شزكت انبحز انًتىسظ انسؼىديت نإلستثًبر
)شزكت يسبهًت سؼىديت يقفهت)
انتقزيز انسنىي نًجهس اإلدارة ػن انفتزة انًبنيت انًنتهيت في  13ديسًبز 1039و
-3انًقذيت:
٠غشّ ِّغٍظّإداسحّؽشوخّاٌجؾشّاٌّزٛعو ّاٌغؼٛد٠خ ٌّإلعزضّبسّأّْ٠مذٌٍَّغبدحّاٌّغبّّ٘ٓ١رمش٠شّٖاٌغّٕٞٛػّٓاٌؼبَّاٌّبٌّٟ
إٌّزّ ٟٙفِّ َّ ١0٣9/٣١/١٣ّ ٟقؾٛثبّ ّثبٌمٛائُ ّاٌّبٌ١خ ّاٌّذلمخ ّّٚ .فِّ ٟب ّّ٘ ِّٓ ٍٟ٠زا ّاٌزمش٠ش ّٚفف ّألُ٘ ّاٌزطٛسادّ
ٚإٌزبئظّٚاألٔؾطخّألػّبيّاٌؾشوخّفّٟاٌؼبَّّ ّّّّ.َّ١0٣9
نبذة ػن انشزكتّ :
إْ ّؽشوخ ّاٌجؾش ّاٌّزٛعو ّاٌغؼٛد٠خ ٌّالعزضّبس ّ("اٌؾشوخ")ّ ّٟ٘ ،ؽشوخ ِّغبّ٘خ ّعؼٛد٠خ ِّمفٍخ ِّغغٍخ ٌّذ١ّ٘ ٜئخ ّاٌغٛقّ
اٌّبٌ١خّثّٛعتّاٌزشخ١ـّسلُّّٚ١6-06070ربس٠خّّ١عّبدّٜا٢خشّ٘٣2١1ـّ(اٌّٛافكّّ ّ.)١006ّٛ١ٔٛ٠ّ٣١
ّ
إّْسأطِّبيّاٌؾشوخّ٠جٍغِّ(ّ٣00.000.000ئخٍِّّ)ْٛ١لايرّعؼٛدِّٞمغُّإٌ(ّ٣0.000.000ّٝػؾشحِّالّ)ٓ١٠عُّٙلّ١خّ
وًّاٌغ(٣0ُٙػؾشح)ّلايرّعؼٛدّ .ّٞ
ّ
رزّضًّأٔؾطخّاٌؾشوخّفّٟاٌزؼبًِّثقفخّأفًّٚٚ١وًّٚ١اٌزؼٙذّثبٌزغط١خّٚإداسحّفٕبد٠كّاإلعزضّبسّٚاٌزشر١تّٚرمذُّ٠اٌّؾٛسحّ
ٚاٌؾفعّفّٟأػّبيّاألٚساقّاٌّبٌ١خّ .
ّ
ّ
 -1اننتبئج انًبنيت ألػًبل انشزكت
ّ
ّ
ؽممذّاٌؾشوخّخغبئشّثمّ١خّّ٣2.192أٌفّلايرّعؼٛدّٞلجًّاٌضوبحّٚمش٠جخّاٌذخًّخاليّاٌؼبََِّّ١0٣9مبثً أسثبػّثمّ١خّ
ّ ٣6.١21أٌفّلايرّعؼٛدٌٍّٞؼبَّاٌغبثك ّثزشاعغ ّثٍغ ّّ ١١.٣2١أٌف ّلايرّعؼٛدّٞثّب ّٔغجزٗ ّّ ٣٣.60٣(ّ%٣17أٌفّلايرّ
عؼٛدّ ٞوخغبئش ّثؼذ ّمش٠جخ ّاٌذخً ّخالي ّاٌؼبَ ِّّ َ١0٣9مبثً أسثبػ ّثمّ١خ ّّ ٣١.612أٌف ّلاير ّعؼٛدٌٍّ ٞؼبَ ّاٌغبثكّ
ثزشاعغّثٍغّّ١0.0١0أٌفّلايرّعؼٛدّٞثّبّٔغجزّّٗٚ،)%٣10ثٍغذّخغبسحّاٌغُّٙاٌٛاؽذّلجًّاٌضوبحّٚمش٠جخّاٌذخًّّ٣.29
لايرّعؼٛدِّٞمبثًّسثؼّّ٣.6١لايرّعؼٛدٌٍّٞفزشحّٔفغٙبِّّٓاٌؼبَّاٌغبثكّ .
ّ
إٔخفنذ ّاإل٠شاداد ّاٌزؾغ١ٍ١خ ٌٍّؾشوخ ّثّجٍغ ّّ 0.١10أٌف ّلاير ّعؼٛد(ّ ٞثٕغجخ ِّّ )%١0.16مبسٔخ ّثبٌؼبَ ّّ ،َ١0٣1وّبّ
إسرفؼذ ّاٌّقشٚفبد ّاٌزؾغ١ٍ١خّثّجٍغّّ ١7.616أٌف ّلايرّعؼٛدِّٞمبسٔخّثبٌؼبَّ٠ّ.َ١0٣1زّضًّاإلٔخفبك ّفّٟاإل٠شادادّ
اٌزؾغ١ٍ١خّثقٛسحّسئ١غ١خّثبإلٔخفبك ّفّٟدخًّإداسحّاالفٛي ّّٚ ،رّضًّاإلسرفبع ّفّ ٟاٌّقشٚفبد ّاٌزؾغ١ٍ١خ ّثقٛسح ّسئ١غ١خّ
ثبإلسرفبعّفِّٟخققبدِّخبهشّاالئزّبّْثمّ١خّّ٣6.176أٌفّلايرّعؼٛدّ .ٞ
ّ
ّ

ٚفّ١بٍٍِّّٟ٠خـٌٍّٕزبئظّاٌّبٌ١خٌٍّؾشوخّفّٟاٌؼبَّ:َّ١0٣9

*ّرزنّّٓاٌّقشٚفبدّاٌزؾغ١ٍ١خِّخقـِّخبهشّاالئزّبّْثّجٍغّّ٣6997١أٌفّلايرّعؼٛدّ ٞ
ّ

ٚعذ٠شّثبٌزوشّٕ٘بّأّْإٌزبئظّاٌّبٌ١خّعشّٜرذل١مٙبِّّٓلجًّاٌّؾبعتّاٌمبّٟٔٔٛد٠ٍٛ٠ذّأذّرٛػّٚ،لذّأثذّٜا٢خ١شّسأ٠بِّّطٍمبّ،
ثذِّ ْٚالؽظبدّ ،أّْاٌمٛائُّاٌّبٌ١خّوىًّرظٙشّثؼذيِّّٓ،وبفخّإٌٛاؽّٟاٌغ٘ٛش٠خِّٕٙٚ،بّاٌّشوضّاٌّبٌٌٍّٟؾشوخّوّبّفّٟ
ّ ١٣د٠غّجشّّٔٚ ١0٣9زبئظّأػّبٌٙب ّٚرذفمبرٙب ّإٌمذ٠خ ٌٍّغٕخ ّإٌّز١ٙخ ّفّ ٟرٌه ّاٌزبس٠خ ّٚفمب ٌٍّّؼب١٠ش ّاٌذ١ٌٚخ ٌٍّزمش٠ش ّاٌّبٌّٟ
اٌّؼزّذ ّفّٟاٌٍّّىخّاٌؼشث١خّاٌغؼٛد٠خ ّٚاٌّؼب١٠شّٚاإلفذاسادّاألخشّٜاٌّؼزّذحِّّٓاٌ١ٙئخّاٌغؼٛد٠خٌٍّّؾبعجّٓ١اٌمبّٔٓ١١ٔٛ
ٚاٌّالئّخٌّظشٚفّاٌؾشوخّوّبّٚرزفكِّغِّزطٍجبدّٔظبَّاٌؾشوبدّٚإٌظبَّاألعبعٌٍّٟؾشوخّفّ١بّ٠زؼٍكّثئػذادّٚػشكّ
اٌمٛائُّاٌّبٌ١خّ ّ.
ّ
ّ
رغذّْٚادٔبّٖعذٚيّّ٠ضًّخالفخّألفٛيّاٌؾشوخّٚخقِٙٛبّٔٚزبئظّأػّبٌٙبّفّٟاٌغٕٛادّاٌّبٌ١خّاٌخّظّاألخ١شح ّ
ّ
رمش٠شّاٌّشوضّاٌّبٌ(ّٟثآالفّاٌش٠بالدّاٌغؼٛد٠خ)ّ :
ّ

ّ
ّ

ّ

رمش٠شّلبئّخّاٌذخًّ(ثآالفّاٌش٠بالدّاٌغؼٛد٠خ)ّ :
ّ

ّ
 -1نشبط انشزكت  -األػًبل انتشغيهيت
تابعت الشركة فً العام ٩١٠٢م تقدٌم خدماتها المتعلقة باإلستشارات المالٌة والترتٌب والتموٌل لمشارٌع عدة ،وبٌع
وإدارة الصنادٌق اإلستثمارٌة .وفً ما ٌلً وصف مقتضب لعدد من هذه المشارٌع واألعمال:
 اإلستشارات المالية والترتيب
بدأنا العام  ٩١٠٢مع ثالثة عقود لإلستشارات المالٌة وخدمات الترتٌب الحصري ،وقع إثنان منهما خالل الربع األول من
العام  ٩١٠٢والثالث خالل الربع األخٌر من السنة الماضٌة.
أبرم العقد األول (قٌمته اإلجمالٌة  ٩٢ملٌون لاير سعودي ما ٌعادل  7.7ملٌون دوالر أمٌركً) فً  3كانون األولٌ /ناٌر
 ٩١٠٢مع شركة متخصصة فً مجال توزٌع وبٌع قطع غٌار السٌارات فً المملكة لتموٌل رأس المال العامل؛ تبلغ قٌمة
الرسوم المتفاوض علٌها :رسوم ترتٌب  ٠١١الف لاير على خمس دفعات ،ورسوم نجاح اتمام صفقة  %3,5محسوبة
من قٌمة العقد.
فً ضوء ردود الفعل السلبٌة التً تم تلقٌها من البنوك اإلقلٌمٌة/المحلٌة ومن الصنادٌق االستثمارٌة للمشاركة فً الصفقة،
ومع وجود ضغوط متزاٌدة على العمٌل من ناحٌة السٌولة وحقٌقة أن العقد الموقع مع العمٌل ٌنتهً فً ٌونٌو ،٩١٠٢
قرر فرٌق العمل عدم تجدٌد العقد مع ابقاء خطوط االتصال مفتوحة لمتابعة أي تحدٌثات تذكر فً وضع العمٌل المالً.
أبرم العقد الثانً )قٌمته اإلجمالٌة  ٩5١ملٌون لاير سعودي ما ٌعادل  67ملٌون دوالر أمٌركً) خالل شهر شباط/
فبراٌر  ٩١٠٢مع شركة ٌونانٌة متخصصة لتموٌل وبناء وتطوٌر المرحلة األولى من سلسلة من المستشفٌات الصغٌرة
الذكٌة فً المملكة؛ تبلغ قٌمة رسوم النجاح المتفاوض علٌها حوالً  7.5ملٌون لاير ما ٌعادل  ٩ملٌون دوالر أمٌركً.
قام فرٌق العمل خالل العام بمواصلة عملٌة التسوٌق مع عدد كبٌر من المستثمرٌن المحتملٌن فً المملكة العربٌة
السعودٌة كما فً االمارات العربٌة المتحدة والبحرٌن مستفٌداً من مخططات هٌكلٌة جدٌدة تأخذ فً االعتبار فكرة
 PropCoو ّ.OpCoبالتوازي ،واستبا ًقا لنهاٌة فترة التسوٌق والمحددة سلفا مع هٌئة السوق المالٌة السعودٌة لتنتهً فً
ٌونٌو  ،٩١٠٢قدم فرٌق العمل إلى هٌئة السوق المالٌة طلبًا لتمدٌد فترة الطرح الى  3٠دٌسمبر .٩١٩١

