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2021 ماع نم لوألا فصنلل ءادألا تانايب زربأ

LM 2020مسيد ءادأب ةنراقم %6 ھتبسن تغلب ومنب ،=>يوك رانيد نويلم1,037 غلب ةرادملا لوصألا ي%امجإ

رئاسخلاو حابرألا تانايب زربأ

/.يوك رانيد نويلم4.99
تالومعو ةرادإ باعتأ

سلف22
مهسلا حبر

ك.د نويلم10.41
 حبرلا يFاص

ك.د نويلم )0.49(
)ةراسخ(/لخدلل ىرخأ رداصم

 ،%42 ةبسنب تالومعلاو ةرادإلا باعتا تداز
يF /.يوك رانيد نويلم3.51 نم تعفترا ذإ
يF /.يوك رانيد نويلم4.99 ى]إ2020 ماعلا

  .2021 ماعلا

ك.د نويلم4.53 :لوصألا ةرادإ باعتأ
ك.د نويلم0.46 :ةيفرصملا تامدخلا موسر

ك.د نويلم14.6
ةيسيئرلا تارامثتسالا نم دئاعلا

مالا ةكرشلا يكلامب صاخلا حبرلا ي#اص*

/.يوك رانيد نويلم19.1
تاداريإلا ي]امجإ

ijجأت تاداريإ يFاص ك.د نويلم1.72
حابرأ تاعيزوتو دئاوف ك.د نويلم1.02
تارامثتسا عيب نم حبر ك.د نويلم0.34

ةيلام لوصأ نم حبر
ك.د نويلم11.45
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2021 ماع نم لوألا فصنلل ءادألا تانايب زربأ

احابرأ قيقحت نع "زكرملا" نلعأ
ً

2021 ماع نم لوألا فصنلا ي] =>يوك رانيد نويلم10.41 ةميقب ةيفاص 
يونس ساسأ ىhع %42 ھتبسن تغلب ومنب ةرادصلا ي] يتأت تالومعلاو ةرادإلا باعتأ ءادأ
=>يوك رانيد نويلم1,037 ى%إ لصتل ي%اوتلا ىhع ثلاثلا عبرلل  ةرادملا لوصألا عافترا
ةلثامملةHIفلانع;:يوكرانيدنويلم1.71ةميقبرئاسخي+امجإبةنراقم،;:يوكرانيدنويلم19.06تاداريإلاي+امجإغلبثيح،2021ماعلانملوألافصنللةيلاملاھجئاتننع”زكرملا"نلعأ
.2021وينوي30يR;_تنملافصنللسلف22مهسلاةيحبرتغلبو،ك.دنويلم10.41حبرلايRاصغلبو.2020ماعلانم

ةحئاجاqrضرف;:لاتايدحتلانممغرلاىmعةيحبرلانسحتويباجيإءادأقيقحتيR”زكرملا"رارمتسانعنلعأنأيندعسي":ةرادإلاـ سلجمسيئر،مناغلاـ فسويرارض/ديسلاحرصو
نادواامك.ةراسخلاوحبرلانايبـ لالخـ نمـ ةلداعلاـ ةميقلابـ ةيلاملالوصألانمحابرالاوراجيإلاتاداريإولوصألاةرادإباعتانسحتسسأىmعيونسـ ساسأىmعـ انومنزكتريو.19-ديفوك
."ةمئادةفصبانئالمعلةسوملمةميققلخوةدوجلاةيلاعةيلاملاتامدخلالضفأميدقتبمهما�Hلاوةيرشبلاانرداوكينافتبيزا�Hعاويرخفىدمنعبرعا

افيعضي�يلخلانواعتلاسلجملودـ ةقطنميRيداصتقالاطاشنلالازيام":فاضأو
ً

جماربقالطإ�Iخأتوانوروكسو�Iفلةروحتملاتالالسلاراشتنانعةمجانلان�قيلامدعةلاحببسب
ايشامتحاجنب”زكرملا"ليغشتجذومنروطت،كلذنممغرلاىmعھناالإ.تاحاقللا

ً
ىدملاىmعىرخأةحئاجاهضرفتدقتايدحتيأىmعبلغتللديجعضويRحبصاو،ة�Iغتملاقوسلافورظعم

."بيرقلا

اشاعتناـ لثميـ اممـ ،2021ماعـ نملوألاـ فصنلايRـ ;:يوكرانيدـ نويلم4.53ةميقبـ لوصاةرادإـ باعتألھليجستـ نع”زكرملا"نلعأ:يذيفنتلاـ سيئرلا،ليلخنسحـ يQع/ديسلادافأامك
ً

