشملا ةكرش حلاصل
 نـــم �ـــ_خألا عـــبرلا يـــl امهلامكتـــسا عـــقوتملا نـــم نوـــيد يرادـــصإ بـــيترت ىـــ|ع لاـــملا سأر قـــيرف لـــمعي§

2019.

 ةيراشتسا تامدخوايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يطغت ثاحبأ

 نواـــــعتلا ســـــلجم لود يـــــl ىرـــــخأ تاـــــمزأ ســـــمخو خاـــــنملا قوـــــس “:ناوـــــنعب ةـــــصاخ ةرـــــشن “زـــــكرملا” قـــــلطأ§
 DـØحبلا.عارذـلا ي×و ،“سنجلتنا انيم رومرام” يl ثاحبألا قيرف اهدادعإب ماقو ،“�D املا رهشلا ي¥يلخلا

اءزج لثمت CDلاو ،“زكرملل" ةعباتلا
ً

 تاذ لئاـسملا صوصخب ةيركف ةدايق ميدقتل ةلصاوتملا هدوهج نم 
.جيلخلا ةقطنم يl نهارلا يداصتقالا عضولا تلكش CDلا ةغلابلا ةيمهألا
اــيقيرفألامــشو طــسوألا قرــشلا يــطغت ةيراــشتسا تامدــخ ميدــقتو ثاــحبأو ريراــقت رــشنب "زــكرملا" موــقي§

.تاونس10 نم �¿كأ ذنم
"زكرمـلل" ةعباتلا "رومرام" ةكرش لالخ نم تامدخلا هذه "زكرملا" مدقي§

.تيوكلاو دنهلا يl بتاكم اهلو ،2010 ماع يl رومرام ةكرش تسسأت§
 ثاـحبأو ةيداـصتقالا تاـساردلا ميدـقتل ةدئار ةيثحب تاسسؤمو ءا�Èخ ةدع عم تاكارش رومرام تدقع§

.تاسايسلا

 ،ةـيميظنتلا دـعاوقلا ،ةـيتحتلا ةـينبلا ،داـصتقالا ،ةـسايسلا ،ةعانـصلا ،لاـملا قاوـسأ :ثاـحبألا تاعوضوم
.ةيرود ريراقت

 ةيراشتسا تامدخ



11

ي?املا ءادألا تاهاجتا

يونس ساسا ى|ع تاداريإلا يl ومن

 نم ةلداعلا ةميقلاب تارامثتسا نم  حابرأنم%121 ھتبسن ومنب اعوفدم§
.رئاسخلاو حابرألالالخ

.تاداريالا ي?امجا نم %32.1 ةبسنب تالومعلاو ةيرادالا باعتألا تمهاس§
 تاداريإلا ي?امجإ نم %67.9 ةبسنب ةيسيئرلا تارامثتسالا نم لخدلا مهاس§

.%87.8 ةبسنب اعفترم

)CDيوك رانيد فلأ(بئارضلاو دئاوفلا مصخ لبق حابرألا

 ى|ع بئارضلاو دئاوفلا مصخ لبق حابرالا يl %69.6 هردق ظوحلم ومن§
.يونس ساسأ

3,871

6,347

182

7,382

5,092

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019يناثلا عبرلا 

2019

 لوألا عبرلا

2019

 �_خألا عبرلا

2018

ثلاثلا عبرلا

2018

 يناثلا عبرلا

2018

905
1,521

(1,855)

3,643

1,175

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019يناثلا عبرلا 

2019

عبرلا  لوألا

2019

 �_خألا عبرلا

2018
 ثلاثلا عبرلا

2018

 يناثلا عبرلا

2018

)CDيوك رانيد فلأ(تاداريإلا ي?امجإ
31.5%

)CDيوك رانيد فلأ( حبرلا يlاص
29.8%

 ةكرشلا يكلامب صاخلا حبرلا يlاص .1
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.)1( ارهش12 رخآ ةيكلملاقوقح ى|ع دئاعلا

 عم ةنراقم %7 ةدايزب ،ارهش12 رخآ ساسأ ى|ع ةيكلملا قوقح ى|ع دئاعلا4.8%§
.2018 نم ا��اذ ة��فلا

عفدلاو حابرألا تاعيزوت

 ماعلاب ةنراقم2018 ماعيl ةيدعاصت حابرا %22.2 عم ةرقتسم حابرأ تاعيزوت§
.�D املا

6.0
5.0

6.0
7.0

4.0

75.0% 83.3% 75.0% 78% 80.0%

2014 2015 2016 2017 2018

)%( عفدلاو )سلف( حابرألا تاعيزوت % حابرالا تاعيزوت

5.0

100.0%77.8%

ي?املا ءادألا تاهاجتا /عبات

4.5%

2.9%
2.5%

4.4%
4.8%

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 20192018 يناثلا عبرلا 2018 ثلاثلا عبرلا 2018 �_خألا عبرلا 2019 لوألا عبرلا 2019 يناثلا عبرلا