ّ

ٌمكن تلخٌص جهود التسوٌق بوجودّعدد كبٌر من المستثمرٌن المحتملٌن الذٌن أعربوا عن إهتمامهم بالمشاركة فً هٌكل
Prop-Co؛ من ناحٌة أخرى  ،هٌكل  Op-Coمثل تحدًٌا مع متابعة مرشح واحد فقط للمفاوضات .بنا ًء على ذلك ،ومع
إقتراب نهاٌة العقد الموقع مع العمٌل فً سبتمبر  ،٩١٠٢إقترح فرٌق العمل تجدٌد مدة العقد لسنة اضافٌة وهو حالٌا ً فً
مفاوضات مع العمٌل.
أبرم العقد الثالث )قٌمته االجمالٌة  3١ملٌون لاير سعودي ما ٌعادل  ٢ملٌون دوالر أمٌركً) خالل شهر نوفمبر /تشرٌن
الثانً  ٩١٠٢مع احدى الشركات الرائدة فً مجال تشغٌل المطاعم الفاخرة فً السعودٌة .تبلغ قٌمة الرسوم المتفاوض
علٌها :رسوم ترتٌب  4١ألف لاير تدفع مرة واحدة  ،ورسوم نجاح إتمام صفقة  3.0%محسوبة من قٌمة العقد.
تركزت جهود فرٌق العمل خالل الربع األول من السنة حول إنجاز إجراءات العناٌة الواجبة وبناء النموذج المالً
ونموذج التقٌٌم بالتنسٌق الوثٌق مع العمٌل وّثئستخدام مقاربات مختلفة لخطة العمل لفترة الخمس السنوات القادمة والمعدة
مسبقا ً من قبل العمٌل .إستغرق تعدٌل نموذج العمل وق ًتا إلنجازه مقارنة بما كان متوقعًا فً البداٌة  ،حٌث تم توفٌر
اإلصدار النهائً فً نهاٌة الربع األول من العام  .٩١٠٢بناء" علٌه ،قام فرٌق العمل بتقدٌم نموذج التقٌٌم إلى مجلس
إدارة العمٌل للموافقة علٌه خالل األسبوع األول من شهر أبرٌل  /نٌسان .فً موازاة ذلك  ،قدم فرٌق العمل لمجلس إدارة
العمٌل المسودة النهائٌة للتقٌٌم ولهٌكلة اإلستثمار المقترح باإلضافة إلى المسودة النهائٌة لمذكرة اإلكتتاب الخاص
للمراجعة وإعطاء الموافقة النهائٌة .بعد الحصول على موافقة العمٌل ،بدأت عملٌة التسوٌق رسمٌا ً من خالل إستهداف
أحد أسماء المستثمرٌن المحددة سابقا والتً كانت أعربت عن اهتمامها الصرٌح بتقٌٌم الصفقة على أساس حصري .قام
فرٌق العمل بمشاركة المستثمر المذكور لمذكرة اإلكتتاب الخاص وللنموذج المالً خالل األسبوع الثانً من شهر ماٌو /
أٌار ،وقام بالمتابعة المطلوبة من خالل سلسلة من المكالمات .حاول فرٌق العمل الحصول على قرار المستثمر الرسمً
حول فرصة االستثمار خالل الربع الثانً من السنة ولكن دون جدوى .خالل الربع الرابع من العام ومع نهاٌة العطلة
الصٌفٌة وموسم األعٌاد ،قام فرٌق العمل بتحدٌث مذكرة اإلكتتاب الخاص بنا ًء على معطٌات جدٌدة مقدمة من العمٌل
وعلٌه إستعاد التسوٌق زخمه من خالل اإلتصال بعدد من المستثمرٌن المحتملٌن مع سلسلة من المتابعات خالل هذه
الفترةٌ .قوم فرٌق العمل بتنسٌق الجهود مع جمٌع األطراف المعنٌة لتأمٌن اإلجابات على جمٌع القضاٌا /المتابعات التً
أثٌرت بشأن الصفقة من قبل المستثمرٌن المستهدفٌن للتحقق من اهتمامهم الرسمً بالصفقة قبل اإلتصال بأسماء جدد.
وبالتوازي ،عمل فرٌق العمل على عدة أصعدة فً العام  ٩١٠٢بهدف الحصول على عقود بٌع وتسوٌق حصرٌة
لشركات ولفرص استثمارٌة أجنبٌة فً السعودٌةٌ .تنوع عمل هذه الشركات والفرص على عدة قطاعات منها التطوٌر
العقاري ،مشارٌع البنٌة التحتٌة  ،الفنادق ،ملحقات الهواتف الذكٌة ،التعلٌم والترفٌه ،اإلعالنات الخارجٌة ،الصنادٌق
العقارٌة المتداولة ،تأجٌر الطائرات ،المطاعم ،البنوك ،والرافعات الثقٌلة .وٌستمر فرٌق الشركة بجهوده الرامٌة الى
الحصول على المزٌد من عقود اإلستشارات المالٌة من خالل تسوٌق خدمات الشركة ألكبر عدد من العمالء المحتملٌن
فً المملكة العربٌة السعودٌة والمنطقة.

 التمويل المركب Structured Finance/Securitsation
وفً مجال التموٌل المركب والتسنٌد الـ " ،"Securitisationالخدمة التً أطلقتها شركة البحر المتوسط السعودٌة
لإلستثمار فً منتصف العام  ،٩١٠٠استمرت الشركة بتسوٌق خدماتها للتموٌل المركب على أكبر عدد ممكن من
الشركات مع التركٌز على قطاعات النقل ،التموٌل وتأجٌر المعدات .فً هذا اإلطار تكللت جهود الفرٌق بالبدء بمحادثات
جدٌة وحاسمة مع ثالث شركات فً الربع األخٌر من السنة  ٩١٠٢نأمل أن تترجم بعقود استشارٌة فً الربع األول من
سنة  .٩١٩١المحادثات تجري تحدٌدا مع شركة تموٌلٌة باالشتراك مع مصرف اإلنماء لإلستثمار ،مع شركة عاملة فً
قطاع توزٌع األدوٌة باالشتراك مع  ،BLOM INVESTومع شركة رائدة فً مجال تأجٌر المعدات.
أما بالنسبة لعملٌة تسنٌد مخزون السٌارات الجدٌدة إلحدى أهم وكالء السٌارات فً المملكة العربٌة السعودٌة التً كان
الفرٌق قد بدأ العمل علٌها سابقاً ،فقد تم التوقف عن العمل علٌها إلفساح المجال إلدارة هذه الشركة لالنتهاء من أعمال

إعادة الهٌكلة اإلدارٌة والمالٌة بهدف معالجة نتائج االنكماش االقتصادي الذي بدأ فً المملكة عام  ٩١٠5والناتج عن
االنخفاض الحاد بأسعار النفط عالمٌاً.
كما استمرت الشركة فً اإلشراف على إدارة عملٌات التسنٌد المُنجزة فً لبنان .فً هذا السٌاق ،تجدر اإلشارة الى أن
عمل الفرٌق الحثٌث فً متابعة أعمال إدارة هذه العملٌات قد حد من تأثر هذه األخٌرة بنتائج وتبعات التطورات السلبٌة
التً عصفت باالقتصاد اللبنانً فً الربع األخٌر من السنة .٩١٠٢
 إدارة الصناديق اإلستثمارية
تابعت الشركة فً العام  ٩١٠٢إدارة صندوقها اإلستثماري فً مجال التطوٌر العقاري بالتعاون مع شركة سولٌدٌر
انترناشونال ،كما وتابعت دراسة إنشاء وتسوٌق صنادٌق استثمارٌة تهدف الى خفض نسبة المخاطرة بالتعاون مع
الشركات الشقٌقة أو أطراف ذو خبرة وذات صلة بشركة سعودي مٌد.
تجدر اإلشارة إلى أنه خالل األسبوع الثالث من شهر ٌناٌر  ،٩١٠٢تمت الجولة النهائٌة من المناقشات بٌن سعودي مٌد
وأغلبٌة المستثمرٌن فً الصندوق ،والتً بموجبها خفضت الرسوم اإلدارٌة السنوٌة والمتوجبة إلى الشركة .بالتوازي،
أعدت سعودي مٌد وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ،خطاب رسمً تطالب بموجبه مقاول الصندوق
المعٌن ،UNIMAC،فً ضوء التأخٌر المستمر فً إكمال المشروع والتكالٌف المترتبة علٌه ،بالتعوٌض عن األضرار
بمبلغ  ٠٢.٠ملٌون لاير سعودي .بالتوازي ،عقدت سعودي مٌد سلسلة اجتماعات مع مجلس إدارة الصندوق لمناقشة
اإلجراءات القانونٌة فٌما ٌتعلق بالقضاٌا المتعلقة بالتأخٌر فً تسلٌم المشروع وتم االتفاق على استخدام الوساطة كخطوة
أولى للحل .خالل الربع الثالث والرابع من العام ،عقدت عدة جوالت من المفاوضات الفردٌة والجماعٌة مع شركة
 UNIMACفً بٌروت والرٌاض ،توجت الجولة األخٌرة منها والتً جرت فً نهاٌة شهر أكتوبر بإتفاقٌة التسوٌة التً
قدرت األضرار المستحقة للصندوق بمبلغ  5.5ملٌون لاير سعودي.
تجدر اإلشارة الى أنه خالل الفترة الممتدة من شهر مارس  /اذار إلى شهر دٌسمبر  /كانون األول  ، ٩١٠٢اكتسبت
عملٌة بٌع أصول الصندوق زخما ً من خالل بٌع ما ٌزٌد على  ١٠3,٠ملٌون لاير سعودي؛ بناء على ذلك ،قدرت قٌمة
صافً أصول الصندوق كما فً  3٠دٌسمبر/كانون األول  ٩١٠٢حوالً  4١.7ملٌون لاير سعودي.
بالنسبة للمفاومبدّاٌّشرجطخّثّؾبسوخّعؼٛد١ِّٞذّفِّٟؾشٚعّتطوٌر ٌجمع أحد العمالء مع وزارة اإلسكان السعودٌة
(التكلفة التقدٌرٌة للمشروع بٌن  ٢5١ملٌون لاير سعودي و  ٠.١ملٌار لاير سعودي ،وإجمالً مبٌعات المشروع تقدر
بحوالً  ٠.٠33ملٌار لاير سعودي) ،تجدر اإلشارة إلى إن فرٌق العمل قٌم جدوى مشاركة سعودي مٌد المحتملة وأبرز
العدٌد من عوامل المخاطرة المحتملة .وّبنا ًء على ذلك ،قرر فرٌق عمل عدم متابعة المفاوضات بهذا الشأن.
أما بالنسبة لمشروع التطوٌر العقاري الضخم فً مدٌنة جدة بالتعاون مع إحدى العائالت السعودٌة البارزة والمالكة لكامل
أرض المشروع (التكلفة التقدٌرٌة للمشروع تفوق  ٠.١ملٌار لاير سعودي) ،أجرى فرٌق عمل الشركة خالل الربع األول
والثانً من العام عدة اجتماعات لمناقشة جدوى المشروع ،آخذٌن فً االعتبار النماذج المعدلة لتموٌل المشروع وجمٌع
االفتراضات المقدمة من العمٌل لتنفٌذ المشروع؛ خلص فرٌق العمل إلى اإلستنتاج أنه فً ضوء العدٌد من عوامل
المخاطرة التً تهد د الجدوى المالٌة للمشروع (حجم المشروع ،توقٌت التدفقات النقدٌة المفترض ،من بٌن أمور أخرى)
سٌكون من الصعب على سعودي مٌد الوفاء بالتزاماتها تجاه المشروع.
وقد عمل فرٌق الشركة خالل النصف األول من السنة ،على التفاوض مع ّعدد من الشركات المالٌة ّالدولٌة والتً تعمل
فً مجال إدارة األصول لتمثٌلهم بشكل حصري فٌما ٌخص بطرح صنادٌقهم االستثمارٌة فً المملكة ،لعل من أهمها:

