
 

 

 

ستثًارإلشزكت انبحز انًتىسظ انسعىديت ن  
(يقفهت شزكت يساهًت سعىديت ) 

 

و1036 ديسًبز 13 انفتزة انًانيت انًنتهيت في عن نًجهس اإلدارة نسنىيانتقزيز ا  
 

 

 :انًقذيت-3

ّاٌغّٕٛٞػّٓاٌؼبٌَإلّاٌغؼٛد٠خّدٍظّإداسحّؽشوخّاٌجسشّاٌّزٛعو٠ِّغشّ  ّاٌّغب١ّّ٘ٓرمش٠شٖ ٌٍّغبدح اٌّبٌّّٟعزثّبسّأ٠ّْمذَ

ّ ١٣/٣١/١0٣6ّّإٌّزّٟٙفٟ ِّّقسٛثب َّ ّاٌّب١ٌخ ّٚففّّ.ّذلمخاٌّثبٌمٛائُ ّاٌزمش٠ش ّ٘زا ٍِّٟٓ٠ّ ِّب ّاٌزطٛسادّٚفٟ ألُ٘

ّّّّّ.١0٣6َّألػّبيّاٌؾشوخّفّٟاٌؼبَّّٚإٌزبئحّٚاألٔؾطخ

 

ّ:نبذة عن انشزكت

ّإّْ ٌّالعزثّبسّ)"اٌؾشوخ"(، ّاٌجسشّاٌّزٛعوّاٌغؼٛد٠خ ِّغبّ٘خّعؼٛد٠خّّٟ٘ؽشوخ ّاٌغٛقّؽشوخ ٌّذ١ّٜ٘ئخ ِمفٍخِّغدٍخ

ّ(.٣6ّّٛ١ٔٛ٠١006ّ٘ـّ)اٌّٛافك٣2١1ّخّبدّٜا٢خش١ّّٚربس٠خ١6ّّ-06060اٌّب١ٌخّثّٛختّاٌزشخ١ـّسلُّ

ّ

ل١ّخّ(ّعُّٙ)ػؾشحِّال٣0.000.000ّٓ١٠لايرّعؼٛدِّٞمغُّإٌّّٝ)ِئخ١ٍِّْٛ(٣00.000.000ّإّْسأطِّبيّاٌؾشوخ٠ّجٍغّ

ّلايرّعؼٛدّٞ.ّ)ػؾشح(٣0اٌغُٙوًّ

ّ

ٚاٌزشر١تّٚرمذ٠ُّاٌّؾٛسحّٚاٌسفعّفّٟاألٚساقّّٚاإلداسحاٌؾشوخّفّٟاٌزؼبًِّثقفخّأف١ًّٚاٌزؼٙذّثبٌزغط١خّٔؾطخّرزّثًّأ

ّ.اٌّب١ٌخ

ّ

ّ

 1- اننتائج انًانيت ألعًال انشزكت

ّ

َّّٔزبئحّه١جخ،ّٔزدذّػّٓخٙٛدّفش٠كّاٌؼًّّٚاٌقفمبدّاٌّجشِخ.١0٣6زممذّاٌؾشوخّفّٟاٌؼبَّ

ّ

فبف١خأٌفّلايرّع١.6٣0ّزممذّاٌؾشوخّ أٌف6.662َِّّّمبث١0٣6ًّخاليّاٌؼبَّّلجًّاٌضوبحّٚمش٠جخّاٌذخًّؼٛدّٞأسثبزبّ 

ّٚ ّاٌغبثك، ّأٌفّلايرّعؼٛد2.002ّّّٞثٍغّثبٔخفبكلايرّعؼٛدٌٍّٞؼبَ ّثّب ّاٌٛازذ0١.5ٔغجزٗ ّٚثٍغّسثرّاٌغُٙ لجًّّ%،

َّّاٌغبثك.لايرّعؼٛدٌٍّٞفزشحّٔفغٙبِّّٓاٌؼب0.66ّلايرّعؼٛدِّٞمبث0.١6ًّّّاٌضوبحّٚمش٠جخّاٌذخً

ّ

ّاسرفؼذَ،ّوّب١0٣0ّ%(ِّمبسٔخّثبٌؼب6َّأٌفّلايرّعؼٛدّٞ)ثٕغجخ٣.5١5ّّاإل٠شادادّاٌزؾغ١ٍ١خٌٍّؾشوخّثّجٍغّّأخفنذ

ّ ّثّجٍغ ّاٌزؾغ١ٍ١خ ١.١١١ّّاٌّقشٚفبد ّ)ثٕغجخ ّلايرّعؼٛدٞ ٣6ّأٌف ّثبٌؼبَ ِّمبسٔخ )%١0٣0ّ ّرّثً فّّٟاإلٔخفبكَ.

ّ ّسئ١غ١خ ّثقٛسح ّفّثبالٔخفبكاإل٠شادادّاٌزؾغ١ٍ١خ ّٟ ّاٌدخً ّخبفخاٌؼٌّٛخ ّٚرّثً ّاٌّقشٚفبدّاٌزؾغ١ٍ١خّّاإلسرفبع، فٟ

2.0١0ّ(ّثّجٍغCell Cّ)عٕذادّثغجتّل١بَّاٌؾشوخّثزغد١ًِّخقـّأخفبكّفّٟل١ّخّأزذّاعزثّبسارٙبّثقٛسحّسئ١غ١خّ

ّأٌفّلايرّعؼٛدٞ.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ



 

 

 

