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 0202يويًّ درُى أرتبدًب ضبفيج في اهٌضف األّل  354اهيشرق يدلق 
 يويبر درُى دخاًل خشغيويًب  0.4 شجل

 

فٕ دّهج  اهيبهٖج اهرائدث بحاهيؤشش أحد ، أؿوً اهيضرق0202يّهيّ  03 –دتي، اإليبراح اهعرتيج اهيخددث 
يوًّٖ  354ّل يً اهـبى اهحبهٕ تلٖيج ؿً خحلٖلَ أرتبحًب ظبفٖج فٕ اهٌظف األ اإليبراح اهـرتٖج اهيخحدث

، حٖد حلق فٕ األضِر اهشخج يً ختبػؤ درُى، ّاهخٕ جبءح رغى يب ٖضِدٍ اهّغؾ االكخظبدٔ اهـبهيٕ
 اهخضغٖوٕ تبهدخليلبرٌج % 6يوٖبر درُى تخراجؾ ٌشتخَ  0.4دخاًل خضغٖوًٖب تلٖيج  0202األّهٓ يً اهـبى 

 .ٕفٕ اهفخرث ذاخِب يً اهـبى اهيبغاهيشجل 

خالل اهفّائد ّإٖراداح اهيٌخجبح اإلشاليٖج تـد حشى اهخّزٖـبح  ّحلق اهيضرق ٌيًّا فٕ ظبفٕ دخل
يوٖبر درُى يلبرٌج تبهفخرث ذاخِب يً اهـبى  0.07يشجاًل % 02اهٌظف األّل يً اهـبى اهحبهٕ تٌشتج 

ٖد خـختر ُذٍ ، ح%39اهرشّى ّاإلٖراداح األخرْ إهٓ إجيبهٕ اهدخل اهيبغٕ، فٕ حًٖ توغح ٌشتج 
 .فٕ اهشّق اهيشجوج أؿوٓ اهيـدالحاهٌشتج يً 

اهـبهيٖج رغى اهؼرّف االكخظبدٖج : "ّكبل يـبهٕ ؿتد اهـزٖز اهغرٖر اهرئٖس اهخٌفٖذٔ هتٌم اهيضرق
اهظـتج، إال أً اهيضرق خينً يً خشجٖل أداء كّٔ خالل األضِر اهشخج األّهٓ يً اهـبى اهحبهٕ، يشخفٖدًا 

ٖج رغى اهخضغٖوّاهخٕ خؤند اشخيرارٖج أؿيبهٌب  ّائد اهـخٌّٖؾ االشخذيبراح ّاشخلرار  يً اؿخيبد شٖبشج
 ".اهّغؾ االكخظبدٔ اهيغػرة ؿبهيًٖب

ّاظل اهيضرق شٖبشخَ االحخٖبػٖج اهيحبفؼج خالل اهٌظف ّفٕ إػبر إجراءاح اإلدارث اهيبهٖج اهحنٖيج، 
ف ٖهبرنز ؿوٓ إدارث اهخن ولرّع اهيخـذرث، نيبهيوًّٖ درُى  890األّل يً اهـبى اهحبهٕ تخخظٖط يتوغ 

 ّاهخٕ توغح ٌشتج اهنفبءث، إهٓ جبٌة اهيحبفؼج ؿوٓ %0.5ّاهحد يً اهٌفلبح اهـبيج ّاإلدارٖج تٌشتج 
49%. 
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، نيب أٌٌب االٌخـبصيؤضراح ؿوٓ ؿّدث فٕ اهفخرث األخٖرث الحؼٌب : "ّأغبف يـبهٕ ؿتد اهـزٖز اهغرٖر
يً خالل إدارث  َيّؼفٖاالشخذيبر فٕ ّاظل اهيضرق يً جِج أخرْ كخظبدٔ، تخحشً اهّغؾ االيخفبئوًّ 

ّرفؾ  كبؿدخٌب اهخنٌّهّجٖج، ػّٖرخٌـيل فٕ اهفخرث اهحبهٖج ؿوٓ نيب ، ّرفؾ اهنفبءاح اهيّاُة ّاهيِبراح
 ."اغخٌبى اهفرط اهيخبحج فٕ اهشّق ّتِدف هخـزٖز يّكـٌب اهرٖبدٔ، ،يشخّْ اهخديبح

يلبرٌج تبهٌشتج  %0.6  بئدث فٕ اهٌظف األّل يً اهـبى اهحبهٕ ارخفبؿًب إهٓ اهٌشتجّشجل ظبفٕ ُبيص اهف
 .0229اهيشجوج خالل اهـبى % 0.0