ايوق
ً

.;:يوكرانيدنويلم0.46ى+إلصتليونسساسأىmع%78ةبسنبةيرامثتسالاةيفرصملاتامدخلاباعتاةدايزعم،يونسساسأىmع%39ةبسنب

سكعييذلارمألا،;:يوكرانيدنويلم1.72غلبيل2021ماعلانملوألافصنلايR%20ةبسنبيراقعلا�Iجأتلاتايلمعنملخدلاةدايز2021ماعنملوألافصنلاتاداريإزيزعتيRمهاسو
ماعلانمةلثامملاةHIفلايR;:يوكرانيدنويلم10.2ةميقبرئاسخعمةنراقملاب;:يوكرانيدنويلم11.45ةميقبتارامثتسالانمبساكمتاداريإلاي+امجإلمشو.ةيراقعلاانتارامثتساةدوج

ي+املاءادألااذهلثميو.2020ماعنملوألافصنلايR;:يوكرانيد10.05اهردقةراسخلباقم;:يوكرانيدنويلم10.41ى+إ”زكرملا"حبريRاصعفتراو.ةحئاجلاتايعادتةيفلخىmع2020
.ذاوحتسالاوجامدنالاتايلمعنأشبة�IنتسمةروشمميدقتوھئالمعلءادألاةيلاعظفاحمسيسأتيRزكرملاةI¦خةماعةفصبيوقلا

I¦عــ ي�يتاHIساــ لكشبــ انلامــ سأرــ عيزوتــ ةلصاومبــ انلــ حمسيــ اممــ ،فعضــ 0.37ــ تغلبــ ةيكلملاــ قوقحــ ى+إــ نيدلايRاصــ ةبسنناــ ى+إةفاضإلابــ اذه،اqrبالصب”زكرملل"ةيمومعلاــ ةينا��ملاــ ��متتو
".2021وينويةياr»ب;:يوكرانيدنويلم1,037ى+إلصتلي+اوتلاىmعثلاثلاعبرللةرادملالوصألاتعفتراو.ةيلودلاةيراقعلاتاقفصلاقفدتكلذيRامبلوصألاتائف
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"زكرملا" نم ةذبن

نyمهاسملل ةمظتنم دئاوع قيقحت ثيح نم ةقطنملا ي] ةدئارلا ةيلاملا تاسسؤملا دحأ

تيوكلا يF مادتسم داصتقا ءانب
 عمتجملا ةمدخ ي2 ةلاعفلا ةكراشملا ى)إ ي$سلا
تيوكلا ي2 مادتسم داصتقا ءانب ي2 ةمهاسملاو

انحاجن ةisكر انلمع قرف
افظوم190 نم NOكأ نم نوكم انقيرف

ً
 نولمعي 

 ةدحتملاتايالولاو طسوألا قرشلا ي2 انبتاكم ي2
دنهلاو ةيكيرمألا

نiمهاسملل لجألا ةليوط ةمادتسم دئاوع
 ةعوفدم لجألا ةليوط ةمادتسم دئاوع قيقحت
ةرقتسم ةيدقن تاعيزوتو ةيوق تايلمعب

قوسلا يF ةدئار ةناكم
 ةرادإ ي)اجم ي2 ةدئارلا تاكرشلا دحأ هرابتعاب
 ي2ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلاو لوصألا
 ةيرامثتسا لولح "زكرملا" مدقي ،ةقطنملا
اموعدم ھئالمعل ةممصم

ً
 ي2 يئانثتسا لجسب 

تالاجملا هذه

ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلاو لوصألا ةرادإ ي+ ةصتخملا تاسسؤملا دحأ نوكيل ،1997 ماع تيوكلا ةصروب ي+ جردأو ،1974 ماع ي+ "زكرملا" سسأت§

ةيرامثتسالا ظفاحملا ةرادإو مهسألا قيدانصل ةيسايقلا تارشؤملا ىWع ءادألا ي+ قوفت§

لخدلل ةردملا لوصألا ىWع klكijلا عم ،ملاعلا لوحو ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ءاحنأ عيمج ي+ ةيراقع تارامثتسا§

"زكرملل" ةعبات ثاحبأ ةكرش يtو ،رومرام ةكرش لالخ نم ،ةيراشتسالا تامدخلاو ةيثحبلا ريراقتلاب ةقطنملا ي+ نkينعملا ديوزت§

نkصصختملاو نkفijحملا نم قيرف yjع زئاوجلا نم ديدعلا ىWع ةزئاح ةيفرصم ةيرامثتسا تامدخ§
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)ةمتت( "زكرملا" نم ةذبن