 َ:١0٣6ّٚف١ّب٠ٍٍِّّٟخـٌٍّٕزبئحّاٌّب١ٌخٌٍّؾشوخّفّٟاٌؼبَّ

 
 نسبت انتغيز انتغيز 5103 6103ّؼٛد٠خثآالفّاٌش٠بالدّاٌغ

ّ%6-ّ(٣.5١5)١١.101ّ١0.6١6ّّإخّبٌّٟاإل٠شادادّاٌزؾغ١ٍ١خ

ّ%١٣.65١ّ٣1.06٣ّ١.١١٣ّ٣6ّ*ّإخّبٌّٟاٌّقشٚفبدّاٌزؾغ١ٍ١خ

ّلجًّاٌضوبحّٚمش٠جخّاٌذخًّفبفّٟاٌذخًٌٍّغٕخ

ّ%1.٣١0ّ6.662ّ26٣ّ6ّٚلجًِّخقـّاالٔخفبكّفّٟاٌم١ّخ

ّ%0١-ّ(2.002)١.6٣0ّ6.662ٌّّضوبحّٚمش٠جخّاٌذخًفبفّٟاٌذخًٌٍّغٕخّلجًّا

ّ%2١-ّ(٣10.15١)١2١.١0٣ّ2١١.١22ّّإخّبٌّٟاٌّٛخٛداد

ّ%62-ّ(٣10.٣60)٣0١.600ّ١1١.5٣0ّّإخّبٌّٟاٌّطٍٛثبد
ّّّّّ

0.١6ّ0.66ّّّّسثس١خّاٌغُٙ
ّأٌفّلايرّعؼٛد2.0١0ّّٞرزنّّٓاٌّقشٚفبدّاٌزؾغ١ٍ١خِّخقـّأخفبكّفّٟاٌم١ّخّثّجٍغّ*
ّ

إجمالً المطلوبات قروض على الشركة لصالح بنك البحر المتوسط )الشركة األم(، حٌث بلغ رصٌد القروض كما  تضمن
 عامألف لاير سعودي خالل ال 33.130ألف لاير سعودي، أضٌف علٌه مبلغ  100.010مبلغ  1033دٌسمبر  13فً 

ألف لاير سعودي  50.012صٌد النهائً مبلغ ، حٌث بلغ الرعامألف لاير سعودي منه خالل ال 353.134وتم سداد مبلغ 
ستحقاقات قصٌرة األجل تصل كحد أقصى إلثنى عشر إ. إن جمٌع هذه القروض هً ذات 1034دٌسمبر  13كما فً 

ّستثمار هذه القروض فً أدوات مالٌة متنوعة.إشهرا،ً وتقوم الشركة ب
ّ

ِطٍمب ّٚخذ٠شّثبٌزوشّٕ٘بّأّْإٌزبئحّاٌّب١ٌخّخشّٜرذل١مٙبِّّٓلجًّاٌّس ،ّبعتّاٌمبّٟٔٛٔأسٔغذّأذ٠ّٛٔغ،ّٚلذّأثذّٜا٢خ١شّسأ٠بّ 

ّاٌّب١ٌخّثذِّْٚالزظبد، ّفّّٟأّْاٌمٛائُ ّوّب ّاٌّبٌٌٍّٟؾشوخ ّاٌّشوض ّإٌٛازّٟاٌدٛ٘ش٠خ، ِّّٓوبفخ ١٣ّوىًّرظٙشّثؼذي،

ٌّؼب١٠شّا١0٣6ٌّّد٠غّجشّ خّاٌّزؼبسفّػ١ٍٙبّف١ّٟسبعجٚٔزبئحّأػّبٌٙبّٚرذفمبرٙبّإٌمذ٠خٌٍّغٕخّإٌّز١ٙخّفّٟرٌهّاٌزبس٠خّٚفمبّ 

اٌٍّّىخّاٌؼشث١خّاٌغؼٛد٠خّٚاٌّالئّخٌّظشٚفّاٌؾشوخّوّبّٚرزفكِّغِّزطٍجبدّٔظبَّاٌؾشوبدّٚإٌظبَّاألعبعٌٍّٟؾشوخّف١ّبّ

ّاٌّب١ٌخ ٠ّزؼٍكّثئػذادّٚػشكّاٌمٛائُ ّرٍسعّإٌزبئحّاٌّب١ٌخّأّٞفشٚلبدّخٛ٘ش٠خ ٌُّ ّوّب ٌٍّؾشوخّػّٓ. فّٟإٌزبئحّاٌزؾغ١ٍ١خ

ّاٌغبثمخٔزبئحّاٌغٕ ّاٌّب١ٌخ ّػذّٜاٌزؤث١شّإٌبرحّػّٓرغد١ًِّخقـّأخفبكّفّٟل١ّخّعٕذادّّخ ٚاٌزٌّٞفذCell Cِّّّب

ّاإلٔزجبّٖا١ٌّٗاٌّسبعتّاٌمبّٟٔٛٔمّّٓرمش٠شٖ.

 

ّ

 1- نشاط انشزكت - األعًال انتشغيهيت

 
ٌ  م تقدٌم خدماتها المتعل  1034تابعت الشركة فً العام  بٌع ة، ووالتموٌل لمشارٌع عد  ة والترتٌب قة باإلستشارات المال

ٌ    إدارةو غٌر مقٌمٌن. وفً مبادلة األسهم فً السوق السعودي لصالح عمالء ة، كما وعرض عملٌات الصنادٌق اإلستثمار
 ما ٌلً وصف مقتضب لعدد من هذه المشارٌع واألعمال:

 

      اإلستشارات المالية والترتيب 
 

 كة على صفقات بدأتها فً العام السابق إضافة إلى صفقات جدٌدة.ة تطورات لجهود الشرعد   1034شهد العام 
 

ع سابقاً مع أحد أكبر الموردٌن والموزعٌن لألدوات اإللكترونٌة فً منطقة الشرق تابعت الشركة العمل على العقد الموق  
ً لبنان. وقد قام فرٌق األوسط وشمال إفرٌقٌا فً محاولة إستحواذ العمٌل على أحد أكبر معارض األدوات اإللكترونٌة ف