 اإلتفاق خالل شهر مارس/آثار  ٩١٠٢مع شركة "ّّٟ٘ٚ"Arch Corpإؽذّٜاٌؾشوبدّاٌشائذحّفِّٟغبيّإداسحّ
األفٛي ّاٌؼمبس٠خ ّاٌخبفخ ّفّ ٟؽّبي ّأِش٠ىب ٚرزخز ِّٓ ّوٕذا ِّمشا ٌّٙب ٌّزؼّ ٓ١١عؼٛد١ِّ ٞذ ٌّزىّ ْٛاٌٛوّ ً١اٌؾقشّٞ
ٌألخ١شحّفّٟاٌٍّّىخ؛
 رغذ٠ذ ّاٌٛوبٌخ ّاٌؾقش٠خ ٌّغؼٛد١ِّ ٞذ ّفّ ٟاٌٍّّىخ ِّغ ّؽشوخ ّ”ّ “Mubadala Infrastructure Partnersخاليّ
ؽٙشّأوزٛثشّ/رؾشّٓ٠األٚيٌّّ ٩١٠٢زغ٠ٛكّٚث١غّفٕذٚقِّجبدٌخٌٍّجّٕٝاٌزؾز١خّٚلّ١زّّْٗٛ١ٍِّ600دٚالس؛
 إتفاقيات المبادلة ((Swap Agreement
وفقا ً لقرار هٌئة سوق المال القاضً بالسماح للمستثمرٌن األجانب الغٌر المقٌمٌن اإلستثمار فً السوق السعودٌة لألسهم
من خالل إبرام إتفاقٌات المبادلة ) )SWAPمع الشركات المرخص لها بالتعامل بصفة أصٌل استمرت الشركة فً تقدٌم
هذه الخدمة لعمٌلها الوحٌد لإلستفادة من المنافع اإلقتصادٌة من عملٌات بٌع وشراء األسهم المدرجة فً سوق األسهم
السعودٌة "تداول"ّ.تجدر اإلشارة إلى أنه خالل سنة ّ٩١٠٢وصل الدخل من هذا العمل ضئٌالً جدا" األمر الذي قد ٌجبر
سعودي مٌد على إٌقافه فً المستقبلّ .
 -4نشبط انشزكت  -اإلستثًبراث انذاخهيت
فِّٟؾفظخّاٌؾشوخّػذحّإعزضّبسادّفّ ٟأدٚادِّبٌ١خ ّثٙذفّص٠بدحّاٌّشدٚدّاٌّبٌّٟػٍّٝسأطِّبيّاٌؾشوخّ.فِّٟبٍّّٟ٠لبئّخّ
ثئعزضّبسادّاٌؾشوخّاٌّٛعٛدحّفّٟدفبرش٘بّثزبس٠خّّ :َ١0٣9/٣١/١٣
االستثًبراث انًبنيت:
ّ
األداة انًبنيت

ّ
 -5انًخبطز

انقيًت انؼبدنت (لاير سؼىدي)

ّ

 مخاطر االئتمان
رّضًِّخبهشّاالئزّبّْػذَِّمذسحّهشفِّبّػٍّٝاٌٛفبءّثئٌزضاِبرِّّٗ،بّ٠ؤدّٞإٌّٝرىجذّاٌطشفّا٢خشّخغبسحِّبٌ١خّ.إّْ
اٌّٛعٛداد ّاٌّبٌ١خ ٌٍّؾشوخ ّاٌخبمؼخ ٌّزشو١ض ِّخبهش ّاالئزّبّْ ،رزؤٌف ّثبألعبط ِّٓ ّإٌمذ ٌّذّ ٜاٌجٕٛن ّٚاٌّذّْٕٛ٠
ٚاإلعزضّبسادّٚ.فِّٟبّ٠زؼٍكّثّخبهشّاالئزّبّْإٌبرغخّػّٓاٌّٛعٛدادّاٌّبٌ١خّاألخشٌٍّٜؾشوخّٚ،اٌزّٟرزنّّٓإٌمذِّٚبّفّٟ
ؽىّّٗ،فئْ ّرؼشكّاٌؾشوخٌّّخبهشّاالئزّبّْٕ٠ؾؤّػٓ ّػغضّاٌطشفّا٢خشّػٍّٝاٌٛفبءّثئٌزضاِبرِّٗ ،غّوّْٛألقّٝؽذّ
ٌٍزؼشكّ٠غبّٞٚاٌمّ١خّاٌذفزش٠خٌّٙزّٖاألدٚادّ ّ.
إِّْبّفّٟؽىُّإٌمذّٚإعزضّبسادّاٌؾشوخِّٛدػخِّغّثٕٛنّٚأهشافّأخشّٜرادّعّؼخّع١ذحّٚثؼذّاٌؾقٛيّػٍِّٛٝافمخّ
إداسحّاٌّخبهشٌٍّؾشوخّاألَّلجًّأّٞرؼبًِِّغّأّٞهشفّخبسعٌّٚ،ٟزٌهّفئِّْخبهشّاإلئزّبِّْؾذٚدحّ .
ّ
 يخبطز انسىق 
رزّضًِّخبهشّاٌغٛقّثئِىبٔ١خّرؤصشّإ٠شادادّاٌؾشوخّأّٚسأطِّبٌٙبّأّٚلذسرٙبّػٍّٝاٌم١بَّثذػُّأػّبٌٙبّ،ثزغ١شادّفّٟاألعؼبسّ
اٌغٛل١خ ٌٍّفبئذحّ ،ثزغ١شاد ّفّٟأعؼبسّاألعُّٙأّٚثزغ١شاد ّفّٟأعؼبسّفشفّاٌؼّالدٌّٚ.ذّ ٜاٌؾشوخ ّفّ ٟإعزشار١غ١زٙب ّرؾًّّ

مئٌٍّ ً١زغ١شاد ّفّ ٟأعؼبس ّاألعّٚ ُٙأعؼبس ّاٌقشف ّٚرمَّٛاإلداسحّثّشالجخّاٌزمٍجبدّفّٟأعؼبسّاٌقشفّٚرؼزمذّثؤّٔٗٛ٠عذّ
خطشّمئٌٍ ًّ١خغبئشّٔز١غخّاٌزمٍجبدّفّٟأعؼبسّاٌقشفّ،إرّأّْاٌؾشوخّرزؼبًِّثؾىًّسئ١غّٟثبٌذٚالسّاألِش٠ىّٟٚاٌزّٞ
٠ؼزجشّصبثزبِّمبثًّاٌش٠بيّاٌغؼٛدّ ّّ.ٞ
أِب ّثبٌٕغجخ ٌّخطش ّرؤص١ش ّأعؼبس ّاٌفبئذح ّفزمّ َٛإداسح ّاٌؾشوخ ّثّمبثٍخ ّأعؼبس ّاٌفبئذحّػٍّ ٝاٌمشٚك ّاٌزّ ٟرغزؾقً ّػٍٙ١بِّغّ
اٌؼٛائذ ّاٌضبثزخ ّ ػٍّ ٝاألعزضّبساد ّاٌزّ ٟرمّ َٛثٙب ّاٌؾشوخ ّ(اإل٠ذاػبد ّفّ ٟاٌجٕٛن ّأّ ٚأدٚاد ّاٌذّ ٓ٠راد ّاٌّشدٚد ّاٌضبثذ ّإراّ
ٚعذد)ّثؾىًّدٚسّٚٞػٕذّوًّرغذ٠ذّٚرٌهٌّزغٕتّأّٞرؤص١شّعٍجّٟلذّٕ٠زظّػّٓرؾشنّأعؼبسّاٌفبئذحّ ّّّ.
ّ
 يخبطز انسيىنت
إّْاٌّمب١٠ظّاٌضالصخّاألعبع١خٌٍّغٌٛ١خّٚاٌزّٟرغزخذَِّّٓلجًّاٌؾشوخِّّٟ٘خضّْٚاٌّٛعٛدادّرادّاٌغٌٛ١خّٚفبئلّسأطّ
اٌّبي ّإٌمذّٚ ٞفبفّ ٟاٌّزطٍجبد ّإٌمذ٠خّ .رزنّٓ ّاٌّٛعٛداد ّراد ّاٌغٌٛ١خ ّإٌمذ ِّٚب ّفّ ٟؽىّٗ ّٚاٌز٠ّ ٞزنّٓ ّاألدٚادّ
اٌغٛل١خّ.
رمَّٛاٌؾشوخّثزغّ١غّرقٕ١فبدّاٌزذفمبدّإٌمذ٠خّٚاٌغٌٛ١خّاٌّزٛلؼخٌّّٛعٛدارٙبِّٚطٍٛثبرٙبّاٌّبٌ١خّ.رؾزفعّاٌؾشوخّثّؾفظخّ
ِٛعٛدادّرادّعٌٛ١خّلق١شحّاألعًٌّزغط١خِّزطٍجبرٙبّّٚ،رزنّّٓثؼلّاٌٛدائغّرادّاٌغٌٛ١خِّغِّؤعغبدِّبٌ١خٌ .زاّرؼزجشّ
ِخبهشّاٌغٌٛ١خِّزذٔ١خٌّذّٜاٌؾشوخّ .
 يخبطز انتشغيم
رٕزظ ِّخبهشّاٌزؾغًّ١ػّٓأّ ٞلقٛس ّأّ ٚفؾً ّفّ ٟاألٔظّخ ّأّ ٚاٌغ١بعبد ّأّ ٚاإلعشاءاد ّاٌذاخٍ١خ ٌٍّؾشوخّ ،أّ ٚػٓ ّلقٛس ّأّٚ
أخطبءّاٌّٛظفّ،ٓ١أّٚػّٓأؽذاسّخبسع١خّ٠ىّْٔٛز١غخّإِّٔٙٞبّخغبسحٌٍّؾشوخ٠ّّٚ.زطٍتّاٌزخف١فِّّٓ٘زّٖاٌّخبهشِّشالجخّ
داخٍ١خّل٠ٛخِّّٓلجًّإداسحّاٌؾشوخِّقؾٛثخّثغٛدحّفّٟاإلؽشافّٚاٌغ١طشحّّّّّّّ.
 -6تكىين وإجتًبػبث يجهس اإلدارة
٠زؤٌفِّغٍظّإداسحّاٌؾشوخّفّٟربس٠خّّ :َِّّٓ١0٣9/٣١/١٣