ايملاع رامثتسالا عاطق ي] يوق روضح
ً

دنهلا

تيوكلا
رطق
نـــيرحبلا
ناــمع
ةيدوعسلا
تارامإلا
رصم
نانـبل

مهسألا
تباثلا لخدلا

ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم ي+ يراقعلا رامثتسالا

ي|ودلا يراقعلا رامثتسالا

ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلا- تاراشتسالا

"زكرملا" بتاكم

 تايالولا
ةدحتملا

ايناملأ
ادنلوب
ايكرت



7

)ةمتت( "زكرملا" نم ةذبن

 ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلاءاحنأ LMعھلاجم ي] ةيراجتلا تامالعلا رهشأو مهأ دحأ

اراكتبا ;:كألا ةيلاملا ةسسؤملا
ً

سنانياف ايميإ

يرامثتسا كنب لضفأ

ينوموروي

تيوكلا يM مهسأ قودنص لضفأ
"فاديم“

رجنام دناف انيم

ثاحبأ دوزم لضفأ

ينوموروي

يمالسإ قودنص لضفأ

ةيواز

اراكتبا ;:كألا يرامثتسالا كنبلا
ً

سنانياف لابولغ

تيوكلايM لوصألل ريدم لضفأ

سنانياف ايميإ

تيوكلا يMيرامثتسا كنب لضفأ

سنانياف لابولغ

2020 ماع ي# "زكرملا" اBCلع لصح >;لا زئاوجلا *-2021 ماع ي# "زكرملا" اBCلع لصح >;لا زئاوجلا ** :ةظحالم
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لامعألا ةطشنأ نع ةماع ةذبن

LM 2020مسيدب ةنراقم %6 ھتبسن عافتراب ،=>يوك رانيد نويلم1,037 ةرادملا لوصألا ي%امجإ

:ايملاعو ،ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا

/.يوك رانيد نويلم358.2 ةرادملا لوصألا ي]امجإ

292.0 ةرادملا لوصألا ي]امجإ- ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يF تاراقعلا
ك.د نويلم
 رانيد نويلم250 ى)إ لصت ةميقب ةيراقعلا ةينطولا ةظفحملا نم ءزج ةرادإ§

 ��يوك
ةيتاوملا �Oغ قوسلا فورظ مغر لخدلل ةردملا ظفاحملا ي2 يوق ي�يغشت ءادأ§
 ��يوك رانيد نويلم65 غلبت ةرادم لوصأ ي)امجإب ،يراقعلا "زكرملا" قودنص§

راقع17 ي2  ةرمثتسم
 امك ،ا��ايوتسم ىندا ھيف تغلب يذلا قباسلا ماعلاب ةنراقم تاليصحتلا تنسحت§

رارقتسالا ي2 تامييقتلا تأدب

يراقعلا قودنصلا- ةيراقعلا ةينطولا ةظفحملا

/.يوك رانيد نويلم66.1 ةرادملا لوصألا ي]امجإ- ةيلودلا تاراقعلا
فلج-رام ةكرش لبق نم ةرادم ةدحتملا تايالولا ي2 ريوطتلا ديق عيراشم6§

"زكرملل" ةعباتلا
اديدحتو ابوروأ ي2 ناعورشم§

ً
ايناملأو ادنلوب ي2 

 ى�ع ��ك�Oلاو اك�Oمأو ابوروأ ي2 ةفاضملا ةميقلا تاذ صرفلاو تاقفصلا مييقت§
ي¡انصلا عاطقلا

 :ىرخأ لوصأ ،تباثلا لخدلا قودنص ،ةيجيلخلا مهسألا قيدانص

/.يوك رانيد نويلم790.5  ةرادملا لوصألا ي]امجإ
 اذهل اهعضو ��لا دمألا ةليوط رامثتسالا ةيجيتا�Oسا قيبطت "زكرملا" لصاوي§

.ةيدقنلا ةلويسلل ةطشنلا ةرادإلا ةعباتم ي2 رارمتسالا عم ،ضرغلا

/.يوك رانيد نويلم599 ةيجيلخلا قيدانصلل  ةرادملا لوصألا ي]امجإ
 رامثتسالل زكرملا قودنصو يمالسإلا زكرملا قودنصو ي)املا ةصرف قودنص§

 تلجس ��لاو ،زاتمم– ةزاتمملا دئاوعلل زكرملا قودنصو  ’فاديم' ريوطتلاو
ازاتمم ًءادا اهعيمج

ً
2021 ماع نم لوألا فصنلا ي2 ةجودزم ومن تالدعمب 

 ةصرف" قودنص نم لك ءادأ قوفت دقو .مهسألا قوسل ماعلا ءادألا عم ً قاستالاب
.ةيسايقلا ام��ارشؤم ى�ع "يمالسإلا زكرملا قودنص" و "ي)املا
 لود ي2 تباثلا لخدلا قوس ى)إ لوصولل ھئالمعل ةصرفلا ةحاتإ زكرملا لصاوي§