 ألظّله حنٖيجيً خالل إدارث ّّاظل اهيضرق جِّدٍ إلؿبدث اهّغؾ االشخراخٖجٕ هويٖزاٌٖج 
، ّؿوٓ درُى يوٖبر 86.4 اإلجيبهٕ إهٓ %8.5ّاهيػوّتبح، حٖد شجوح اهيّجّداح اٌخفبغًب تٌشتج 

اهٌلد  ؿوٓ يرنزُب تيشخّٖبح كّٖج يخيذوج تّغؾ يخّازً تًٖاهشّٖهج  حبفؼحفلد اهرغى يً ذهم، 
 .يوٖبر درُى 05.3 تئجيبهٕاهتٌّم هدْ ّاألرظدث 

، ّتوغح ٌشتج األظّل اهشبئوج إهٓ إجيبهٕ %92نيب شجوح ٌشتج اهلرّع إهٓ اهّدائؾ يشخّْ يذبهًٖب ؿٌد 
اهٌلد ّاألرظدث هدْ ّاهخٕ خغى % 42كًّٖب فٕ اهٌظف األّل يً اهـبى اهحبهٕ تٌشتج األظّل يرنزًا 

خيذل حظج اهتٌم فٕ ترٌبيج اهشٌداح يخّشػج األجل يوٖبر درُى  0.0 دفـج تلٖيج اهتٌّم، حخٓ تـد شداد
 .0202ّاهخٕ اشخحلح اهدفؾ خالل اهرتؾ األّل يً اهـبى  (EMTN)تبهّٖرّ 

فٕ   س اهيبل فٕ  اهٌظف األّل يً اهـبى اهحبهٕ ّاهيٌخِٕ فٕ ٌّّٖٖ اهيبغٕث رأءنفب ٌشتج خحشٌح ّ
ّاهخٕ توغح  0229يلبرٌج تبهٌشتج اهيشجوج فٕ ٌِبٖج اهـبى % 00.50هختوغ " 0تبزل "إػبر يـبٖٖر اخفبق 

تٌِبٖج % 03، نيب خحشٌح ٌشتج األظّل يً اهيشخّْ االّل إهٓ األظّل ذاح اهيخبػر يً 02.08%
ث ءاهشّٖهج اهلّٖج ٌّشتج نفباألّل يً اهـبى اهحبهٕ، ّخـنس  تٌِبٖج اهٌظف% 05هخرخفؾ إهٓ  0229اهـبى 

 .إلدارث اهحنٖيج فٕ تٖئج يوٖئج تبهخحدٖبحا ج اهخٕ اٌخِجخِبشٖبشتفغل اه يخبٌج ّغؾ اهتٌمرأس اهيبل 

فٕ يّكـَ اهرائد خلّٖج ه يٌخجبخَ ّخديبخَخـزٖز ّخّشٖؾ ّؿوٓ اهظـٖد اهـيوٖبح اهخضغٖوٖج، ّاظل اهيضرق 
 .دّهج اإليبراحفٕ اهلػبؽ اهيظرفٕ 
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إؿبدث ضِد اهيضرق خالل اهرتؾ اهذبٌٕ يً اهـبى اهحبهٕ  كػبؽ اهخديبح اهيظرفٖج هألفراد، ؿوٓ يشخّْ ّ
افخخبح فرؽ  إهٓ جبٌة تدتٕ، دٖرث يٌػلج اهرئٖشٕ فٕ لراهي ٖلؾ فٕاهذٔ تػبتؾ جدٖد ّفرؽ اهركج  افخخبح

 ٖغىيؤششج يحيد تً راضد هدؿى يضبرٖؾ اهضتبة، اهذٔ اهخٕ خـد إحدْ يتبدراح األؿيبل  جدٖد فٕ كرٖج
 .ويضبرٖؾ اهظغٖرث ّاهيخّشػجه ًا آخر، ّيرنزاهذُتٕويضرق يرنزًا ه

اشخراخٖجٖخَ  اهيضرق ّٖاظل" :ق كبل يـبهٕ ؿتد اهـزٖز اهغرٖرٌيّ اهـيوٖبح اهخضغٖوٖج هويضرّخـوٖلًب ؿوٓ 
اهشـٕ  ٌّاظلشنيب ، االكخظبدٔاهيٌبخ اهظـّتبح اهخٕ ّٖاجِِب رغى  اهدّهج إيبراح فٕ يخخوف اهخّشـٖج

 ".نأحد أُى ّأفغل اهتٌّم اهّػٌٖج فٕ اهدّهج يرنزٌب ّخّاجدٌبٖـزز ، يب يخيٖزثوحظّل ؿوٓ جّائز ه