اٌغ١ذّفٙذّفبٌؼِّؾّذّاٌّغجؾّّٟ
ّ
اٌغ١ذِّبسّْٚاألعّش ّ
ّ
اٌغ١ذّػّشّث١الّٔ ّٟ
ّ
ّ
اٌغ١ذّعبِشّعالَ
اٌغ١ذّفٙذِّؾّذّإثشاُّ٘١ثّٓعغبء
اٌغ١ذّخبٌذّاثشاُّ٘١عٍّ١بّْاث١ٔٛبْ
ّ
اٌغ١ذِّشٚاّْاألث١لّ ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

سئ١ظِّغٍظّاإلداسح
اٌؼنّٛاٌّىٍفّٔٚبئتّسئ١ظّاٌّغٍظ
ّ
ػنِّٛغٍظّاإلداسح ّ
ّ
ّ
ّاٌؼنّٛإٌّزذة ّ
ّ
ّ
ّػنِّٛغزمً ّ
ّ
ّ
ّػنِّٛغزمً ّ
ّ
ّػنِّٛغٍظّاإلداسح ّ

ّ(غ١شّرٕف١ز)ٞ
ّ(رٕف١ز)ٞ
ّ(غ١شّرٕف١ز)ٞ
ّ(رٕف١ز)ٞ
ّ(غ١شّرٕف١ز)ٞ
ّ(غ١شّرٕف١ز)ٞ
ّ(غ١شّرٕف١زّ )ٞ

ّ
ػٍّب ّاّْاٌغ١ذِّشٚاْ ّاألث١ل ّوبّْلذّإعزمبي ِّّٓػن٠ٛخِّغٍظّإداسحّاٌؾشوخّفّٟؽٙشِّبّٚ،١0٣9ّ ٛ٠أخزِّىبّٔٗاٌغ١ذّ
ػّشّث١الّٟٔفّٟػن٠ٛخّاٌّغٍظ.
ٚفّ١ب ّّ ٍٟ٠عذٚي ّرفقٌّ ٍٟ١ؾمٛق ّأػنبء ِّغٍظ ّاإلداسح ّفّ ٟأعّٚ ُٙأدٚاد ّدّ ٓ٠اٌؾشوخ ّ(ػٍّب ّأْ ّاٌؾشوخ ٌُّ ّرقذس ّأ٠خّ
أدٚادّدِّٕٓ٠زّرؤع١غٙب):
اإلعُ ّ

ٍِى١خّفّٟأعُّٙاٌؾشوخ ّ

اٌغ١ذّفٙذّفبٌؼِّؾّذّاٌّغجؾّ ٟ
اٌغ١ذِّبسّْٚاألعّش ّ

الٍّّ٠هّاعُٙ
ّ٠ضًٍِّى١خّثٕهّاٌجؾشّاٌّزٛعوّع٠ٛغشاّّ٣96009000عّ ُٙ

ٍِى١خّفّٟأدٚادّدّٓ٠
اٌؾشوخ ّ

اٌزغ١١ش ّ

الّٕ٠طجك ّ
الّٕ٠طجك ّ

الّرغ١١ش ّ
الّرغ١١ش ّ

اٌغ١ذّػّشّث١الّٔ ٟ
اٌغ١ذّعبِشّعالَ ّ
اٌغ١ذّفٙذِّؾّذّإثشاُّ٘١ثّٓعغبء ّ
اٌغ١ذّخبٌذّاثشاُّ٘١عٍّ١بّْاث١ٔٛبْ ّ ّ
اٌغ١ذِّشٚاّْاألث١ل ّ

الٍّّ٠هّاعّ ُٙ
الٍّّ٠هّاعّ ُٙ
الٍّّ٠هّاعّ ُٙ
الٍّّ٠هّاعّ ُٙ
الٍّّ٠هّأعّ ُٙ

الّرغ١١ش ّ
الّرغ١١ش ّ
الّرغ١١ش ّ
الّرغ١١ش ّ
الّرغ١١ش ّ

الّٕ٠طجك ّ
الّٕ٠طجك ّ
الّٕ٠طجك ّ
الّٕ٠طجك ّ
الّٕ٠طجك ّ

ٚفّ١بٍّّٟ٠عذٚيّرفقٍّٟ١ألعّبءّاٌؾشوبدّاٌز٠ّٟىّْٛػنِّٛغٍظّإداسحّاٌؾشوخّػنّٛفِّٟغبٌظّإداسارٙبّ :
ّ
اإلعُ ّ

ّّّّّّّّّّّّإعُّاٌؾشوخ ّ

اٌغ١ذّفٙذّفبٌؼِّؾّذّاٌّغجؾّ ٟ

اٌغ١ذِّبسّْٚاألعّش ّ

اٌغ١ذِّشٚاّْاألث١ل ّ
(اٌّ ٝربس٠خ ّإٔزٙبء ّػن٠ٛزٗ ّفّٟ
ّ )١0٣9/00/١0

اٌغ١ذّػّشّث١الّٔ ٟ
(ِٓ ّربس٠خ ّلجٛي ّرؼّ ٕٗ١١فّٟ
ّفّٟ
ّاٌؼّ١ِٛخ
اٌغّؼ١خ
ّ )١0٣9/06/0١
اٌغ١ذّفٙذِّؾّذّإثشاُّ٘١ثّٓعغبء ّ
اٌغ١ذ ّخبٌذّاثشاُّ٘١عٍّ١بّْاث١ٔٛبْ
ّّ

اٌغ١ذّعبِشّعالَ ّ


























ؽشوخّاٌزىبٍِ١خّاٌخٍ١غٌٍّٗ١قٕبػخّ(ؽشوخِّغبّ٘خِّمفٍخ)
ؽشوخّإٌب٠فبدٌٍّزّ(ًّ٠ٛؽشوخِّغبّ٘خِّمفٍخ)
ؽشوخِّغّٛػخّاٌجؾشّاٌّزٛعوٌّٛعبهخّاٌـزؤِّ-ّٓ١اٌغؼٛد٠خّ ّ
ِغّٛػخّاٌجؾشّاٌّزٛعوٌّٛعبهخّاٌزؤٌِّ-ٓ١جٕبّْ-ػ.َ.ي)GMIB(ّ.
ّ ّّCynvest sal Holding
ثٕهّاٌجؾشّاٌّزٛعوّػ.َ.يّ ّ.
ثٕهّاٌجؾشّاٌّزٛعوٌّالعزضّبسّػ.َ.يّ.
اٌجٕهّاٌغؼٛدّٞاٌٍجٕبّٟٔػ.َ.ي.
ؽشوخِّ١تٌّإلعزضّبسّػ.َ.ي(ّ.لبثنخ) ّ
ؽشوخِّغّٛػخّاٌجؾشّاٌّزٛعوٌٍّزؤِّٚٓ١إػبدحّاٌزؤٌِّ-ّٓ١جٕبّْ-ػ.َ.يّ.
()GMI
ؽشوخِّغّٛػخّاٌجؾشّاٌّزٛعوٌّٛعبهخّاٌزؤِّ–ّٓ١اٌغؼٛد٠خّ–ّّ(ّ ّ)GMIB
اؽشوخِّ١ذّع١ىٛ١س٠ز١ضّػ.َ.ي.
ؽشوخّإِىبّْاٌّبٌ١خّػ.َ.يّ .
ؽشوخِّغّٛػخّاٌجؾشّاٌّزٛعوٌٍّزؤِّٚٓ١إػبدحّاٌزؤٌِّ-ّٓ١جٕبّْ-ػ.َ.يّ.
()GMI
ؽشوخِّغّٛػخّاٌجؾشّاٌّزٛعوٌّٛعبهخّاٌزؤِّ–ّٓ١اٌغؼٛد٠خّ–ّّ(ّ ّ)GMIB
GroupMed Insurance Brokers Soth Africa (Pty) Limited
اٌٛهٕ١خٌٍّزؤِّ ٓ١
اٌؾشوخّاٌغؼٛد٠خّألٔبث١تّاٌقٍتّ
ؽشوخّػجشّاٌخٍ١ظّاٌغؼٛد٠خ ّ
ِغّٛػخّؽشوبدّإثشاُّ٘١أث١ٔٛبْ
ؽشوخِّغ٘ٛشادّاٌفشداّْاٌّؾذٚدح
ؽشوخّأفٕبفّاٌغض٠شحٌٍّزغبسحّاٌّؾذٚدح
ؽشوخّ٘١ذسٚر١شفّاٌؼبٌّ١خ
ؽشوخّاٌغٌٛفّاٌؼبٌّ١خ ّ
ٌ١ظٌّذّٗ٠أّٞػن٠ٛخّفّٟؽشوبدّداخًّأّٚخبسطّاٌٍّّىخّاٌؼشث١خّاٌغؼٛد٠خ ّ

ّّّّّّّّّّّّعٕغ١زٙب ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
ٌجٕبْ ّ
ٌجٕبْ ّ
ٌجٕبْ ّ
ٌجٕبْ ّ
ٌجٕبْ ّ
ٌجٕبْ ّ
ٌجٕبْ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
ٌجٕبْ ّ
ٌجٕبْ ّ
ٌجٕبْ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
عٕٛةّإفش٠م١ب ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اإلِبساد ّ
لطش ّ
ّ

ّ
إعزّغِّغٍظّإداسحّاٌؾشوخّاسثغِّشادّفّٟخاليّاٌؼبََّّٚ١0٣9فِّٟب ٍّٟ٠ػشكّألُّ٘اٌؾؤّْٚاٌزّٟرذاٌٙٚبّّٚاٌمشاسادّ
اٌزّٟإرخز٘بّاٌّغٍظّفّٟإعزّبػبرٗ ّ :
ّ
 إجتًبع في 1039/03/00و
 رؼّ ٓ١١أػنبء ٌّغٕخ ّاٌزذل١ك ّ)ّ )Audit Committeeثؾغت ّؽشػخ ّاٌٍغٕخ ّ(اٌّشفك ّسلُ ّّ )٣اٌّٛافك ّػٍٙ١ب ّفّٟ
إعزّبعِّغٍظّاإلداسحّاٌغبثكّثزبس٠خّ.َّ١0٣2/0١/١2
 رؼّٓ١١اٌغ١ذِّبس١ِّْٚؾبيّاألعّشّثّٕقتّػنِّٛغٍظّاإلداسحّاٌّىٍفِّّٓلجًّاٌؾشوخّاألَّثٕهّاٌجؾشّاٌّزٛعو.
 رف٠ٛلّثؼلّأػنبءّاٌّغٍظّثئداسحّاٌخذِبدّاٌجٕى١خّاإلٌىزش١ٔٚخٌٍّؾشوخ.
 إجتًبع في 1039/01/34و