 حرطقودنص( تباثلا لخدلل زكرملا قودنص لالخ نم ي§يلخلا نواعتلا سلجم
)صاخ

- يمالسإلا قودنصلا- يبرعلا زكرملا قودنص- ي]املا ةصرف- زاتمم- فاديم
ةصاخلا ةيكلملا / زاغلاو طفنلا- ةصاخ ظفاحم-  تباثلا لخدلل زكرملا قودنص

ةيراقعلا تارامثتسالا لوصألا ةرادإ

ةعومجملل ةكولمملا لوصألا ضعب ءانثتسا ى[إ تارادإلا لبق نم ةرادملا لوصألا عومجمو ةرادملا لوصألا عومجم نLب فالتخالا دوعي :ةظحالم
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)ةمتت( لامعألا ةطشنأ نع ةماع ةذبن

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

 تامدخلا ميدقتو ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يطغت ةقمعتم ثوحب
:ةيراشتسالا

 قرشلا يطغت ةيراشتسا تامدخ ميدقتو ثاحبأو ريراقت رشنب "زكرملا" موقي§
.تاونس10 نم NOكأ ذنم ايقيرفأ لامشو طسوألا
"زكرمـلل" ةعباتلا "رومرام" ةكرش لالخ نم تامدخلا هذه "زكرملا" مدقي§
.تيوكلاو دنهلا ي2 بتاكم اهلو ،2010 ماعلا ي2 رومرام ةكرش تسسأت§
 تاساردلا ميدقتل ةدئار ةيثحب تاسسؤمو ءاO¬خ ةدع عم تاكارش رومرام تدقع§

.ةماعلا تاسايسلاب ةقلعتملا ثوحبلاو ةيداصتقالا
 رشنب تماقو  اهعقوم ى�ع ريرقت50 نم NOكأ “رومرام” تردصأ ،2020 ماعلا ي2§

.ةقطنملا ي2 لامعالا ةطشنا ةيطغتو �ميلقالا داصتقالا نع ةلاقم52

ةينبلا ،داصتقالا ،تاسايسلا ،تاعاطقلا ،لاملا قاوسأ :ثاحبألا تاعوضوم
ةيرودلا ريراقتلا ،ةيميظنتلا حئاوللا ،ةيتحتلا

:ةيراشتسالا تامدخلا

،نيدلا قاوسأو ،مهسألا قاوسأو ،تاراشتسالاو ،ذاوحتسالاو جامدنالا تايلمع
:ةلكيهلا ةداعإو ةيلوألا تاباتتكالا حرطو ،لاملا قاوسأو

 سلجم لود ي2 جامدنالاو ذاوحتسالاو ةيلوألا تاباتتكالا حرط تايلمع تلظ§
ايبسن ةليلق ي§يلخلا نواعتلا

ً
ارظن 

ً
 سو�Oفل ةروحتملا تالالسلا راشتنا �Oثأتل 

تاحاقللا جمارب قالطا رخأتو19-ديفوك
 رادصإ ةيلمع ي2 باتتكالا ليكوو كراشملا رادصالا ريدم ھتفصب "زكرملا" كراش§

 ةميقب)(Tier 2 bonds لاملا سأرل ةيناثلا ةحيرشلا نمض جردت ةدناسم تادنس
جيلخلا كنبل )2031( تاونس10 قاقحتسا لجأب ��يوك رانيد نويلم50

 تاءارجإ لامكتسا ي2 باتتكالا ليكوو رادصالا ريدم ھتفصب "زكرملا" حجن§
 ��يوك رانيد نويلم10 ةميقب ةريزجلا نا�Oط ةكرش لامسأر ةدايز ي2 باتتكالا
 نم ءالمعلا عم بثك نع لمعلا ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلا قيرف لصاوي§

ةلبقملا ة�Oفلا لالخ ةيوق تاقفصل �Oضحتلاو تاكرشلا

ثوحبلا ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلا
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يLاملا ءادألا تاهاجتا
)ijيوك رانيد فلأ(2021 ماعلا نم لوألا فصنلا يMحبرلا يMاص

 ةلداعلا ةميقلا ليدعتلاو تاداريإلا عافترال ةجيتن حبرلا ي(اص عفترا§
 .ةيباجيا ةروصب ةكرشلل ةيلاملا لوصألل
 ھنع جتن ام ةفلكتلا ديشرت تاردابم ىPع MNكKLلا ةكرشلا لصاوت§

.يونس ساسأ ىPع %2 ةبسنب ةيليغشتلا تافورصملا ي( اضافخنا
 ةدايز ىnإ ةيسيئر ةفصب2021 ماعلا نم لوألا فصنلا ةيحبر ىزعت§