لة مع مالكً الشركة قٌد الدراسة الشركة بالعمل على تقٌٌم الشركة المطلوب اإلستحواذ علٌها كما قام بمفاوضات مطو  
لم لإلسف الصفقة.  فً  المشاركةب محلً  بهدف ترتٌب الصفقة. إضافة إلى ذلك، قام الفرٌق بإقناع صندوق إستثماري



 

 

                                                                        ً    واتٌمها وذلك بسبب إصرار مالكً الشركة قٌد اإلستحواذ على طلب تقٌٌم بعٌد جدا  عن ختصل هذه المفاوضات الى 
                         ً                                                       العمٌل. ٌقوم الفرٌق حالٌا  بالبحث عن فرص إستحواذ جدٌدة للعمٌل لمساعدته على تنوٌع  قبل التقٌٌم المستهدف من

 .دخل وتقلٌل نسب المخاطرةالمصادر 
 

ٌ  أما بالنسبة إلى العقد القائم مع إحدى ال ٌ  شركات المصرف ة التً تعنى بتقدٌم الخدمات التشغٌلٌة المتعلقة بالبطاقات ة اإلقلٌم
على متابعة عدة فرص إستحواذ فً أسواق  1034الشركة خالل العام  عملتالمصرفٌة وآالت الصرف اآللً، فقد 

ٌ  إقلٌمٌة منها المغرب ولبنان واألردن وقد عملت الشركة على إستقطاب أحد الصنادٌق اإل فً  لمشاركةة لستشمارٌة المحل
تنجح مفاوضات اإلستحواذ  لمالمستهدفة لألسف االردنٌة والمغربٌة بالنسبة للشركات  .فرص اإلستحواذ إلى جانب العمٌل

صندوق أو شركة قابضة  انشاءالشركة اللبنانٌة ال تزال قٌد البحث. ولقد نشأ عن هذا الجهد فكرة  معمفاوضات الإال أن 
 .ل والصندوق اإلستثماري تعنى باإلستثمار بشركات تقع ضمن قطاع تكنولوجٌا القطاع المالًبٌن العمٌ

 
مع شركة لبنانٌة تعمل فً مجال تقدٌم الخدمات الطبٌة، فقد قام فرٌق الشركة  الموق عالعقد اإلستشاري  اما بالنسبة الى

جري ٌوثمار فً مجال المختبرات الطبٌة بعرض الفرصة االستثمارٌة على صندوق استثماري أبدى رغبة فً االست
 الفرٌقٌن.بٌن  المفاوضات ء         ً       عمل حالٌا  على بدال
 

فً  ستٌكٌةالالب مع مالكً شركة تعمل فً مجال طباعة البطاقاتأولٌة بمحادثات كذلك  1034الشركة فً عام فرٌق قام 
حتى اآلن الفرٌق  نجحمالً أو إستراتٌجً. ة. ٌنوي أصحاب الشركة بٌع حصصهم فٌها لمستثمر            ة السعودٌ                  المملكة العربٌ  

اإلجراءت القانونٌة  ضٌنتظر فرٌق الشركة إنتهاء بعالمستهدفة وفً الوصول إلى إتفاق حول عقد العمل واألتعاب 
 .المتعلقة بنقل ملكٌة الشركة للبدء بالعمل على المشروع

 
ة تعمالن فً مجال            ة السعودٌ                  المملكة العربٌ   الشركة على إتفاقٌة بٌع شركتٌن فًفرٌق  فاوض 1034نهاٌة عام  ومع

                      ً                             عات. تعمل الشركة حالٌا  على دراسة هذه المشارٌع بهدف                                                       تصنٌع البٌوت الجاهزة وتقدٌم خدمات صٌانة وإدارة المجم  
 .1030بداٌة عام العمل تثمرٌن محتملٌن. تتوقع الشركة توقٌع عقد سالتأكد من قدرتها على إٌجاد م

 
تركٌا. و ة                                                 بهدف الحصول على عقود استشارٌة لشركات فً السعودٌ   1034أصعدة فً عام  لى عدة كما وعمل الفرٌق ع

 .والعقارات لطاقةٌتنوع عمل هذه الشركات على عدة قطاعات منها المستشفٌات، التكنولوجٌا، ا
 

تسوٌق خدماتها ألكبر  وتستمر الشركة بجهودها الرامٌة الى الحصول على المزٌد من عقود اإلستشارات المالٌة من خالل
 .فً المملكة العربٌة السعودٌة والمنطقةعدد من العمالء المحتملٌن 

 
، الخدمة التً أطلقتها شركة البحر المتوسط السعودٌة "Securitisation" وفً مجال التموٌل المركب والتسنٌد الـ

دء العمل على عقدٌن جدٌدٌن مع فً التوقٌع وب 1034نجحت الشركة فً ، فقد 1033لإلستثمار فً منتصف العام 
وكٌل سٌارات معتمد لتسنٌد واألخرى  شركة رائدة فً مجال المواصالت لتسنٌد أسطول سٌارات مؤجرة،شركتٌن إحداها 

سوق المملكة العربٌة السعودٌة تغٌٌراً جذرٌاً سواء لجهة إنحسار السٌولة  . وقد شهدالجدٌدة السٌاراتمن  موجوداتها
ق والبنوك المحلٌة، أم لجهة التطلعات المستقبلٌة، كما لناحٌة الموازنات التً تطلقها الدولة واإلستراتٌجٌة المتوفرة باألسوا

. إال المرسومة والموضوعة لجهة ضبط والحد  من المصارٌف ما أدى فً نهاٌة المطاف إلى حدوث إنكماش فً السوق
ٌ رات خلقت أمامنا فرصة جدٌدة عززت دورنا كش أن ركة وسٌطة فً العالم المالً، والذي ٌتمثل، فً األساس، هذه المتغ

فً توفٌر خدمات تموٌل الشركات التً شهدت طلباً متزاٌداً ومضطرداً لخدماتنا إثر الشح المالً الذي تشهده األسواق فً 
عرض خدمة لز مرك برنامج تسوٌقً الشركة وبذلك تتابعالوقت الراهن، والمترافق مع انخفاض التموٌل البنكً المتاح.  