اإلهالع ّٚاٌّٛافمخ ّػٍ١ِّ ٝضأ١خ ّاٌؾشوخ ّاٌّذلمخ ّٚؽغبثبرٙب ّاٌّٛلٛفخ ّفّٚ ،َ١0٣1/٣١/١٣ّ ٟػٍّ ٝرمش٠ش ِّغٍظّ
ٌإلداسحّاٌغّٕٞٛاٌٛاعتّسفؼّٗإٌّٝاٌغّؼ١خّاٌؼّ١ِٛخّ ّ.
دػٛحّاٌغّؼ١خّاٌؼّ١ِٛخٌّإلٔؼمبدّفّٟعٍغخّػبد٠خّٚرؾذ٠ذّعذٚيّأػّبٌٙب.
اإلهالعّٚاٌّٛافمخّػٍّٝاٌّٛاصٔخّاٌزمذ٠ش٠خّٚاٌزٛلؼبدّاأل١ٌٚخٌّؼبَّّٚ،َ١0٣9إػزّبد٘ب.
اٌّٛافمخّػٍّٝفشفِّىبفآدِّبٌ١خٌٍّّٛظف.ٓ١
اٌطٍتِّّٓإداسحّاٌؾشوخّاٌجذءّثئعشاءادّفزؼّثبةّاٌزشؽؼٌّؼن٠ٛخِّغٍظّإداسحّؽشوخّاٌجؾشّاٌّزٛعوّاٌغؼٛد٠خّ
ٌإلعزضّبسّفّٟؽٙشِّبسطِّّٓاٌؼبَّّٚ،١0٣9رٌهّرؾن١شا ّإلٔزخبةِّغٍظّعذ٠ذّثؼذّإٔزٙبءّاٌذٚسحّاٌؾبٌ١خّثزبس٠خّ
ّ.َ١0٣9/00/١0
اإلطالع والموافقة على إعتماد تقرٌر مكافحة غسل األموال السنوي ( ( AML Annual Reportلتقدٌمه الى هٌئة
السوق المالٌة.
اإلطالع والموافقة على إعتماد تقرٌر الركٌزة الثالثة السنوي ( ( Pillar III Reportلتقدٌمه الى هٌئة السوق
المالٌة.
اإلطالع و الموافقة على إعتماد النسخ المنقحة من دلٌل المطابقة واإللتزام ،دلٌل مراقبة المطابقة واإللتزام ،دلٌل
سلوكٌات العمل ،دلٌل الحوكمة ،إشعار التداول الشخصً ،سٌاسة خطة تعاقب الموارد البشرٌة ،آلٌة مراجعة
العمالء ،ودلٌل إدارة المخاطر ،آلٌة تحضٌر تقرٌر عملٌة التقٌٌم الداخلً لكفاٌة رأس المال ،آلٌة قبول الصفقات
الخارجٌة ،دلٌل التشغٌل للترتٌب ،دلٌل التشغٌل إلدارة الصنادٌق ،دلٌل التشغٌل للحفظ ،دلٌل التشغٌل للتعامل
بصفة أصٌل والتعهد بالتغطٌة ،دلٌل اإلدارة والعملٌات ،الدلٌل التنظٌمً ،ودلٌل الموارد البشرٌة.
إعتماد وتوقٌع قرار مجلس المدٌرٌن المقترح من بنك السعودي لإلستثمار لتفوٌض رئٌس المجلس والعضو
المنتدب ومنحهم السلطة الصالحٌة مجتمعٌن لتمثٌل الشركة بكافة تعامالتها مع البنك ،كما وتفوٌض الغٌر ببعض
هذه الصالحٌات.
الموافقة على إعادة تعٌٌن المدقق الخارجً شركة دٌلوٌت أند توش لمراجعة مٌزانٌة الشركة وحساب األرباح
والخسائر للسنة المالٌة المنتهٌة بتارٌخ ٩١٠٢/٠٩/3٠م

 إجتًبع في 1039/05/11و
 اإلهالعّاٌّٛافمخّػٍّٝاٌزمش٠شّاٌخبؿّثؼٍّ١خّاٌزمُّ١١اٌذاخٌٍّٟىفب٠خّسأطّاٌّبيّ()ICAAP 2019-2021
 اٌّٛافمخّػٍّٝإعزّشاسٍِّى١خّاٌؾشوخّفّٟعٕذادّؽشوخّّ Cell Cثؼذّرغ١١شّرقٕ١فٙبّاإلرّبّٔ،ٟثؾغتّرٛف١خٌّغٕخّ
اٌّشاعؼخّاٌذاخٍ١خّفّٟإعزّبػٙبّثزبس٠خَّّ١0٣9/00/١١
 اإلهالع ّػٍّٔ ٝزبئظ ّػٍّ١خ ّاٌزشؽ١ؼ ّإلٔزخبة ِّغٍظ ّإداسح ّاٌؾشوخّ ،ثؾغت ّرٛف١خ ّاٌّغٍظ ّاٌؾبٌّ ٟفّ ٟإعزّبػّٗ
ثزبس٠خَّّّٚ١0٣9/0١/٣2هٍتِّّٓإداسحّاٌؾشوخّاٌم١بَّثىبفخّاٌخطٛادّاٌالصِخٌٍّؾقٛيّػٍِّٛٝافمخّ٘١ئخّاٌغٛقّ
اٌّبٌ١خّػٍّٝأعّبءّاٌّشؽؾّٚٓ١رغغًّ١األعّبءّاٌغذ٠ذحٌُِّّٕٙذّٜاٌ١ٙئخّ،وّبّٚدػٛحّاٌّغبّّ٘ٓ١فّٟاٌؾشوخّاٌّٝ
عّؼ١خّػّ١ِٛخّفّٟألشةّٚلذّإلٔزخبةِّغٍظّإداسحّعذ٠ذّ .
 إجتًبع في 1039/00/01و
 إٔزخبة ّسئ١ظ ِّغٍظ ّإداسح ّاٌؾشوخّٔٚ ،بئت ّاٌشئ١ظ ّٚاٌؼنّ ٛإٌّزذة ِّٓ ّلجً ّاٌّغٍظ ّاٌغذ٠ذ ّإٌّزخت ِّٓ ّلجًّ
عّؼ١خّاٌّالنّاٌؼبد٠خّإٌّؼمذحّثزبس٠خّّ٘٣220/٣0/١9ـّاٌّٛافكّّٚ،َّ١0٣9/06/0١ثؾغتّخطبةّػذَّاٌّّبٔؼخّ
ِّٓ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خّاٌقبدسّثزبس٠خّّ ّ.َّ١0٣9/07/٣١
 رؼّٓ١١أػنبءٌّغٕخّاٌزذل١كّ)ّ)Audit Committeeثؾغتّؽشػخّاٌٍغٕخّاٌّٛافكّػٍٙ١بّفّٟإعزّبعِّغٍظّاإلداسحّ
اٌغبثكّثزبس٠خّ.َّ١0٣2/0١/١2

حضىر األػضب إلجتًبػبث يجهس اإلدارة في انؼبو  1039و
ّ
إعزّبعّفّٟ
ّ َ١0٣9/0٣/06

اإلعُ ّ
اٌغ١ذّفٙذّفبٌؼِّؾّذّاٌّغجؾّ ٟ
اٌغ١ذِّبس١ِّْٚؾبيّاألعّش ّ
اٌغ١ذِّشٚاّْاألث١ل ّ





اٌغ١ذّػّشّث١الّٔ ٟ
اٌغ١ذّعبِشّعالَ ّ
اٌغ١ذّفٙذِّؾّذّإثشاُّ٘١ثّٓعغبء ّ
اٌغ١ذّخبٌذّاثشاُّ٘١عٍّ١بّْاث١ٔٛبْ ّ ّ

ّ
ّ
ّ

إعزّبعّفّٟ
ّ َ١0٣9/0١/٣2





ّ




ّ
ّ
ّ

إعزّبعّفّٟ
ّ َ١0٣9/00/١١





ّ
ّ
ّ
ّ




ّ
ّ
ّ

ّ

ّ
ّ
ّ





ّ
ّ
ّ

إعزّبعّفّٟ
ّ َ١0٣9/06/0١




ّ
ّ
ّ




ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
إْ ِّغٍظ ّإداسح ّاٌؾشوخ ّٚافك ّػٍّ ٝدٌّ ً١ؽٛوّخ ّاٌؾشوخ ّاٌقبدس ّفّ ٟربس٠خ ّٕ٠ب٠ش ّّ ،َ١0١0اٌزٛ٠ّ ٞمؼ ّإعشاءاد ّّٚ
مٛاثوّاٌزشؽؼٌّؼن٠ٛخِّغٍظّإداسحّاٌؾشوخّٚ،رؾذ٠ذّاٌقالؽ١بدّٚاٌّغؤ١ٌٚبدّٚاٌٛظبئفّاألعبع١خٌّّغٍظّاإلداسحّّٚ
وجبسّاٌزٕف١زّ .ٓ١٠
ّ
نجنت انًزاجؼت
ّ
رزّضً ّاٌّّٙخ ّاٌشئ١غ١خ ٌٍّغٕخ ّاٌّشاعؼخ ّفّ ٟرطج١ك ّافنً ّاٌّّبسعبد ّفِّ ٝغبي ّؽٛوّخ ّاٌؾشوبد ّّ ٟ٘ٚرٍه ّإٌّقٛؿّ
ػٍٙ١بّفّٝاٌزؼُّّ١اٌقبدسِّّٓ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خّسلُّّ،0٣9/7ثزبس٠خّّٚ،َّ١0٣٣/٣/١2فِّٟغبػذحِّغٍظّإداسحّاٌؾشوخّ
ثؤداءِّٙبِّٗاإلؽشاف١خّفّ١بّ٠زؼٍك ثبإلفقبػّٚاٌزجٍ١غّفّٟاٌزمبس٠شّاٌّبٌ١خِّ،شالجخّاٌّؼبِالدّاٌزٕف١ز٠خّٚ ،اإلٌزضاَّثّزطٍجبدّ
اإلِزضبيٌٍّؾشوخّ،ثّبّفّٝرٌهِّبّ:ٍٝ٠







ِشالجخّإعزمالٌ١خّ،ؽفبف١خ ٚفؼبٌ١خّاٌّذلكّاٌخبسعٌٍّٟؾشوخّٚفش٠كّاٌزذل١كّاٌذاخٍٟ
ِشالجخ ّٔٛػ١خّٚعٛدحِّٚقذال١خ ّاٌمٛائُ ّاٌّبٌ١خ ّاٌّذلمخٌٍّؾشوخ ِّٚشاعؼخ ّاٌّؼب١٠ش ّاٌّغزؼٍّخ ّفّ ٟاإلفقبػّػّٓ
اٌّؼٍِٛبدّاٌّبٌ١خ
ِشالجخّوفب٠خّٚفؼبٌ١خّإٌظُّٚاإلعشاءادٌّؼٍّ١خّاٌّشالجخّاٌذاخٍ١خ
ِالؽمخ ّاٌخطٛاد ّاٌزقؾ١ؾ١خ ّاٌّزخزح ِّٓ ّلجً ّإداسح ّاٌؾشوخ ّاٌزٕف١ز٠خ ٌّّؼبٌغخ ّاٌّغبئً ّاٌّطشٚؽخ ِّٓ ّلجًّ
اٌّذلمّٓ١اٌذاخٍّٚٓ١١اٌخبسعّٓ١١وّبّٚأّٞعٍطخّإؽشاف١خّأّٚسلبث١خ
ِشالجخّإٌزضاَّاٌؾشوخّثىبفخّاٌّزطٍجبدّرٕظ١ّ١خّٚاٌشلبث١خٌّ١ٙئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خ
رٛف١شّهشقّاٌزٛافًّثّٓ١اٌّذلمّٓ١اٌخبسعّ،ٓ١١اإلداسحّاٌزٕف١ز٠خِّٚغٍظّإداسحّاٌؾشوخ.