ن_مهاسملا قوقح ى|ع ،ارهش12 رخآل  مألا ةكرشلا يكلامب صاخلا حبرلا يlاص = )%( ةيكلملا قوقح ى|ع دئاعلا1.
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ةراسخلاو حبرلل ةيسيئرلا تارشؤملا

تالومعو ةرادإ باعتأ
CDيوك رانيد نويلم4

32.1%

 تارامثتسالا ى|ع دئاعلا
ةيسيئرلا

CDيوك رانيد نويلم8.5
67.9%

:تاظحالم
 تامدخلاو لوصألا ةرادإ باعتأ تالومعلاو ةرادإلا باعتأ نمضتت1.

.ةيرامثتسالا ةيفرصملا

 ،ةيملاعلاوةيجيلخلا مهسألا يl تارامثتسالا رامثتسالا ى|ع دئاعلا لمشي2.
.ةصاخلا ةيكلملاو ،ةيلودلا تارامثتسالا ،راقعلاو ،تباثلا لخدلاو

ةيسيئرلا تارامثتسالا ى|ع دئاعلا

– لخدلا ليلحت
2019 نم لوألا فصنلا

تاداريإلا ي?امجإ

نويلم12.5
CDيوك رانيد

)CDيوك رانيدفلأ(
يناثلا عبرلا يونس لوألا فصنلا يونس

2019 2018 ومنلا (%) 2019 2018 ومنلا (%)

تالومعوةرادإ باعتأ 2,089 2,163 (3%) 4,000 4,264 (6%)

دئاوف تاداريإ 155 134 16% 306 282 9%
حابرألا عيزوت تاداريإ 475 312 52% 883 688 28%

حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب تارامثتسالا نم حبرلا
رئاسخلا وأ

2,314 668 246% 6,670 3,018 121%

 لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةميقلابتارامثتسالا نم حبرلا
رخآلا لماشلا

0 0 رفاوتم �_غ - 5 (100%)

ةصاحم ةكرشوةليمز ةكرش جئاتن يl ةصح (20) 3 رفاوتم �_غ (52) (32) 63%

ةعبات تاكرشةيفصتنم حبر 0 309 رفاوتم �_غ 0 309 رفاوتم �_غ

ةيرامثتسا تاراقع عيب نم حبر 0 0 رفاوتم �_غ 299 - رفاوتم �_غ

�_جأتلا تاداريإ يlاص 190 119 60% 365 215 70%
)ةراسخ(/لخدلل ىرخأ رداصم (111) 163 رفاوتم �_غ 3 23 (87%)

تاداريإلا ي?امجإ 5,092 3,871 32% 12,474 8,772 42%
ةيليغشت فيراصم 2,967 2,327 28% 5,622 4,733 19%

بئارضلاو دئاوفلا لبق حبرلا 2,125 1,544 38% 6,852 4,039 70%
)%(شماه 42% 40% 55% 46%

ليومت فيلاكت 729 434 68% 1,222 866 41%

ةاكزلاوNLSTوKFAS ـلتامهاسم 57 45 27% 228 126 81%

حبرلا يlاص 1,376 1,065 29% 5,439 3,047 78%
)%( شماه 27% 28% 44% 35%

مألا ةكرشلا يكلامب صاخلا حبرلا يlاص 1,175 905 30% 4,818 2,619 84%

ةرطيسملا �_غ صصحلاب صاخلا حبرلا يlاص 201 160 621 428

)سلف( مهسلا ةيحبر 2 2 - 10 5 100%
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ةينا�_ملل ةيسيئرلا تارشؤملا

 ةرادملا لوصألا

2019 نم لوألا فصنلل ةرادملا لوصألا
CDيوك رانيد رايلم1.11

2018 نم لوالا فصنلل ةرادملا لوصألا
CDيوك رانيد رايلم1.02 تغلب

تارامثتسالا

)سلف( مهسلل ةي��فدلا ةميقلا

 غلبمب ةلحرملا حابرألا ةميق ضافخنا ى?إ سلف3 عقاوب ةي��فدلا ةميقلا ضافخنا ببس دوعي§
.حابرألا تاعيزوت عفد ببسب2019 سرام31 نم CDيوك رانيد نويلم1.02