 ةميقلا نم حبرلا نسحتو راجيإلا تاداريإو لوصألا ةرادإ باعتا
 wxيوك رانيد نويلم11.44 غلبمب تارامثتسالل ةلداعلا

يونس ساسأ2021 ىmع ماعلا نم لوألا فصنلا يM تاداريإلا ومن

لوصألا ةرادإ باعتا نسحت ةيفلخ ىPع تاداريإلا يnامجإ عفترا§
راجيالا تاداريإ ةدايزو
يونس ساسأ ىPع %42 ةبسنب تالومعلاو ةرادإلا باعتأ تعفترا§
 لضفب يونس ساسأ ىPع ةيسيئرلا تارامثتسالا نم داريإلا عفترا§

 نم ةلداعلا ةميقلاب ةيلاملا لوصألا نم اهقيقحت مت wxلا بساكملا
 رانيد نويلم11.44 ا��ميق تغلب wxلاو ةراسخلاو حبرلا نايب لالخ
 فصنلا ي( wxيوك رانيد نويلم10.20 ةميقب رئاسخ لباقم .wxيوك
2020 ماعلا نم لوألا
 نويلم1.721 ىnإ لصيل %20 ةبسنب عفترا راجيالا تاداريإ ي(اص§

wxيوك رانيد

مألا ةكرشلا يكلامب صاخلا حبرلا ي#اص .1

)ك.د فلأ(1حبرلا يMاص )ك.د فلأ( تاداريإلا يrامجإ

7,307 7,286 7,583 8,225
10,830

Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021

1,971

4,031 4,304 4,056

6,355

Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021
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)ةمتت( يLاملا ءادألا تاهاجتا
ةعوفدملا حابرألا عيزوت لدعمو مهس لكل حابرألا تاعيزوت

ارظن§
ً

 حKLقي مل ،ةحئاجلا ا��ضرف wxلا ةيئانثتسالا فورظلا رارمتسال 
31 ي( ةي��نملا ةيلاملا ةنسلل حابرأ تاعيزوت ةرادإلا سلجم ءاضعا
�L 2020مسيد

1ةيكلملا قوقح ىmع دئاعلا

 ىزعي اميف2021 ماعلا ي( %4.1 ةيكلملا قوقح ىPع دئاعلا غلب§
 ةلداعلا ةميقلاب ةيلاملا لوصألا نع ةجتانلا حابرألا ىnإ ةيسيئر ةفصب
.ةراسخلاو حبرلا نايب لالخ نم

6
7

5 5

%75.0 %77.8
%100.0

%33.3

%0.0
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

0

2

4

6

8

10

2016 2017 2018 2019 2020

Dividend Dividend Payout %

%9.5-

%6.7
%4.3

%6.1
%4.1

Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021

مألا ةكرشلا يكلامل دئاعلا حبرلا ي#اص .1

حابرألا تاعيزوت                ةعوفدملا حابرألا عيزوت
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ةراسخلاو حبرلل ةيسيئرلا تارشؤملا
2021 ماعلا نم لوألا فصنلا تاداريإ ليلحت

:تاظحالم
 ةيفرصملا تامدخلاو لوصألا ةرادإ باعتأ تالومعلاو ةرادإلا باعتأ لمشت§

.ةيرامثتسالا
 رداصمو ةيبنجألا تالمعلاب تاقفص نم لخدلل ىرخأ رداصم نمضتت§

.ىرخأ تاداريا
 ةيجيلخلا مهسألا ي2 تارامثتسالا ةيسيئرلا تارامثتسالا ى�ع دئاعلا نمضتي§

ةصاخلا ةيكلملاو ،ةيلودلا تارامثتسالا ،راقعلاو ،تباثلا لخدلاو ةيلودلاو

)/.يوك رانيد فلأ(

يFةي��نملا ة�jفلا
ايونس

ً
 

ومنلا
)%(

 فصنلا
 نم لوألا

2021

 فصنلا
 نم لوألا

2020
42%4,9873,505تالومعو ةرادإ باعتأ
(53%)271572دئاوف تاداريإ
16%752630حابرألا تاعيزوت تاداريإ
-(10,204)11,444رئاسخلا وأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب تارامثتسالا نم )ةراسخلا( / حبرلا

-(5)30ةصاحم ةكرشو ةليمز ةكرش جئاتن ي2 ةصح
-1,066-عيبلا ضرغل ا�¹ ظفتحم لوصا عيب نم حبر
--343ةيرامثتسا تاراقع عيب نم حبر