التسنٌد الجدٌدة، والفرٌدة من نوعها خاصة فً المملكة العربٌة السعودٌة، على عدد كبٌر من العمالء المحتملٌن والذٌن قد 
ومن أبرز القطاعات التً تستهدفها لخططهم التوسعٌة. تكون هذه الطرٌقة التموٌلٌة المبتكرة ذات إفادة عالٌة لشركاتهم و

 ارات والمعدات، قطاع تأجٌر السٌارات والمعدات وشركات التموٌل الشخصً لتسنٌد قروضها. الشركة قطاع بٌع السٌ
            



 

 

                     

       إدارة الصناديق اإلستثمارية 
 

 إدارة صندوقها اإلستثماري فً مجال التطوٌر العقاري المنشئ بالتعاون مع شركة تطوٌر 1034تابعت الشركة فً العام 
 عقارٌة رائدة على مستوى المنطقة والمملكة العربٌة السعودٌة،

 
كما وتابعت الشركة استراتٌجٌتها فً تقوٌة إدارة األصول بالتركٌز على إنشاء أو التسوٌق لصنادٌق تهدف الى خفض 

بشركة البحر  نسبة المخاطرة واإلستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الشركات الشقٌقة أو أطراف ذو خبرة وذات الصلة
 .المتوسط السعودٌة لإلستثمار

 
مشروع عقاري ضخم فً مدٌنة جدة ونجحت فً المفاوضات ل بتوقٌع عقد إنشاء صندوققامت الشركة  1034ففً عام 

مل فً ملٌار لاير سعودي ستستع 0,0 زمع انشاؤه ، وتبلغ قٌمة الصندوقالشروط واألحكام المتعلقة بالصندوق الم  حول
 .أرض المشروععلى  مشروع تجاري وسكنً مخطلت شراء وتطوٌر

 
كما وتتابع الشركة سعٌها للشراكة مع أكبر مؤسسات إدارة األصول العالمٌة لتمثٌلها وبٌع الصنادٌق االستثمارٌة الخاصة 

 .عبر الطرح الخاص بها فً المملكة العربٌة السعودٌة
 

      ( إتفاقيات المبادلة(Swap Agreement  
لألسهم   ار هٌئة سوق المال القاضً بالسماح للمستثمرٌن األجانب الغٌر المقٌمٌن اإلستثمار فً السوق السعودٌةوفقاً لقر

ت الشركة فً مع (  (SWAPSمن خالل إبرام إتفاقٌات المبادلة الشركات المرخص لها بالتعامل بصفة أصٌل استمر 
دٌة من عملٌات بٌع وشراء األسهم المدرجة فً سوق األسهم تقدٌم هذه الخدمة لعمالئها لإلستفادة من المنافع اإلقتصا

 "تداول".  السعودٌة

ّ

 

 4- نشاط انشزكت - اإلستثًاراث انذاخهيت

 

ّ ّاٌؾشوخ ّأفِّٟسفظخ ّإعزثّبسادّفٟ ّٔغج١ب ّػذح ّاٌّخبهش ّل١ٍٍخ ّاٌّبٌّٟػٍّٝسأطّثّٙدٚادِّب١ٌخ ّاٌّشدٚد ِبيّذفّص٠بدح

ّّٚ.اٌؾشوخ ٠ٍّّٟلبئّخّثئعزثّبسادّاٌؾشوخ،ّػذحِّقبسفٔمذ٠خّفّٟٚدائغّّّٜاٌؾشوخٌذوّب ّدفبرش٘بّٛدحّفٟاٌّٛخّٚفِّٟب

َّ:١٣/٣١/١0٣6ثزبس٠خّ

 

 :االستثًاراث انًانيت

ّ

       (لاير سعىدي) انعادنتانقيًت                                  األداة انًانيت        

١6.2٣١.15٣ّّ*(١ٌٛ٠١0٣1ّٛعزسمبقّإعٕذادّؽشوبدّخبفخّ)

000ّ.١0١.٣1 (SPC)ٌٍّغ١ٌٛخ١ّذفٕذٚقِّ

6.660.1١0ّّفٕذٚقِّؾشٚعّاٌؾشقّاألٚعو

١.1٣١.000ّّس٠ّىّٛ–فٕذٚقّرغ١ٕذّاالفٛيّ
ّأٌفّلايرّعؼٛدّٞػٍّٝ٘زّٖاٌغٕذاد2.0١0ّرُّرغد١ًِّخقـّأخفبكّفّٟاٌم١ّخّثّجٍغّّ*

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ



 

 

ّ

 5- انًخاطز

 

      تمانمخاطر االئ  
٠ّؤدّٞإٌّٝرىجذّاٌطشفّا٢خشّخغئػٍّٝاٌٛفبءّثّّْػذَِّمذسحّهشفِّبرّثًِّخبهشّاالئزّب ّإٌّْزضاِبرٗ،ِّّب ِّب١ٌخ. بسح

ّاٌّب١ٌخ ّّاٌّٛخٛداد ّاالئزّبٌٍْؾشوخ ِّخبهش ٌّزشو١ض ّٚاٌّذ٠ّْٕٛاٌخبمؼخ ّاٌجٕٛن ٌّذٜ ّإٌمذ ِّٓ ّثبألعبط ّرزؤٌف ،

ٚاٌزّٟرزنّّٓإٌمذِّٚبّفّّٟٚاإلعزثّبساد.ّٚفِّٟب٠ّزؼٍكّثّخبهشّاالئزّبّْإٌبردخّػّٓاٌّٛخٛدادّاٌّب١ٌخّاألخشٌٍّٜؾشوخ،