ّ
ٚسئظ ٌّغٕخ ّاٌّشاعؼخ ّفّ ٟؽشوخ ّاٌجؾش ّاٌّزٛعو ّاٌغؼٛد٠خ ٌّإلعزضّبس ّاٌغ١ذ ِّبس١ِّ ْٚؾبي ّاألعّش ّفّ ٟاٌؼبَ ّّ،١0٣9
٠ٚؾزشنّفّٟػن٠ٛزٙبّوًِّّٓاٌغ١ذّفٙذِّؾّذّإثشاُّ٘١ثّٓعغبءّٚاٌغ١ذِّشٚاّْاألث١لّاٌّٝربس٠خّأزخبةّاٌّغٍظّاٌغذ٠ذّ
فّٚ١0٣9ّٛ١ٌٛ٠ّٟػن٠ٛخّاٌغ١ذّػّشّث١الّٟٔثؼذّرٌهّّٚ.رغزّغّاٌٍغٕخّأسثغِّشادّعٕ٠ٛبّ .

خاليّػبَّّ،َ١0٣9أعزّؼذٌّغٕخّاٌّشاعؼخّخّظِّشادّٚ،فِّٟب ٍّٟ٠ػشكّألُّ٘اٌؾؤّْٚاٌزّٟرذاٌٚزٙبّٚاٌمشاسادّاٌزّٟ
إرخزرٙبّاٌٍغٕخّفّٟإعزّبػبرٙب ّ :
ّ
ّ
ّ
ّ
 إجتًبع في  13ينبيز  1039و





ِٕبلؾخ ّرمش٠ش ّاٌّشاعؼخ ّاٌذاخٍ١خ ّاٌقبدس ّثّٕزقف ّعٕخ ّّٚ ،َ١0٣1رٛم١ؼ ّعّ١غ ّاإلعشاءاد ّاٌزقؾ١ؾخ ّاٌزّٟ
أرخزدِّّٓلجًّإداسادّاٌؾشوخّاٌذاخٍ١خّٚ،اإلداسادّاٌّؼٕ١خّفّٟاٌّقشفّاألَ
ِٕبلؾخّاٌزمش٠شّاٌشثؼّٟإلداسحّاإلٌزضاَّ(اٌشثغّاٌضبٌش)ِّّٓػبََّ١0٣1
ِٕبلؾخّاٌزمش٠شّاٌشثؼّٟإلداسحّاإلٌزضاَّ(اٌشثغّاٌشاثغ)ِّّٓػبََّ١0٣1
اإلهالعّػٍّٝاٌزغ١١شادّاٌّمزشؽخّػٍّٝإٌظبَّاألعبعٌٍّٟؾشوخّثطٍتِّّٓ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خ

 إجتًبع في  31يبرس  1039و
ّ
 اإلهالعّػٍ١ِّٝضأ١خّاٌؾشوخّاٌّذلمخّٚؽغبثبرٙبّفَّ١0٣1/٣١/١٣ّٟ
ِٕ بلؾخ ّرمش٠ش ّاٌّشاعؼخ ّاٌذاخٍ١خ ّاٌقبدس ّثّٕزقف ّعٕخ ّّٚ ،َ١0٣1رٛم١ؼ ّعّ١غ ّاإلعشاءاد ّاٌزقؾ١ؾخ ّاٌزّٟ
أرخزد ِّٓ ّلجً ّإداساد ّاٌؾشوخ ّاٌذاخٍ١خّٚ ،اإلداساد ّاٌّؼٕ١خ ّفّ ٟاٌّقشف ّاألَّٚ ،الموافقة على خطة المراجعة
الداخلٌة للشركة لعام ٩١٩١/٩١٠٢م
 اإلطالع والموافقة على إعتماد تقرٌر مكافحة غسل األموال السنوي ( ( AML Annual Reportلتقدٌمه الى هٌئة
السوق المالٌة
 اإلطالع والموافقة على إعتماد تقرٌر الركٌزة الثالثة السنوي ( ( Pillar III Reportلتقدٌمه الى هٌئة السوق المالٌة
 اإلطالع و الموافقة على إعتماد النسخ المنقحة من دلٌل المطابقة واإللتزام ،دلٌل مراقبة المطابقة واإللتزام ،دلٌل
سلوكٌات العمل ،دلٌل الحوكمة ،إشعار التداول الشخصً ،سٌاسة خطة تعاقب الموارد البشرٌة ،آلٌة مراجعة
العمالء ،ودلٌل إدارة المخاطر ،آلٌة تحضٌر تقرٌر عملٌة التقٌٌم الداخلً لكفاٌة رأس المال
 اإلطالع والموافقة على إقتراح إعادة تٌٌن المراجع الخارجً لحسابات الشركة دٌلوٌت اند توتش
 إجتًبع في  11يبيى 1039و





ِٕبلؾخ ّرمش٠ش ّاٌّشاعؼخ ّاٌذاخٍ١خ ّاٌقبدس ّثّٕزقف ّعٕخ ّّٚ ،َ١0٣1رٛم١ؼ ّعّ١غ ّاإلعشاءاد ّاٌزقؾ١ؾخ ّاٌزّٟ
أرخزدِّّٓلجًّإداسادّاٌؾشوخّاٌذاخٍ١خّٚ،اإلداسادّاٌّؼٕ١خّفّٟاٌّقشفّاألَ
ِٕبلؾخّاٌزمش٠شّاٌشثؼّٟإلداسحّاإلٌزضاَّ(اٌشثغّاألٚيّ)ِّّٓػبَّّ َ١0٣9
اإلهالعّٚاٌّٛافمخّػٍّٝاٌزمش٠شّاٌخبؿّثؼٍّ١خّاٌزمُّ١١اٌذاخٌٍّٟىفب٠خّسأطّاٌّبيّ()ICAAP 2019-2021
ِٕبلؾخّاإلٔخفبكّفّٟاٌزقٕ١فّاإلرّبرٌّٟغٕذادّاٌذٌّٓ٠ؾشوخّّٚCellCرؤص١ش٘بّػٍّٝاٌؾشوخ

 إجتًبع في  39أغسطس 1039و
ِٕ بلؾخّرمش٠شّاٌّشاعؼخ ّاٌقبدسِّّٓ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خّثؼذّص٠بسرٙبّاٌزفز١ؾ١خٌٍّؾشوخّفِّٕٟزقفّعٕخّّ،َ١0٣9
ٚرٛم١ؼّعّ١غّاإلعشاءادّاٌزقؾ١ؾخّاٌزّٟعٛفّرزخز ِّّٓلجًّإداسادّاٌؾشوخّاٌذاخٍ١خّٚ،اإلداسادّاٌّؼٕ١خّفّٟ
اٌّقشفّاألَ

ِٕ بلؾخ ّرمش٠ش ّاٌّشاعؼخ ّاٌذاخٍ١خ ّاٌقبدس ّثّٕزقف ّعٕخ ّّٚ ،َ١0٣1رٛم١ؼ ّعّ١غ ّاإلعشاءاد ّاٌزقؾ١ؾخ ّاٌزّٟ
أرخزدِّّٓلجًّإداسادّاٌؾشوخّاٌذاخٍ١خّٚ،اإلداسادّاٌّؼٕ١خّفّٟاٌّقشفّاألَ
ِٕ بلؾخّاٌزمش٠شّاٌشثؼّٟإلداسحّاإلٌزضاَّ(اٌشثغّاٌضبِّّٔٓ)ّٟػبَّّ َ١0٣9
 اإلطالع و الموافقة على إعتماد النسخ المنقحة من دلٌل مكافحة غسٌل األموال وتموٌل اإلرهاب ،دلٌل المطابقة
واإللتزام ،وسٌاسة خطة تعاقب الموارد البشرٌة
 إجتًبع في  31نىفًبز 1039و
ِٕ بلؾخّاٌزمش٠شّإٌٙبئّ ٟاٌقبدسِّّٓ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خّثؼذّص٠بسرٙبّاٌزفز١ؾ١خٌٍّؾشوخّٚ،رٛم١ؼّعّ١غّاإلعشاءادّ
اٌزقؾ١ؾخّاٌزّٟعٛفّرزخزِّّٓلجًّإداسادّاٌؾشوخّاٌذاخٍ١خّٚ،اإلداسادّاٌّؼٕ١خّفّٟاٌّقشفّاألَ
ِٕ بلؾخ ّرمش٠ش ّاٌّشاعؼخ ّاٌذاخٍ١خ ّاٌقبدس ّثّٕزقف ّعٕخ ّّٚ ،َ١0٣9رٛم١ؼ ّعّ١غ ّاإلعشاءاد ّاٌزقؾ١ؾخ ّاٌزّٟ
أرخزدِّّٓلجًّإداسادّاٌؾشوخّاٌذاخٍ١خّٚ،اإلداسادّاٌّؼٕ١خّفّٟاٌّقشفّاألَ
ِٕ بلؾخّاٌزمش٠شّاٌشثؼّٟإلداسحّاإلٌزضاَّ(اٌشثغّاٌضبٌشّ)ِّّٓػبَّّ َ١0٣9
 اإلطالع والموافقة على إعتماد دلٌل Incident Reporting & Response Policy
 مناقشة إستثمار الشركة فً سندات الدٌن لشركة CellC
حضىر أػضب نجنت انًزاجؼت في انؼبو  1039و
ّ
اإلعُ ّ

إعزّبعّفّ ٟ
ّّ َ١0٣9/0٣/١٣

إعزّبعّفّ ٟ
ّّ َ١0٣9/0١/٣١

إعزّبعّفّ ٟ
ّّ َ١0٣9/00/١١

ِّبسّْٚ
اٌغ١ذ
األعّش(سئ١ظّاٌٍغٕخ) ّ
اٌغ١ذ ِّشٚاْ ّاألث١لّ
(ػنّ )ٛ
اٌغ١ذّػّشّث١الٔ(ّٟػنّ )ٛ