191 

194 

190 

198 

195 

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019
 يناثلا عبرلا

2019

 لوألا عبرلا
2019

 �_خألا عبرلا
2018

 ثلاثلا عبرلا

2018

 يناثلا عبرلا

2018

)CDيوك رانيدفلأ( وينوي
2019

سرام
2019

�Èمسيد
2018

�Èمتبس
2018

 لوصألا

كونبلا ىدل ةدصرأو دقن 7,319 7,466 4,691 6,036
لجأل عئادو 1,387 1,662 2,565 1,768

رئاسخلا وأحابرألا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب تارامثتسالا 108,304 97,541 92,674 96,051

رئاسخلا وأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب نيدلا تاودأ 422 427 427 428

ةأفطملا ةميقلاب ةجردمتارامثتسا 4,951 4,967 6,998 5,000
ةيرامثتسا تاراقع 63,518 61,794 56,830 53,666

ىرخأ لوصأو ةنيدم ممذ 5,100 4,874 3,503 4,230
ءالمعلل ضورق 301 278 304 304

ةصاحم ةكرشو ةليمزةكرش يl تارامثتسا 3,679 3,696 3,651 3,569

لوصألا مادختسا قح 739 807 0 0

تادعملا 1,033 856 878 538
لوصألاي?امجإ 196,753 184,368 172,521 171,590

ةيكلملا قوقحو موصخلا

موصخلا

ىرخأ ةيلامتاسسؤمو كونبل تاقحتسم 996 0 0 0
ىرخأ موصخو ةنئاد ممذ 12,257 15,420 10,904 9,940

ةيكنب ضورق 41,246 25,708 22,565 20,483
ةردصم تادنس 25,000 25,000 25,000 25,000

موصخلاي?امجإ 79,499 66,128 58,469 55,423

ةيكلملا قوقح

مألا ةكرشلا يكلامب ةصاخلا ةيكلملا قوقح 93,454 94,803 91,050 93,243

ةرطيسملا �_غ صصحلا 23,800 23,437 23,002 22,924
ةيكلملا قوقح ي?امجإ 117,254 118,240 114,052 116,167

ةيكلملا قوقحو موصخلا ي?امجإ 196,753 184,368 172,521 171,590
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ةيرامثتسالاةيفرصملاتامدخلاو لوصألا ةرادإ
)CDيوك رانيد فلأ( تالومعلاو ةرادإلا باعتأ

)CDيوك رانيد فلأ(ةيرامثتسالاةيفرصملا تامدخلا باعتأ )CDيوك رانيد فلأ(1لوصألا ةرادإ باعتأ

 ومنلا لدعم
بكرملا يونسلا

%(3.4)

%(54) %(7.7)

2,163
2,680

1,986 1,911 2,089

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 2018 يناثلا عبرلا2018 ثلاثلا عبرلا2018 �_خألا عبرلا2019 لوألا عبرلا2019 يناثلا عبرلا

391

964

(69)
145

180

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019
 يناثلا عبرلا

2019

 لوألا عبرلا
2019

 �_خألا عبرلا

2018
 ثلاثلا عبرلا

2018

 يناثلا عبرلا
2018

1,772
1,716

2,055

1,766

1,909

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019يناثلا عبرلا 

2019

 لوألا عبرلا
2019

 �_خألا عبرلا

2018
 ثلاثلا عبرلا

2018

 يناثلا عبرلا
2018

ةصاخلا مهسألاو ةيلودلا تارامثتسالاو تاراقعلاو تباثلا لخدلاو ةيجيلخلا مهسألا قيدانص لوصألا ةرادإ لمشت .1
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لوصألا ةرادإ باعتأ تاداريإ

)CDيوك رانيد نويلم( ةرادملا لوصألا ةميق)CDيوك رانيد فلأ(1 لوصألا ةرادإباعتأ

ةرادإلاباعتأل ةيوئملا ةبسنلا

1,772
1,716

2,055

1,766

1,909

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019

1,020
1,064

1,093

1,157
1,112

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019

0.69% 0.65%
0.75%

0.61%
0.69%

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019

ةصاخلا مهسألاو ةيلودلا تارامثتسالاو ،تاراقعلاو ،ةيجيلخلا تباثلا لخدلا قيدانصو مهسألا قيدانص لوصألا ةرادإ نمضتت .1
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ةيسيئرلا تارامثتسالا نم دئاعلا

)CDيوك رانيد نويلم(1ةيرامثتسالا لوصألا)CDيوك رانيد فلأ( لخدلا تادئاع

%ةيونسلالخدلا تادئاع

1,545

3,680

(1,738)