ّؼتٕ، ًب فٕ خديج اهيضرق هالشخضبراح اهيبهٖج تبفخخبح يرنز فٕ يدٌٖج أتخّشـاهيبغٖج  ضِدح اهفخرثنيب 
ج اهخٕ ٖـبًٌّ يٌِب، نيب ّاظل ترٌبيج اهيبهٖ ؿتبء خخفٖف األ ؿيٖل ؿوٓ آالف 5أنذر يً شبؿد  ّاهذٔ

ً درُى خالل ٖٖيال 02 تلٖيججبئزث ٌلدٖج إؿالٌَ ؿً خلدٖيَ أنتر ـٌبًّٖ تـد اهيوٌّٖٖر اهيضرق خظدر 
 .اهيبغٕ ٌّّٖٖ

 جّاهخٕ خلديِب يجو، "0202فٕ اهضرق األّشػ  ألشّاق اهٌبضئجتٌم فٕ ا أفغل"تجبئزث  اهيضرق فبز نيب
 ، نيب ػرحؿبهيٖج اهيشخّْيظرفٖج جِّد اهيضرق فٕ خلدٖى خديبح ت ًباؿخرافيب ٖيذل تدّرٍ ي، "جوّتل"

ّدؿيِى ّخػّٖرُى  اهيُّّتًٖ اهدّهج ٕيّاػٌؿوٓ  رنزاهذٔ ٖ، "اهيشخلتليضرق "ترٌبيج أٖغب  اهيضرق
 يًخخنًّ تخـًٖٖ دفـج  يؤخرًا اهيضرقكبى ، حٖد شرٖؾ فٕ اهتٌم اهلٖبدٖج تضنليٌبظة اهتِدف خشويِى 

 .اهترٌبيجُذا غيً  ّيّاػٌج يً أتٌبء اهدّهج  ًبيّاػٌ 04

 -اٌخِٓ -

 يعوّيبح عً اهيشرق

ّهعة دّرًا رائدًا  0391خأشس اهتٌم عبى ّكد اإليبراح اهعرتيج اهيخددث،  دّهج دد أنتر اهتٌّم فيأيعختر اهيشرق 
ّنبً اهيشرق شتبكًب في طرح اهعديد . هألفراداهيضرفيج  خضّضًب في اهخديبح ّتشنل خبص  ضرفي،في اهلطبع اهي

أّل تٌم يطوق يٌخجبح ّخديبح يتخنرث يذل اهشينبح اهشيبديج،  فلد نبً، اهيضرفيج اهراكيج يً اهيٌخجبح ّاهخديبح
 .ّتطبكبح االئخيبً، ّأجِزث اهضراف اآلهي
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اهعبهييج، ّيً ُذٍ اهجّائز جبئزث أفضل تٌم في اإليبراح اهعرتيج اهيخددث، هعبى  دضد اهيشرق اهعديد يً اهجّائز
دضّهَ عوٓ جبئزث  اهيشرق ّيً أددد إٌجبزاح. ّاهعديد يً اهجّائز األخرْ( يٌّييّرّ)، يً يجوج 0222

في ( هنخرٌّيجأفضل تٌم هويعبيالح اهيضرفيج اإل)في كطر، ّجبئزث ( أفضل تٌم هويعبيالح اهيضرفيج اإلهنخرٌّيج)
في اهشرق  ألشّاق اهٌبشئجتٌم في ا أفضل"تجبئزث  اهيشرق فبز نيب، 0223هعبى " غوّتل فبيٌبٌس"يجوج  اهيٌطلج يً

 .، يً يجوج جوّتل"0202األّشط 

هخلديى أفضل اهخديبح ّيطيخ اهيشرق، تبعختبرٍ اهيؤششج اهيبهيج اهرائدث في دّهج اإليبراح اهعرتيج اهيخددث، 
ّهخدليق ُذا . جخيبعيج خجبٍ اهيجخيعبح اهخي يخديِبٍ، تيب في ذهم يشؤّهيخَ اإلاهيتخنرث ّاهفريدثاهيضرفيج 

 .اهِدف، يّهي اهيشرق اُخيبيًب خبضًب تخّظيف اهيّاطٌيً اإليبراخييً ّخدريتِى ّخطّير يِبراخِى

 

 :هويزيد يً اهيعوّيبح اهرجبء اإلخضبل عوٓ

 شيير ديبد
 اهعبيجاهفعبهيبح ّاهعالكبح يدير 

 اهيشرق
 239224120: ُبخف

 2522240200: يخدرم
 samirH@mashreqbank.com: تريد اهنخرٌّي
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