ّفئّْرؼشكّاٌؾشوخٌّّخبه ّػّٓػدضّاٌطشفّا٢زىّٗ، ِّغػٍّٝاٌٛفبءّثئٌزضاِبرّٗخششّاالئزّب٠ّْٕؾؤ ألقّٝزذّّوّْٛ،

ّ.ّّٚٞاٌم١ّخّاٌذفزش٠خٌّٙزّٖاألدٚادٌٍزؼشك٠ّغب

 

ّفّٟزىُّإٌمذّٚ قٛيّػٍِّٝٛافمخّعزثّبسادّاٌؾشوخِّٛدػخِّغّثٕٛنّٚأهشافّأخشّٜرادّعّؼخّخ١ذحّٚثؼذّاٌسإإِّْب

ّإداسحّاٌّخبهشٌٍّؾشوخّاألَّلجًّأّٞرؼبًِِّغّأّٞهشفّخبسخٟ،ٌّٚزٌهّفئِّْخبهشّاإلئزّبِّْسذٚدح.

ّ

 انسىق يخاطز 
عؼبسّاألثذػُّأػّبٌٙب،ّثزغ١شادّفّّٟسأطِّبٌٙبّأّٚلذسرٙبّػٍّٝاٌم١بَاٌغٛقّثئِىب١ٔخّرؤثشّإ٠شادادّاٌؾشوخّأّّٚثًِّخبهشّزر

.ٌّٚذّٜاٌؾشوخّفّٟإعزشار١د١زٙبّرسًّّاٌؼّالدزغ١شادّفّٟأعؼبسّفشفّثفّٟأعؼبسّاألعُّٙأّّٚزغ١شادثٍفبئذح،ّاٌغٛل١خٌّ

رمَّٛاإلداسحّثّشالجخّاٌزمٍجبدّفّٟأعؼبسّاٌقشفّٚرؼزمذّثؤ٠ّٗٔٛخذّّٚمئ١ًٌٍّزغ١شادّفّٟأعؼبسّاألعُّٙٚأعؼبسّاٌقشف

ّإرّأّْاٌؾشوخّرزؼبًِ ثؾىًّسئ١غّٟثبٌذٚالسّاألِش٠ىّٟٚاٌزّّٞخطشّمئ١ًٌٍّخغبئشّٔز١دخّاٌزمٍجبدّفّٟأعؼبسّاٌقشف،

ِمبثًّاٌش٠بيّاٌغؼٛدٞ. ٠ّّّؼزجشّثبثزبّ 

ّ

ّ ّاٌؾشوخ ّإداسح ّفزمَٛ ٌّخطشّرؤث١شّأعؼبسّاٌفبئذح ّثبٌٕغجخ ِّغّأِب ّػٍّٝاٌمشٚكّاٌزّٟرغزسقًّػ١ٍٙب ّأعؼبسّاٌفبئذح ثّمبثٍخ

نّأّٚأدٚادّاٌذ٠ّٓرادّاٌّشدٚدّاٌثبثذ(ّثؾىًّاٌؼٛائذّاٌثبثزخّػٍّٝاألعزثّبسادّاٌزّٟرمَّٛثٙبّاٌؾشوخّ)اإل٠ذاػبدّفّٟاٌجٕٛ

ّدٚسّٞٚػٕذّوًّردذ٠ذّٚرٌهٌّزدٕتّأّٞرؤث١شّعٍجّٟلذ٠ّٕزحّػّٓرسشنّأعؼبسّاٌفبئذح.ّّّ

ّ

 يخاطز انسيىنت 

إّْاٌّمب١٠ظّاٌثالثخّاألعبع١خٌٍّغ١ٌٛخّٚاٌزّٟرغزخذَِّّٓلجًّاٌؾشوخِّّٟ٘خضّْٚاٌّٛخٛدادّرادّاٌغ١ٌٛخّٚفبئلّسأطّ

ّإٌمذّٞٚفب ّاألدٚادّاٌّبي ّٚاٌز٠ّٞزنّٓ ّفّٟزىّٗ ِّٚب ّإٌمذ ّاٌّٛخٛدادّرادّاٌغ١ٌٛخ ّرزنّٓ ّاٌّزطٍجبدّإٌمذ٠خ. فٟ

 ّاٌغٛل١خ.

 

رمَّٛاٌؾشوخّثزد١ّغّرق١ٕفبدّاٌزذفمبدّإٌمذ٠خّٚاٌغ١ٌٛخّاٌّزٛلؼخٌّّٛخٛدارٙبِّٚطٍٛثبرٙبّاٌّب١ٌخ.ّرسزفعّاٌؾشوخّثّسفظخّ

ٌزاّرؼزجشّ ِب١ٌخ.ٙبّ،ّٚرزنّّٓثؼلّاٌٛدائغّرادّاٌغ١ٌٛخِّغِّؤعغبدِّٛخٛدادّرادّع١ٌٛخّلق١شحّاألخًٌّزغط١خِّزطٍجبر

ِّخبهشّاٌغ١ٌٛخِّزذ١ٔخٌّذّٜاٌؾشوخ.