5,357

3,114

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019

151 159 161 169 181

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019

4.1%

9.5%

-4.3%

13.0%

7.1%

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019

 ةجردم تارامثتسا + رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب تارامثتسالا +رئاسخلاو حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب تارامثتسا ةيرامثتسالا لوصألا نمضتت .1
ءالمعلل ضورق + ةيرامثتسا تاراقع + ةصاحم ةكرشو ةليمز ةكرش يl رامثتسا + ةأفطملا ةفلكتلاب
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دئاوعلاو لاملا سأر لكيه

وينوي)CDيوك رانيد فلأ(
2019

 سرام
2019

�Èمسيد
2018

 �Èمتبس
2018

996000ةيلام تاسسؤم ى?إ قحتسم

41,24625,70822,56520,483لجأل ضورق

25,00025,00025,00025,000ةردصم تادنس

67,24250,70847,56545,483نيدلا ي?امجإ

7,3197,4664,6916,036كونبلا ىدل ةدصرأو دقن

1,3871,6622,5651,768لجأل عئادو
عئادولانمضتم دقنلا ي?امجإ

8,7069,1287,2567,804لجأل

58,53641,58040,30937,679نيدلا يlاص

93,45494,80391,05093,243ن_مهاسملل ةيكلملا قوقح

117,254118,240114,052116,167ةيكلملا قوقح ي?امجإ

 قوقح / نيدلا ي?امجإ
 ةيكلملا

0.50X0.35X0.35X0.32X

)%(1 لوصألا ى|ع تادئاع

% نيدلا ي?امجإ /ةدئافلا

1.0% 1.0% 0.9% 1.0% 1.1%

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019

2.5%

1.6%
1.3%

2.3% 2.3%

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019

فعض0.5 غلابلا ةيكلملا قوقح ي?امجإ ى?إ نيدلا يlاص ى|ع "زكرملا" ىقبأ

لوصألا ي?امجإ / مألا ةكرشلا Dمهاسمب صاخلا حبرلا يlاص = )%( لوصألا ى|ع دئاعلا
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ن_مهاسملا تامولعم

ةكرشلا تامولعم

لاعفلا ةمكوحلا لكيه

%ةصحلاعونلان_مهاسملا رابك

%28.78رشابمي?املا رامثتساللزراليبتيوك ةكرش

%5.470 رشابمجيلخلا كنب

%5.133رشابمردابملا ةكرش

*ن_مهاسملا رابك

ي?املا قوسلا ةحيرش
 تيوكلا ةصروب- ��Dيئرلا قوسلا

(Sec Code: 213)

 %5 يدقن عيزوت2018ماعلحابرألاتاعيزوت

ةنومضم �_غ ةيلام تادنس CDيوك رانيد نويلم25ةردصملا تادنسلا

مهس478,201,747ةمئاقلامهسألا ددع

 CDيوك رانيد48,080,174.700ھب حرصملا لاملا سأر

 CDيوك رانيد48,080,174.700ردصملا لاملا سأر

 )هاكرشو نابيعلا ،يماطقلا( نوتنروث تنارج نويلاملانوققدملا
)هاكرشو نازولا( تيوليدو

/https://www.markaz.comينو��كلإلا عقوملا

ةرادإلا سلجم ناجل

.Iةيذيفنتلا ةنجللا
.IIتآفاكملاوتاحيش��لا ةنجل

.IIIقيقدتلا ةنجل
.IVرطاخملا ةرادإ ةنجل

ةرادإ سلجم ءاضعأ7 ي?امجإ

لقتسم ةرادإ سلجم وضع2

ن_يذيفنت �_غ ءاضعأ5

ن_مهاسملل ةمادتسم ةميق قلخ ى?إ ىÍسن
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 ةيلوؤسملا ءالخإ

 تاراـبع ىـ|ع Dميدـقتلا ضرـعلا اذـه يوـتحي دـقو .طـقف ةـيتامولعم ضارـغأل ،ھيرمثتـسمو "زـكرملا" CDيوكلا ي?املا زكرملا حلاصل ز�Ýتراب تيغشرشت ةكرش دادعإ نمDميدقتلا ضرعلا اذه
،ةكرــشلل صاــخلا مهميــيقت ءارــجإل لوــصألا يــl ن_ــلمتحملا نيرمثتــسملا ةدعاــسمل ةــقيثولا هذــه يــl ةدراوــلا تاــمولعملا دادــعإ مــتو ."ةــيعلطت تاــنايب" مــساب اــ�Àلإ راــشي ،ةــيخيرات قئاــقح تــسيل
 لكـشبو ھـنإ الإ ،لوـقعم دـح ىـ?إ ةـقيثولا هذـه يـl ةدراوـلا تاـمولعملا ثـحب مت ن_ح يlو .ي|عف وأ لمتحم رمثتسم ا�Àف بغري دق CDلا تامولعملا عيمج ى|ع يوتحت وأ ةلماش ا�¢أ يÂدن الو
 .ةيعلطتلا تانايبلا يl ةح��قملا كلت نع ةيلعفلا ةيلبقتسملا جئاتنلا فلتخت دق ماع