ّ



ّ



ّ



ّ



ّ



ّ

اٌغ١ذ ّفٙذِّؾّذّإثشاُّ٘١ثّٓ
عغبءّ(ػنّ )ٛ



ّ

ّ
ّ



ّ
ّ



ّ

إعزّبعّفّٟ
إعزّبعّفّٟ
ّ َ١0٣9/٣٣/٣١ ّ َ١0٣9/01/٣9



ّ



ّ



ّ
ّ

ّ
ّ




ّ
ّ

نجنت انتزشيحبث وانًكبفآث
ّ
عجك ّأّْخبهجذ ّاٌؾشوخّ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خّ إلػفبئٙبِّّٓرؤٌ١فّ٘زّٖاٌٍغٕخّثٕبءّػٍّٝفغش ؽغُ اٌؾشوخ ،األِشّاٌزّٞال
٠غزذػ ٟثبٌنشٚسحّرؤٌ١فّ٘زٖ اٌٍغٕخّوّبّٔبلؼّرٌهِّغٍظّاإلداسحّفّٟإعزّبػّٗإٌّؼمذّثزبس٠خَّّّ١0٣7/٣0/١0سداّّػٍّٝ
خطبةّ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خّثزبس٠خَّّّ١0٣7/٣0/٣7ثٙزاّاٌخقٛؿّّّ.
رواتب ،يكبفآث وتؼىيضبث أػضب يجهس اإلدارة وكببر انتنفيذيين ّ

ّ

ّ
ّ
ّ
اإلقزاراث
٠مشِّغٍظّإداسحّؽشوخّاٌجؾشّاٌّزٛعوّاٌغؼٛد٠خٌّإلعزضّبسّثؤّٔٗ :
ّ
 -٣اٌؾشوخٌُّّرؤخزّاّٞلشٚكّثٕى١خّخاليّػبَّ.١0٣9
ّ -١هجمبٌّّزطٍجبدّاٌجٕٛدِّّّٓ ٣1ّٚ ٣6اٌّبدحّّ ١2فّٟالئؾخّلٛاػذّاٌزغغًّٚ١اإلدساطّ،الّرٛعذّأّٞففمبدّأّٚػمٛدّ
أّٚأػّبيّثّٓ١اٌؾشوخّٚأّ ِّٓ ٞأػنبءِّغٍظّإداسرٙبّأّٚاٌشئ١ظّاٌزٕف١زّٞأّٚأِّّٓ ٞوجبسّاٌزٕف١زّٓ١٠فّٟاٌؾشوخّ،
غ١شّأّْٛ٠عذّثؼلّاٌؼٍّ١بدّإٌّفزحِّغّاٌّقشفّاألَّ(ثٕهّاٌجؾشّاٌّزٛعو)ّٚاٌؾشوبدّاٌزبثؼخٌّٙبّرغذٙٔٚبّثؾىًّ
ِفقًّمّّٓرمش٠شِّشالجّٟاٌؾغبثبدّػّٓاٌغٕخّاٌّبٌ١خّإٌّز١ٙخّّفَّ١0٣9/٣١/١٣ّٟفّٟاٌجٕذّسلُّ"ّ٣١اٌؼٍّ١بدّ
ٚاألسفذحِّغّأهشافّرادّػاللخ"ِّّٓإ٠نبؽبدٌٍّج١بٔبدّاٌّبٌ١خّوّبّّ:ٍٟ٠
المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
فٌما ٌلً تفاصٌل المعامالت الرئٌسٌة مع الجهات ذات العالقة خالل السنة:

باإلضافة إلى ما سبق ،تتم معظم المعامالت البنكٌة الروتٌنٌة للشركة مع بنك البحر المتوسط (مساهم) .بلغت الودائع تحت الطلب
فً نهاٌة فترة إعداد القوائم المالٌة مع بنك البحر المتوسط  ٢٢.633.١5٢لاير سعودي ( ٢5.56١.45١ :٩١٠٢لاير سعودي)
وٌتم إدراجها ضمن النقد وما ٌعادله ،وبلغت الودائع ألجل فً نهاٌة فترة إعداد القوائم المالٌة مع بنك البحر المتوسط
 ٠٢.٢57.46٠لاير سعودي (.)٠٢.٢57.46٠ :٩١٠٢

ّ
٘زاّثبإلمبفخّاٌّٝاٌؼمٛدّاٌزبٌ١خ:
ّأ .رٛل١غ ّإرفبل١خ ِّجبدٌخ ّ(ِّ )SWAPغ ّاٌؾشوخ ّاٌؾم١مخ ّفٌّ ٟجٕبْ ّ"ِ١ذ ّع١ىٛ٠ٛسرض ّأٔفغزّٕذ" ّٚرٌه ٌّزٕف١زّ
ػٍّ١بدِّجبدٌخّٚفمبٌّمشاسّ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خٌّ،قبٌؼّصثبئّٓاٌؾشوخّاٌؾم١مخ.
ة .رٛل١غّإرفبل١خّدِظّاٌؾغبثبدّ"ِّ"Netting Agreementغّاٌّقشفّاألَّ٠غّؼٌّألهشافّاٌّزؼبلذحّػٕذّ
ّ
االلزنبء ّثذِظ ّأسفذح ّاٌؾغبثبد ّاٌّزجبدٌخ ّاٌذائٕخ ّٚاٌّذٕ٠خ ّٚرغ٠ٛخ ّفبفّ ٟسف١ذ ّ٘زٖ ّاٌؾغبثبد ّثّٓ١
األهشاف.

 -١هجمبٌّّزطٍجبدّاٌجٕذّ(ّ ١١ط)ِّّٓاٌّبدحّّ ١2فّٟالئؾخّلٛاػذّاٌزغغًّٚ١اإلدساطّ،لبِذّإداسحّاٌؾشوخّثؼًّّرمُّ١١
ٌمذسح ّاٌؾشوخ ّػٍّ ٝاالعزّشاس ّوّٕؾؤح ِّغزّشح ّ(ِّ ّٟ٘ٚ ،)Going-Concernمزٕؼخ ّثؤْ ّاٌؾشوخ ٌّذٙ٠ب ّاٌّٛاسدّ
ٌّٛافٍخّاٌؼًّّفّٟاٌّغزمجًّإٌّظٛسّٚ .ػالٚحّػٍّٝرٌهّ،فئّْإداسح ّاٌؾشوخٌّ١غذّػٍّٝػٍُّثؤّٞأِٛسّع٘ٛش٠خّ
ّ٠ىّٓأّْرض١شّؽىٛوبّوج١شحّؽٛيّلذسحّاٌؾشوخّػٍّٝاالعزّشاسّوّٕؾؤحِّغزّشحّ.
ّ
 -2هجمب ٌّّزطٍجبد ّاٌجٕذ ّاٌجٕذ ّأ ِّٓ ّاٌّبدح ّّ 9فّ ٟالئؾخ ّلٛاػذ ّاٌؾٛوّخّ ،رُ ّاإلٌزضاَ ّثغّ١غ ِّزطٍجبد ّالئؾخ ّاٌؾٛوّخّ
اٌقبدسحّػّٓ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خّثبعزضٕبءّاٌجٕذّاٌّزؼٍكّثئٔؾبءٌّغٕخّاٌزشؽ١ؾبدّٚاٌّىبفآدّإر ّ عجك ّأّْخبهجذ ّ
اٌؾشوخّ٘١ئخ ّاٌغٛقّاٌّبٌ١خّ إلػفبئٙب ِّّٓرؤٌ١فّ٘زّٖاٌٍغٕخّثٕبءّػٍّٝفغش ؽغُ اٌؾشوخ ّاألِشّاٌزّٞال ٠غزذػٟ
ثبٌنشٚسحّرؤٌ١فّ٘زٖ اٌٍغٕخّوّبّٔبلؼّرٌهِّغٍظّاإلداسحّفّٟإعزّبػّٗإٌّؼمذّثزبس٠خَّّّ١0٣7/٣0/١0سداّػٍّٝ
خطبةّ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خّثزبس٠خَّّّ١0٣7/٣0/٣7ثٙزاّاٌخقٛؿّّّ.
ّ
 -0انؼقىببث
ّ
لبِذّ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خّثض٠بسحّرفز١ؾ١خٌٍّؾشوخّفّٟؽٙشّّٚ،َ١0٣9ّٛ١ٌٛ٠رُّاٌزؼبّْٚثِّٛٓ١ظفّٟاٌؾشوخّٚفش٠كّاٌ١ٙئخّ
ٌٍم١بَ ّثؤػّبي ّاٌزفز١ؼ ّػٍّ ٝأوًّ ّٚعّٗ .وّب ّٚفذسد ّٔزبئظ ّاٌزفز١ؼ ّفّ ٟؽٙش ّأوزٛثش ّّٚ ،َ١0٣9ثبدسد ّاٌؾشوخ ّثؤخزّ
اٌخطٛادّاٌزقؾ١ؾ١خّ،ػٍّب ّأّٔٗالٛ٠عذّأّٞػمٛثخّأّٚعضاءّأّٚل١ذّإؽز١بهِّٟفشٚكّػٍّٝاٌؾشوخِّّٓ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خّ
أّ ِّٓ ٚأّ ٞعٙخ ّإؽشاف١خ ّأّ ٚرٕظ١ّ١خ ّأّ ٚلنبئ١خ ّأخشّ .ٜرغذّ ْٚأدٔبٖ ّعذٚي ّٛ٠مؼ ّفِّ ٗ١الؽظبد ّ٘١ئخ ّاٌغٛق ّاٌّبٌ١خّ
ٚاٌخطٛادّاٌزقؾ١ؾّٗ١اٌزّٟرُّإرخبر٘بِّّٓلجًّاٌؾشوخّ :
ّ
#
3
1
1
5
6
0
8