 

 تشغيميخاطز ان 

أّٞلقٛسّأّٚفؾًّفّٟاألٔظّخّأّٚاٌغ١بعبدّأّٚاإلخشاءادّاٌذاخ١ٍخٌٍّؾشوخ،ّأّٚػّٓلقٛسّأّٚرٕزحِّخبهشّاٌزؾغ١ًّػّٓ

ز١دخّإِّٔٞٙبّخغبسحٌٍّؾشوخ.٠ّّٚزطٍتّاٌزخف١فِّّٓ٘زّٖاٌّخبهشِّشالجخّأخطبءّاٌّٛظف١ٓ،ّأّٚػّٓأزذاسّخبسخ١خ٠ّىّْٛٔ

 ِّّّّقسٛثخّثدٛدحّفّٟاإلؽشافّٚاٌغ١طشح.ّّّاٌؾشوخِّّٓلجًّإداسحّّداخ١ٍخّل٠ٛخ

ّ

ّ

ّ

 

ّ

ّ



 

 

ّ

 6- تكىين وإجتًاعاث يجهس اإلدارة

 

ّ:ِِّٓدٍظّإداسحّاٌؾشوخ٠زؤٌفّ

ّ

 ِّدٍظّاإلداسحّسئ١ظّّّفٙذّفبٌرِّسّذّاٌّغجسٟاٌغ١ذ 

 ِٕزذةّػنِّّّٛسّذّػٍّٟث١ٌُٙغ١ذّا 

 ّغ١شّرٕف١زّٞػنِّّّٛبسّْٚاألعّشّاٌغ١ذ 

 غ١شّرٕف١زّٞػنّّّّٛبرِّٓطشٌغ١ذّفا 

 ِغزمًّػنّّٛفٙذِّسّذّإثشا١ُّ٘ثّٓعدبءّاٌغ١ذ 

 ِّغزمًّػنّّٛخبٌذّاثشا١ُّ٘ع١ٍّبّْاث١ٔٛبّْاٌغ١ذ

ّ

ّٚأدٚادّد٠ّٓا ّفّٟأعُٙ ٠ٍّّٟخذٚيّرفق١ٌٍّٟسمٛقّأػنبءِّدٍظّاإلداسح ٌُّّرقذسّأ٠خّٚف١ّب ّأّْاٌؾشوخ ّ)ػٍّب  ٌؾشوخ

ّأدٚادّد٠ِّٕٓزّربع١غٙب(:

ّ
ّاٌزغ١١شٍِّى١خّفّٟأدٚادّد٠ّٓاٌؾشوخٍِّى١خّفّٟأعُّٙاٌؾشوخّاإلعُ
ّالّرغ١١شّال٠ّٕطجك ع٠٣00,000ٍُّّٙهّّفٙذّفبٌرِّسّذّاٌّغجسٟاٌغ١ذّ

ّالّرغ١١شّال٠ّٕطجكّع٣,600,000ٍُِّٙى١خّثٕهّاٌجسشّاٌّزٛعوّع٠ٛغشا٠ّّثًِّّسّذّػٍّٟث١ُٙاٌغ١ذّ

ّالّرغ١١شّال٠ّٕطجكّال٠ٍّّهّاعُِّٙبسّْٚاألعّشاٌغ١ذّ

ّالّرغ١١شّال٠ّٕطجكّال٠ٍّّهّاعُّٙبرّٕطشاٌغ١ذّف

ّالّرغ١١شّال٠ّٕطجكّال٠ٍّّهّاعُّٙفٙذِّسّذّإثشا١ُّ٘ثّٓعدبءّاٌغ١ذ

ّالّرغ١١شّال٠ّٕطجكّال٠ٍّّهّاعُّّٙخبٌذّاثشا١ُّ٘ع١ٍّبّْاث١ٔٛبّْاٌغ١ذ

ّ

ّٚف١ّب٠ٍّّٟخذٚيّرفق١ٍّٟألعّبءّاٌؾشوبدّاٌز٠ّٟىّْٛػنِّٛدٍظّإداسحّاٌؾشوخّػنّٛفِّٟدبٌظّإداسارٙب:

ّ
ّخٕغ١زٙبّّّّّّّّّّّّّإعُّاٌؾشوخّّّّّّّّّّّّّاإلعُ

 ع١جىّٛ)ِغبّ٘خّػبِخّعؼٛد٠خ(ّ–ؽشوخّرق١ٕغِّٛادّاٌزؼجئخّٚاٌزغ١ٍفّ ّاٌغ١ذّفٙذّفبٌرِّسّذّاٌّغجسٟ