 DـÞملا راشتسملا عم رواشتلا وأ م�Ã ةصاخلا ةبجاولا ةيانعلا تاقيقحت ءارجإ ن_لمتحملا نيرمثتسملا نم عقوتنو .تاعقوتلا وأ تاريدقتلا وأ تانايبلا هذه ةقد نأشب تادهعت يأ مدقن ال
 "زـكرملا" ةكرـش نأ ىـ|ع قـفاويو رمثتـسملارـقي ،ةـقيثولا هذـه يـl ةدراوـلا تاـمولعملا ةـعجارمو ةءارق لالخ نمو .ةكرشلا يl رامثتسالاب ةلصلا تاذ ىرخألا رومألا عيمجو رومألا هذه نأشب
 تاـــمولعملا يـــl لاـــفغإلا وأ ءاـــطخألا وأ ةـــقيثولا هذـــه يـــl ةدراوـــلا تاـــمولعملا مادختـــسا نـــع جتاـــن ررـــض وأ ةراـــسخ يأ هاـــجت فرـــط يأ نـــع ةيلوؤـــسم لـــمحتت ال اـــهل ةـــعباتلا تاكرـــشلا وأ / و
 تاكرــشلا وأ / و "زــكرملا" ةكرــشنوــكت نــلو .رــخآ ببــس يأ وأ ثداــح وأ لاــمهإ نــع ةــجتان وهــسلا وأ ءاــطخألا هذــه تــناك ءاوــس ،يرامثتــسا رارــق يأ ذاــختا دــنع ةــقيثولا هذــه يــl ةدراوــلا
 ةدراوـلا تاـمولعملا مادختـسا نـع ةـجتان تـناك عوـن يأ نـم ةـيعبت وأ ةيـضرع وأ ةـصاخ وأ ةرـشابم �_غ وأ ةرشابم رارضأ يأ نع فرط يأ هاجت لاوحألا نم لاح يأب ةلوؤسم اهل ةعباتلا
lاـــمب ،تانامـــض يأ نـــع ا�¾يلوؤـــسم دـــيدحتلا ھـــجو ىـــ|ع اـــهل ةـــعباتلا تاكرـــشلا وأ / و "زـــكرملا" ةكرـــش يـــ|ختو .ةـــقيثولا هذـــه يـــ lوأ ةـــلمتحملا حاـــبرألا ،رـــصحلا ال لاـــثملا ليبـــس ىـــ|ع ،كـــلذ يـــ 
 .رامثتسالل ةينمزلا دودحلا وأ دئاعلا تالدعم وأ ةينمضلا

 ةيرـس اـ��ايوتحمو ةـقيثولا هذـهو .يزـكرملا تـيوكلا كـنبو لاـملا قاوـسأ ةـئيه ھـمظنت يذـلا ،"زـكرملا" )ع .ك .م .ش( CDيوكلا ي?املا زكرملل ةينوناق ةيكلم )"Dميدقتلا ضرعلا"( ةقيثولا هذه
."زكرملا" نم حيرص قبسم يباتك نذإ نود ا��ايوتحم نم يأ نع فشكلا زوجي الو ،ايئزج وأ ايلك اهخسن وأ اهجاتنإ ةداعإ وأ اهعيزوت زوجي الو

(Ext. 2503) 8000 2224 965+ يÂافرلا فسوي انيد
drefai@markaz.comلامعألا ريوطتو تاو�¿لا ةرادإو،نيرمثتسملا تاقالع- سيئرلل لوأ بئان

2432 4313 971+لاوثوج يlار
markaz@churchgatepartners.com ز�Ýترابتيغشرشت

نيرمثتسملا تاقالع عم لصاوتلل

mailto:drefai@markaz.com
mailto:markaz@churchgatepartners.com


"زكرملا"- CDيوكلا ي?املا زكرملا

13095 ةافصلا ،23444 ب.ص
تيوكلا ةلود

8000 2224 965+ :نوفلت
5828 2242 965+ :سكاف
info@markaz.com :ينو��كلإلا دي�Èلا

markaz.com