�O1,7211,438%20جأت تاداريإ ي2اص
-1,290(493)لخدلا/ )ةراسخلل( ىرخأ رداصم
-(1,708)19,055تاداريإلا ي]امجإ
-5,9988,590ةيليغشت فيراصم
-(12,298)13,057بئارضلاو دئاوفلا لبق حابرألا
--68%)%( شماه
(5%)1,3981,470ليومت فيلاكت
--477ةاكزلا/ ةينطولا ةلامعلا معد ةبيرض /�ملعلا مدقتلل تيوكلا ةسسؤم ةصحل صصخم

-(11,768)11,182)ةراسخلا( / حبرلا  يFاص
-59%)%( شماه
-(10,050)10,411مألا ةكرشلا يكلامب صاخلا )ةراسخلا( / حبرلا  يFاص(

(1,718)771ةرطيسملا ijغ صصحلاب صاخلا )ةراسخلا( / حبرلا  يFاص
-(21)22)سلف( مهسلا )ةراسخ( / ةيحبر

%26.2

%76.4

%(2.6)

Management Fees 
and Commission

Return on 
Investment

Other Sources of 
Income

4,987 14,562 (494.0)

لخدلل ىرخأ رداصم

(494.0)
تارامثتسالا ى�ع دئاعلا

14,562
تالومعو ةرادإ باعتا

4,987
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ةيناXYملل ةيسيئرلا تارشؤملا

ةرادملا لوصألا

 نملوألافصنلا-ةرادملا لوصألا
2020 ماعلا

ك.د نويلم1,026

 نملوألا فصنلا-ةرادملا لوصألا
2021 ماعلا

ك.د نويلم1,037

 حبرلا ي2اص ومن ةيفلخ ى�ع ةزجتحملا حابرألا ةدايز لضفب ةي�Oفدلا ةميقلا تعفترا§
 تارامثتسا نع ةجتانلا حابرألل ةيسيئر ةفصب ىزعت ��لاو ةيلاحلا ةيلاملا ة�Oفلل
. ةراسخلاو حبرلا نايب لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب

174 183 191 199 212 

Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021

)سلف(مهسلل ةي;xفدلا ةميقلا

وينوي)/.يوك رانيد فلأ(
2021

 �jمسيد
2020

  وينوي
2020

لوصألا
9,3639,95110,399كونبلا ىدل ةدصرأو دقن
5429,483127لجأل عئادو
106,59290,10195,773رئاسخلا وأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب تارامثتسا
4024102,071رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب تارامثتسا
5,9394,9889,401ةأفطملا ةفلكتلاب ةجردم تارامثتسا
74,81875,40152,659ةيرامثتسا تاراقع
5,9146,6634,778ىرخأ لوصأو ةنيدم ممذ
480505390ءالمعلل ضورق
3,4263,4153,562ةصاحم ةكرشو ةليمز ةكرش ي2 رامثتسا

192328464لوصألا مادختسا قح
8159281,033تادعملا
208,483202,173180,657لوصألا ي]امجإ
ةيكلملا قوقحو موصخلا
موصخلا
969649495كونبلل قحتسم
--12رئاسخلاوا حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةيلام موصخ
13,03910,29912,399ىرخأ موصخو ةنئاد ممذ
15,04721,08137,425ةيكنب ضورق

44,35044,35025,000ةردصم تادنس
73,41776,37975,319موصخلا ي]امجإ

ةيكلملا قوقح
101,14491,22683,227مألا ةكرشلا يكلامب ةصاخلا ةيكلملا قوقح
33,92234,56822,111ةرطيسملا �Oغ صصحلا
135,066125,794105,338ةيكلملا قوقح ي]امجإ
208,483202,173180,657ةيكلملا قوقحو موصخلا ي]امجإ
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ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلاو لوصألا ةرادإ
)ijيوك رانيد فلأ( تالومعلاو ةرادإلا باعتأ

)ijيوك رانيد فلأ( ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلا باعتأ)ijيوك رانيد فلأ(1لوصألا ةرادإ باعتأ

ىQع 48%
يونس ساسأ

ىQع 38%
يونس ساسأ

ىQع 732%
يونس ساسأ

1,496

2,265 2,361 2,768
2,219

Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021

55 62

292
224 234

Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021

1,441
2,203 2,069

2,544
1,985

Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021

ةصاخلا ةيكلملاو ةيلودلا تارامثتسالاو ،تاراقعلاو ،ةيجيلخلا مهسألا قيدانص لوصألا ةرادإ لمشت .1
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لوصألا ةرادإ باعتأ تاداريإ

)%( ةرادإلل ةيونسلا باعتألا

1,026 1,033

979
988

1,037

Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021

1,496

2,265 2,361 2,768
2,219

Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021

%0.56

%0.85 %0.85
%1.03

%0.77

Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021

ةصاخلا ةيكلملاو ةيلودلا تارامثتسالاو ،تاراقعلاو ،ةيجيلخلا مهسألا قيدانص لوصألا ةرادإ لمشت .1