 (ًّؽشوخّإٌب٠فبدٌٍّز٠ّٛ)ؽشوخِّغبّ٘خِّمفٍخ 

 ّّٓاٌغؼٛد٠خّ-ّؽشوخِّدّٛػخّاٌجسشّاٌّزٛعوٌّٛعبهخّاٌـزؤ١ِ

ّغؼٛد٠خاٌ

ّغؼٛد٠خاٌ

ّغؼٛد٠خاٌ

 ِدّٛػخّاٌجسشّاٌّزٛعوّاٌمبثنخّػ.َ.ي. ِّسّذّػٍّٟث١ُٙاٌغ١ذّ

 .ؽشوخّإِىبّْاٌّب١ٌخّػ.َ.ي 

 .ؽشوخ١ِّذعى١ٛسرضّأفغزّٕذّػ.َ.ي 

 ّرٛسنّثبٔه

ٌّجٕبْ

ٌّجٕبْ

ٌّجٕبْ

ّرشو١ب

 (GMIBػ.َ.ي.ّ)ّ-ٌجٕبّْ-ِدّٛػخّاٌجسشّاٌّزٛعوٌّٛعبهخّاٌزؤ١ِٓ ِّبسّْٚاألعّشاٌغ١ذّ

 Cynvest sal Holding ّّّ

 ّ.ّثٕهّاٌجسشّاٌّزٛعوّػ.َ.ي

 ّ.ثٕهّاٌجسشّاٌّزٛعوٌّالعزثّبسّػ.َ.ي 

 .اٌجٕهّاٌغؼٛدّٞاٌٍجٕبّٟٔػ.َ.ي 

 )ّؽشوخ١ِّتٌّإلعزثّبسّػ.َ.ي.ّ)لبثنخ

ٌّجٕبْ

ٌّجٕبْ

ٌّجٕبْ

ٌّجٕبْ

ٌّجٕبْ

ٌّجٕبْ

 ثٕهّاٌجسشّاٌّزٛعوّ)ع٠ٛغشا(  برِّٓطشاٌغ١ذّف

 .ؽشوخّإِىبّْاٌّب١ٌخّػ.َ.ي 

 ٕهرٛسنّث 

 ٌٓجٕبّْ-ِدّٛػخّاٌجسشّاٌّزٛعوٌّٛعبهخّاٌزؤ١ِ-ّ(ّ.ػ.َ.يGMIB)ّ

ّع٠ٛغشا

ٌّجٕبْ

 رشو١ب

ٌّجٕبْ

 اٌؾشوخّاٌغؼٛد٠خّألٔبث١تّاٌقٍتّ ّفٙذِّسّذّإثشا١ُّ٘ثّٓعدبءّاٌغ١ذ

 ّؽشوخّػجشّاٌخ١ٍحّاٌغؼٛد٠خ

ّخغؼٛد٠اٌ

ّغؼٛد٠خاٌ

 ِدّٛػخّؽشوبدّإثشا١ُّ٘أث١ٔٛبْ ّّخبٌذّاثشا١ُّ٘ع١ٍّبّْاث١ٔٛبّْاٌغ١ذ

 ؽشوخِّدٛ٘شادّاٌفشداّْاٌّسذٚدح 

 ؽشوخّأفٕبفّاٌدض٠شحٌٍّزدبسحّاٌّسذٚدح 

 ؽشوخ١ّ٘ذسٚر١شفّاٌؼب١ٌّخ 

 ّؽشوخّاٌغٌٛفّاٌؼب١ٌّخ

ّغؼٛد٠خاٌ

ّغؼٛد٠خاٌ

ّغؼٛد٠خاٌ

ّاإلِبساد

ّلطش



 

 

ّ

اٌمشاسادّّٚاٌؾؤّْٚاٌزّٟرذاٌٚٙب٠ٍّّّٟػشكّألُ٘ ٚفِّٟب١0٣6َّؼبَّاٌفّٟخاليِّّشادّخّظإخزّغِّدٍظّإداسحّاٌؾشوخّ

ّّ: رخز٘بّاٌّدٍظّفّٟإخزّبػبرٗإاٌزّٟ

  و   103 6 / 0 1 / 1 5          إجتًاع في                                                                              

 

 ّ ّاٌؾشوخ ّػ١ٍِّٝضا١ٔخ ّٚاٌّٛافمخ ّاإلهالع ّاٌّذلمخ ّفٟ ّاٌّٛلٛفخ ّٚػ١٣/٣١/١0٣0ٍّٝٚزغبثبرٙب ،َّ ِدٍظّرمش٠ش

ّاٌدّؼ١خّاٌؼ١ِّٛخ.ّّاٌٛاختّسفؼّٗإٌٌٝإلداسحّ

 ٚرسذ٠ذّخذٚيّأػّبٌٙب.ّفّٟخٍغخّػبد٠خّٔؼمبددػٛحّاٌدّؼ١خّاٌؼ١ِّٛخٌّإل 

 ّٚإػزّبد٘ب.١0٣6اٌزمذ٠ش٠خّٚاٌزٛلؼبدّاأل١ٌٚخٌّؼبٌَّّّٛاصٔخاإلهالعّػٍّٝا،َ 

 ِّب١ٌخٌٍّّٛظف١ٓ.اٌّٛافمخّػٍّٝفشفِّىبفآد 

 ٍّٝاألػنبءّاٌّشؽس١ّٓٚرٌهّأعّبءّاإلهالعّػٍّٝٔزبئحّػ١ٍّخّاٌزشؽ١رٌّؼن٠ٛخِّدٍظّإداسحّاٌؾشوخ،ّٚاٌّٛافمخّػ

إلٔزخبةِّدٍظّخذ٠ذِّّٓلجًّاٌدّؼ١خّاٌؼ١ِّٛخّاٌؼبد٠خّثؼذّإٔزٙبءّاٌذٚسحّاٌسب١ٌخ  .ّّرسن١شاّ 

 ّ ّػٍٝ ّٚاّإػزّبداٌّٛافمخ ّاٌّطبثمخ ّد١ًٌ ِّٓ ّإٌّمسخ ِّىبفسخّإٌغخ ّد١ًٌ ّٚاإلٌزضاَ، ّاٌّطبثمخ ِّشالجخ ّد١ًٌ إلٌزضاَ،

ّاٌزذاٚيّ ّإؽؼبس ّاٌسٛوّخ، ّد١ًٌ ّاٌؼًّ، ّإعزّشاس٠خ ّد١ًٌ ّعٍٛو١بدّاٌؼًّ، ّد١ًٌ ّاإلس٘بة، ّٚر٠ًّٛ ّاألِٛاي غغ١ً

اٌؾخقٟ،ّع١بعخّخطخّرؼبلتّاٌّٛاسدّاٌجؾش٠خ،ّد١ًٌّاٌزؾغ١ًٌٍّزشر١ت،ّد١ًٌّاٌزؾغ١ًّإلداسحّاٌّسبفعّاإلعزثّبس٠خ،ّ

 .د١ًٌّاٌزؾغ١ًٌٍّسفع،ّد١ًٌّاٌزؾغ١ًٌٍّزؼبًِّثقفخّأف١ًّٚاٌزؼٙذّثبٌزغط١خ،ّاٌذ١ًٌّاٌزٕظ١ّٟ،ّٚد١ًٌّإداسحّاٌّخبهش

  قرٌر مكافحة غسل األموال السنويت إعتمادالموافقة على (AML Annual Report (  لتقدٌمه الى هٌئة السوق
 المالٌة.