يالحظبث هيئت انسىق انًبنيت
ػذَّإعزّبعٌّغٕخّاٌزذل١كّٚاٌّشاعؼخّوًّصالصخّأؽٙشّفّٟاٌؼبَّّ،١0٣1ثبٌّخبٌفخٌٍّفمشحّ(ط)ِّّٓاٌّبدحّ(ِّّٓ)70الئؾخّاألؽخبؿّ
اٌّشخـٌّّ .ُٙ
ػذَِّشاعؼخّاٌغٙبصّاإلداسّٞثبٌؾشوخٌٍّغ١بعبدّٚاإلعشاءادّاٌخبفخّثّىبفؾخّغغًّاألِٛايّٚرًّّ٠ٛاإلس٘بةّثؾىًّعّٕ،ّٞٛ
ٚاٌّؾبسّإٌٙ١بّفّٟاٌّبدحّ(00ط)ِّّٓالئؾخّاألؽخبؿّاٌّشخـٌّّ،ُٙثبٌّخبٌفخٌٍّفمشحّ(أ)ِّّٓاٌّبدحّ(ِّّٓ)07الئؾخّاألؽخبؿّ
اٌّشخـٌّّ ُٙ
ػذَّ اٌزضاَّاٌؾشوخّثزٕق١فّاٌؼّالءّلجًّاٌم١بَّثؤػّبيّاألٚساقّاٌّبٌ١خِّغّأّٞػًّّ١أٌّٚؾغبثّّٗ،ثبٌّخبٌفخٌٍّفمشحّ(أ)ِّّٓاٌّبدحّ(ّ)١7
ِّٓالئؾخّاألؽخبؿّاٌّشخـٌّّ .ُٙ
ػذَّل١بَّاٌؾشوخّثزؾذ٠ذِّخبهشاؽزّبيّٚلٛعّغغًّاألِٛايٌّذٙ٠بّٚرمّٙ١١بّٚرٛص١مٙبّ،ثبٌّخبٌفخٌٍّّبدحّ(ِّّٔٓ)0ظبَِّىبفؾخّغغًّ
األِٛاي ّ
ػذَّارخبرّاٌؾشوخٌٍّزذاث١شّاٌالصِخٌّزؾذ٠ذّػٛاًِّاٌخطشّٚفُِّٙخبهشّرًّّ٠ٛاإلس٘بةٌّذٙ٠بّٚرمّٙ١١بّٚرٛص١مٙبّ،ثبٌّخبٌفخٌٍّّبدحّ(ّ)7١
ِّٓٔظبَِّىبفؾخّعشائُّاألس٘بةّٚرّّ .ٍٗ٠ٛ
ػذَّاِزالنّاٌؾشوخّاعزشار١غ١بدّٚع١بعبدّٚرؼٍّ١بدّوّبّّ٘ٚٛاسدّفّٟاٌٍّؾكّسلُّ(ّ)1إلداسحِّخبهشّاٌغٌٛ١خّٚفمبٌّّغزّٜٛرؾًّّ
اٌّخبهشّثّبّ٠زٛافكِّغّاٌّبدحّاٌضبِٕخّٚاٌخّغِّّٓٓ١لٛاػذّاٌىفب٠خّاٌّبٌ١خّ،ثبٌّخبٌفخٌٍّّبدحّ(ِّّٓ)09لٛاػذّاٌىفب٠خّاٌّبٌ١خّ .
ػذَّاٌزضاَّاٌؾشوخّثؤؽذّاألؽىبَّاٌٛاعتّرنّٕٙ١بّػٕذّإثشاَّارفبل١بدّاٌّجبدٌخّٚرٌهٌّؾشاءّٚث١غّاٌؾشوخٌّألٚساقّاٌّبٌ١خِّٛمٛعّ
ففمبدّاٌّجبدٌخّػجشِّؾفظخّاعزضّبس٠خّثبعُّاٌؾشوخٌّذِّٜشوضّإ٠ذاعّاألٚساقّاٌّبٌ١خّ،دّْٚأّْرزنّّٓرٍهّاٌّؾفظخّػٍّٝاإلؽبسحّ
إٌّٝأّْاٌغشكِّٕٙبّرٕف١زّففمبدِّجبدٌخّرؾذّارفبل١خّاٌّجبدٌخّّ،ثبٌفمشحّ(ِّّٓ)٣١رؼُّّ١اٌ١ٙئخّسلُّ(ؿّٚ)٣1/١١١6/7/٣/ربس٠خّ
ّ .َ١0٣1/00/0١

ّ

ّ
 -8نتبئج انًزاجؼت انسنىيت نفبػهيت إجزا اث انزقببت انذاخهيت في انشزكت
ّ
عبئذ ّٔزبئظ ّأػّبي ّاٌزذل١ك ّٚاٌّشاعؼخ ّاٌزّ ٟرّذ ِّٓ ّلجً ّفش٠ك ّاٌزذل١ك ّاٌذاخٍّ ٟفِّٕ ٟزقف ّاٌؼبَ ّ١0٣9ػٍّ ٝػٍّ١بدّ
اٌؾشوخ ِّمجٌٛخ ِّٚشم١خ ّثؾىً ّػبَ ِّغ ّٚعٛد ّثؼل ّاالعزضٕبءاد ّٔٚمبه ّاٌنؼف ّاٌّشرجطخ ّثؤِبْ ّرىٌٕٛٛع١ب ّاٌّؼٍِٛبدّ
ٚػذَّاإلٌزضاَّثجؼلّع١بعبدّٚآٌ١بدّاٌؾشوخّاٌذاخٍ١خّٚ.ثٕبءّػٍِّٝبّرمذَّ،فمذّعبءّرقٕ١فّ٘زّٖاٌّشاعؼخّّ٘ٛرقٕ١فّ
"ِغ ّاعزضٕبءاد" ّثؾبعخ ّإٌِّ ٝزبثؼخ ٌّزقؾ١ؼ ّ٘زٖ ّاإلعزضٕبءادّ .وّب ّأْ ّاٌزمّ ُ١١اٌؼبَ ّّ٘ 7ّ ِّٓ ١ّٛثبٌٕغجخ ٌّّغًّ ّإؽزّبيّ

ؽقٛيِّخبهشّاٌؼٍّ١بدِّّٓٚعٙخّأّ٘١زٙبّ(دسعخّّّٟ٘ ٣األفنًِّّٓعٙخّاٌّخبهشّٚإؽزّبيّؽقٌٙٛبّٚدسعخّّّٟ٘ 7
األعٛأ)ّٚ .ثؼذّإعزؼشاك ّاٌزمش٠شّٚاإلهالعّػٍِّٝالؽظبرِّّٗٓلجًٌّغٕخّاٌّشاعؼخِّٕٚبلؾزِّٗغّاإلداسحّاٌزٕف١ز٠خٌٍّؾشوخّ،
فئّْاٌّغٍظِّشربػ ّثؾىًّػبَّألؽٛايّاٌؾشوخِّّٓإٌٛاؽّٟاإلداس٠خّٚاٌزٕظ١ّ١خّٚلذّلبِذّاإلداسحّثئٔغبصِّؼظُّاٌخطٛادّ
اٌزقؾ١ؾ١خ ّاٌّزجم١خ ّٚاٌؼًّ ّثىبفخ ّاٌزٛف١بد ّاٌزّ ٟرمذَ ّثٙب ّفش٠ك ّاٌزذل١ك ّاٌذاخٍّ ٟثزمش٠شٖ ّخبفخ ِّب ٌّٗ ّػاللخ ّثؤٔظّخّ
ٚرىٌٕٛٛع١بّاٌّؼٍِٛبر١خّفّٟاٌؾشن ّ
 -9يذققي حسبببث انشزكت
ؽشوخّد٠ٍٛ٠ذّأذّرٛػّ ّ
ّ
ّ
 -30اػتًبد انقىائى انًبنيت
ّ
إػزّذِّغٍظّاإلداسحّ،خاليّإعزّبػّٗاٌزّٞػمذّثزبس٠خّّ َ١0١0/0١/١0اٌمٛائُ ّاٌّبٌ١خ ّاٌّؼذّحِّّٓلجًِّذلمّٟاٌؾغبثبدّ
ؽٛيّأػّبيّٚؽغبثبدّاٌغٕخّاٌّبٌ١خّاٌّّزذحٌَِّّّٓٚ١0٣9/٣/٣غب٠خّّ .َ١0٣9/٣١/١٣
ّ
ّ
 -33يقتزحبث يجهس اإلدارة حىل تىسيغ األرببح انًبنيت انسنىيت
٠مزشػِّغٍظّاإلداسحّرٛص٠غّفبفّٟدخًّاٌؾشوخٌٍّغٕخّاٌّبٌ١خّإٌّز١ٙخّفّ١٣ّٟد٠غّجشّّ١0٣9ػٍّٝاٌؾىًّاٌزبٌّ :ٟ
ّ
٠ زُّإعزجؼبدّاٌّقشٚفبدّاٌؼبِخّٚاٌزىبٌ١فّاٌجبٌغ ِّغًّّلّ١زٙبّّ ١١.1١2.110لايرّعؼٛدِّّٓٞإعّبٌّ ٟاإل٠شادادّ
ٌٍؾشوخّٚاٌجبٌغّلّ١زٙبّّ٣١.06١.221لايرّعؼٛدّ .ٞ
 رشؽًّاٌخغبئشّٚاٌجبٌغخّلّ١زٙبّّ٣٣.60٣.2١١لايرّعؼٛدّٞاٌّٝاٌغٕخّاٌّبٌ١خّاٌزبٌ١خ.
ّ
ّ
 يقتزحبث يجهس اإلدارة حىل جذول أػًبل انجًؼيت انؼًىييت نهشزكتّّ
٠ذػِّٛغٍظّاإلداسحّؽنشادّاٌّغبٌّّ٘ٓ١إلهالعّػٍّٝعذٚيّاألػّبيّاٌّمزشػٌٍّغّؼ١خّاٌؼّ١ِٛخّاٌغٕ٠ٛخّ :
ّ
 اٌّٛافمخّػٍّٝرمش٠شِّغٍظّاإلداسحّػّٓاٌغٕخّاٌّبٌ١خّإٌّز١ٙخّّف.َّ١0٣9/٣١/١٣ّٟ
 اٌّٛافمخّػٍ١ِّٝضأ١خّاٌؾشوخّٚؽغبةّاألسثبػّٚاٌخغبئشّٚرمش٠شِّشالجّٟاٌؾغبثبدّػّٓاٌغٕخّاٌّبٌ١خّإٌّز١ٙخّّفّٟ
.َّ١0٣9/٣١/١٣
 اٌّٛافمخّػٍّٝرشؽًّ١اٌخغبئشّاٌغٕخّاٌّبٌ١خّإٌّز١ٙخّفَّّ١0٣9/٣١/١٣ّٟإٌّٝاٌغٕخّاٌّبٌ١خّاٌالؽمخ.
 اإلهالعّٚاٌّقبدلخّػٍّٝوبفخّاألػّبيّاٌزّٟلبَّثٙبّسئ١ظّٚأػنبءِّغٍظّاإلداسحّٚرٌهّفّٟؽذٚدّاٌقالؽ١بدّ
اٌّؼطبحٌُّّٙإلدساحّاٌؾشوخّخاليّاٌؼبَّاٌّبٌّٟإٌّزّٟٙف.َّ١0٣9/٣١/١٣ّٟ
ّ اٌّٛافمخّػٍّٝرؼِّٓ١١شالتّاٌؾغبثبدِّّٓثّٓ١اٌّشؽؾِّّٓٓ١لجًٌّغٕخّاٌّشاعؼخٌّّشاعؼخّؽغبثبدّاٌؾشوخٌٍّؼبَّ
اٌّبٌَّٚ١0١0ّٟرؾذ٠ذّأرؼبثّٗ .
ّ
٘زاّ٠ٚزمذَّسئ١ظِّغٍظّإدساحّاٌؾشوخّثبٌؾىشّٚاٌزمذ٠شٌٍّغبدحّاٌّغبّّ٘ٓ١ػٍّٝصمزُّٚٙدػٌٍُّّٙؼبٍِّٚٓ١اٌمّٓ١ّ١ػٍّٝإداسحّ
اٌؾشوخّ.
ّ

ّ

ّ