)ك.د نويلم( ةرادملا لوصألا )ijيوك رانيد فلأ(1لوصألا ةرادإ باعتأ
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ةيسيئرلا تارامثتسالا ىfع دئاعلا

%12.4 %11.0 %11.7 %12.8 %14.1

Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021

)ijيوك رانيد نويلم(1ةيرامثتسالا لوصألا )ك.د فلأ( لخدلا تادئاع

 + ةصاحم ةكرشو ةليمز ةكرش ي# رامثتسا + ةأفطملا ةفلكتلاب ةجردم تارامثتسا + رخالا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب تارامثتسالا +رئاسخلاو حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب تارامثتسا ىqع ةيرامثتسالا لوصألا لمتشت1.
ءالمعلل ضورق + ةيرامثتسا تاراقع

)%( لخدلل ةيونسلا تادئاعلا

5,108 4,510 5,083
5,906 6,651

Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021

164 164

184 185
192

Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021
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دئاوعلاو لاملا سأر لكيه

فعض0.37 ى%إ ةيكلملا قوقح ي%امجإ ى%إ نيدلا ي]اص ضفخنا

)%( نيدلا يrامجإ / ةدئافلا

)%(1لوصألا ىmع دئاعلا

%4.4-

%2.4
%1.5

%2.9
%2.0

Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021

لوصألا ي[امجإ / ة~Lخألا12 لا رهشألا ي# مألا ةكرشلا >مهاسمل حبرلا ي#اص = )%( لوصألا ىqع دئاعلا1.

%1.0 %1.0
%0.9

%1.3
%1.1

Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021

 وينوي)ijيوك رانيد فلأ(
2021

 �Lمسيد
2020

 وينوي
2020

15,04721,08137,425ةيكنب ضورق

969649495كونبلل تاقحتسم

44,35044,35025,000ةردصم تادنس

60,36666,08062,920نيدلا يnامجإ

9,3639,95110,399كونبلا ىدل ةدصرأو دقن

5429,483127لجأل عئادو

9,90519,43410,526لجأل عئادولا نمضتم دقنلا يnامجإ

50,46146,64652,394نيدلا يMاص

101,14491,22683,227ن�مهاسملل ةيكلملا قوقح

135,066125,794105,338ةيكلملا قوقح يrامجإ

0.37x0.37x0.50xةيكلملا قوقح يrامجإ / نيدلا يMاص
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نXمهاسملا تامولعم

ةكرشلا تامولعم

لاعفلا ةمكوحلا لكيه

ن�مهاسملا رابك

ةرادإلا سلجم ناجل

.Iةيذيفنتلا ةنجللا
.IIلا ةنجلKLتآفاكملاو تاحيش

.IIIقيقدتلا ةنجل
.IVرطاخملا ةرادإ ةنجل

ةرادإ سلجم ءاضعأ7 يrامجإ

لقتسم ةرادإ سلجم وضع2

ن�يذيفنت ;�غ ءاضعأ5

نyمهاسملل ةمادتسم ةميق قلخ ى%إ ى�سن

% ةصحلاعونلان�مهاسملا رابك

%29.70رشابميnاملا رامثتساللزراليب تيوك ةكرش

%5.68 رشابمءالمع / wxيوكلا يnاملا ركرملا

%5.13رشابمردابملا ةكرش

يrاملا قوسلا ةحيرش
تيوكلا ةصروب- ��xيئرلا قوسلا

(Sec Code: 213)
دجوي ال-  يدقن عيزوت2020 ماعل حابرألا تاعيزوت

ةردصملا تادنسلا
 MLغ ةيلام تادنس wxيوك رانيد44.350,000

ةنومضم
مهس478,201,747ةمئاقلا مهسألا ددع
wxيوك رانيد48,080,174.700ھب حرصملا لاملا سأر
wxيوك رانيد48,080,174.700ردصملا لاملا سأر

نويلاملا نوققدملا
 )هاكرشو نابيعلا ،يماطقلا( نوتنروث تنارج
)هاكرشو نازولا(تيوليدو

/https://www.markaz.comينو;xكلإلا عقوملا
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ةيلوؤسملا ءالخإ نايب
 ضرـــعلا اذـــه يوـــتحي دـــقو .طـــقف ةـــيتامولعم ضارـــغأل ،ھيرمثتـــسمو "زـــكرملا" ��يوـــكلا ي|اـــملا زـــكرملا حلاـــصل ز�jتراـــب تيغـــشرشت ةكرـــش دادـــعإ نـــم�ميدـــقتلا ضرـــعلا اذـــه
 يـــ+ نkـــلمتحملا نيرمثتـــسملا ةدعاـــسمل ةـــقيثولا هذـــه يـــ+ ةدراوـــلا تاـــمولعملا دادـــعإ مـــتو ."ةـــيعلطت تاـــنايب" مـــساب اـــ��لإ راـــشي ،ةـــيخيرات قئاـــقح تـــسيل تاراـــبع ىـــWع �ميدـــقتلا
 ثـــحب مـــت نkـــح يـــ+و .يـــWعف وأ لـــمتحم رمثتـــسم اـــ��ف بـــغري دـــق �ـــ�لا تاـــمولعملا عـــيمج ىـــWع يوـــتحت وأ ةلماـــش اـــ��أ ي�دـــن الو،ةكرـــشلل صاـــخلا مهميـــيقت ءارـــجإل لوـــصألا
 .ةيعلطتلاتانايبلا ي+ ةحijقملا كلت نع ةيلعفلا ةيلبقتسملا جئاتنلا فلتخت دق ماع لكشبو ھنإ الإ ،لوقعم دح ى|إ ةقيثولا هذه ي+ ةدراولا تامولعملا

 رواـشتلا وأ مـ�� ةـصاخلا ةـبجاولا ةـيانعلا تاـقيقحت ءارـجإ نkـلمتحملا نيرمثتـسملا نـم عـقوتنو .تاـعقوتلا وأ تاريدـقتلا وأ تاـنايبلا هذـه ةـقد نأـشب تادهعت يأ مدقن ال
 رـــقي ،ةـــقيثولا هذـــه يـــ+ ةدراوـــلا تاـــمولعملا ةـــعجارمو ةءارـــق لالـــخ نـــمو .ةكرـــشلا يـــ+ رامثتـــسالاب ةلـــصلا تاذ ىرـــخألا روـــمألا عـــيمجو روـــمألا هذـــه نأـــشب �ـــ�ملا راـــشتسملا عـــم
 ةدراوـلا تاـمولعملا مادختـسا نـع جتاـن ررـض وأ ةراـسخ يأ هاـجت فرـط يأ نـع ةيلوؤـسم لـمحتت ال اـهل ةـعباتلا تاكرـشلا وأ / و "زـكرملا" ةكرـش نأ ىWع قفاويو رمثتسملا
 وأ لاــمهإنــع ةــجتان وهــسلاوأ ءاــطخألا هذــه تــناك ءاوــس ،يرامثتــسا رارــق يأ ذاــختا دــنع ةــقيثولا هذــه يــ+ ةدراوــلا تاــمولعملا يــ+ لاــفغإلا وأ ءاــطخألا وأ ةــقيثولا هذــه يــ+

 وأ ةرـشابم jـkغ وأ ةرـشابم رارـضأ يأ نـع فرـط يأ هاـجت لاوـحألا نـم لاـح يأـب ةلوؤـسم اـهل ةـعباتلا تاكرـشلا وأ / و "زـكرملا" ةكرـش نوـكت نـلو .رـخآ ببس يأ وأ ثداح
 ھـــجو ىـــWع اـــهل ةـــعباتلا تاكرـــشلا وأ / و "زـــكرملا" ةكرـــش يـــWختو .ةـــقيثولا هذـــه يـــ+ ةدراوـــلا تاـــمولعملا مادختـــسا نـــع ةـــجتان تـــناك عوـــن يأ نـــم ةـــيعبت وأ ةيـــضرع وأ ةـــصاخ

 .رامثتسالل ةينمزلا دودحلا وأ دئاعلا تالدعم وأ ةينمضلا وأ ةلمتحملا حابرألا ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىWع ،كلذ ي+ امب ،تانامض يأ نع ا�¨يلوؤسم ديدحتلا

 ةـقيثولا هذـهو .يزـكرملا تـيوكلا كـنبو لاـملا قاوـسأ ةـئيه ھـمظنت يذـلا ،"زـكرملا" )ع .ك .م .ش( ��يوـكلا ي|اـملا زـكرملل ةـينوناق ةـيكلم )"�ميدـقتلا ضرـعلا"( ةـقيثولا 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 ةيرس ا�±ايوتحمو

 ي�افرلا فسوي انيد
لامعألا ريوطتو تاوNOلا ةرادإ-سيئرلل لوأ بئان

+965 2224 8000 (Ext. 2503)
drefai@markaz.com

نيرمثتسملا تاقالع ةرادإ عم لصاوتلل

لاوثوج يFار
زÀOتراب تيغشرشت

+971 4313 2432
markaz@churchgatepartners.com

mailto:drefai@markaz.com
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