  سنويال تقرٌر الركٌزة الثالثة إعتمادالموافقة على (Pillar III Report ( .لتقدٌمه الى هٌئة السوق المالٌة 
 

  و   103 6 /  01 / 1 9          إجتًاع في    

 

 ِّشاخؼخِّٛافمخّاٌّدٍظّٚرٛف١زّٗػٍّٝأعّبءّاٌّشؽس١ّٓإلٔزخبثُّٙفّٟاٌدّؼ١خّاٌؼ١ِّٛخّاٌمبدِخٌّؼن٠ٛخِّدٍظ

 وخ.اٌدّؼ١خّاٌؼ١ِّٛخّاٌؼبد٠خٌٍّؾشاإلداسحٌّّذحّثالسّعٕٛادّخذ٠ذحِّّٓربس٠خّإٔؼمبدّ

ّ

  و   103 6 /  05 /  15          إجتًاع في  

 

 ّسئ١ظِّدٍظّإداسحّاٌؾشوخِّّٓلجًّاٌّدٍظّاٌدذ٠ذّإٌّزختِّّٓلجًّاٌغ١ذّفٙذّثّٓفبٌرّثِّٓسّذّاٌّغجسّٟإٔزخبة

خطبةّػذَّاٌّّبٔؼخّ،ّٚثسغت١0/00/١0٣6َّّ٘ـّاٌّٛافك٣1/01/٣2١6ّّإٌّؼمذحّثزبس٠خّّخّؼ١خّاٌّالنّاٌؼبد٠خ

ّ.٣0/02/١0٣6َّّبس٠خّثز١ِّّ٘ٓئخّاٌغٛقّاٌّب١ٌخّاٌقبدس

 ّرؼ١١ّٓأػنبءٌّدٕخّاٌزذل١كAudit Committee)اٌّٛافكّػ١ٍٙبّفّٟإخزّبعِّدٍظّاإلداسحّّ(ّثسغتّؽشػخّاٌٍدٕخ

 َ.١2/0١/١0٣2ّاٌغبثكّثزبس٠خّ

 (ّّاٌذاخٌٍّٟىفب٠خّسأطّاٌّبي لتقدٌمه الى  )ّ(ICAAP 2016-2018اٌّٛافمخّػٍّٝاٌزمش٠شّاٌخبؿّثؼ١ٍّخّاٌزم١١ُ
 .لمالٌةهٌئة السوق ا

 

  و    1036 /  05 /  10          إجتًاع في  

 

 ٚاٌّذ٠شّاٌؼبَّرسذ٠ذّفالز١بدّوًِّّٓسئ١ظِّدٍظّاإلداسحّٚاٌؼنّٛإٌّزذة.ّ

 اسحّثئفذاسّٚوبالدّٚرفب٠ٚلٌٍّغ١شرف٠ٛلّسئ١ظِّدٍظّاإلد.ّ

 أخزّاٌؼٍُّثبٌزفشغبدّاٌسبفٍخّفِّٟبّث١ِّٓغبّّٟ٘اٌؾشوخ.ّ

 إلخشاءادّاٌالصِخّفّٟ٘زاّاإلهبسإٌظشّفّٟاٌزؼذ٠الدّاٌدذ٠ذحّػٍّٝٔظبَّاٌؾشوبدّٚأخزّا.ّ 



 

 

ّ

  و    1036 /  30 /  10          إجتًاع في  

 

 ٌٍَّّّٛافمخّػ٣١/٣١/١0٣6ٍّٝدػٛحّاٌدّؼ١خّاٌؼ١ِّٛخٌّّالنّاٌؾشوخّاٌّٝاإلخزّبعّفّٟخٍغخّغ١شّػبد٠خّثزبس٠خ

 .اٌزغ١١شادّاٌّمزشزخّفّٟإٌظبَّاألعبعٌٍّٟؾشوخ،ّثسغتّلبّْٔٛاٌؾشوبدّاٌدذ٠ذ

 اٌّٛافمخّػٍّٝد١ًٌّإعزّشاس٠خّا(ًٌّّؼBusiness Continuity Plan Manualّاٌّٛافكّػ١ٌٍِّّٗٓدٕخّاٌزذل١ك) 

 فّٟاٌؾشوخ.

 ّٗػٍّٝإلزشاذّسئ١غ ّثٕبء  ِّدٍظّاإلداسحّاألعزبر/ ٌّ،ِّبس١ِّْٚؾبيّاألعّش،ّػ١ٓ  ٌّدٍظّٚرٌهٌّٛال٠خّاشئ١ظّٔبئجب 

 رّز ذٌّٕفظّٚال٠خّػن٠ٛزّٗفّٟاٌّدٍظ

 

      1036 /  05 /  15          قبوووووووووم تووووووووواري     و     103 6      انعووووووووواو    فوووووووووي              يجهوووووووووس اإلدارة         إلجتًاعووووووووواث      عضوووووووووا    األ     حضوووووووووىر 

                         )انًجهس انًنتهيت صالحيته(

ّ
١5/0١/١0٣6َّإخزّبعّف١0/0١/١0٣6َّّٟإخزّبعّفّّٟاإلعُ

ّ  ّزّذِّخزبسّاٌسش٠شٞأاٌغ١ذِّسّذّ
ّ  ِّّسّذّػٍّٟث١ُٙاٌغ١ذّ

ّّّاٌغ١ذّػٍّٟزغّٓزغ١ّٓلٛالغبفٟ
ّ  ّّاٌغ١ذّفٙذّفبٌرِّسّذّاٌّغجسٟ

ّّ ّعدبءفٙذِّسّذّإثشا١ُّ٘ثّّٓاٌغ١ذ
ّ  ّّّخبٌذّاثشا١ُّ٘ع١ٍّبّْاث١ٔٛبّْاٌغ١ذ

 

      1036 /  05 /  15            و بعووووووووووذ توووووووووواري        1036         فووووووووووي انعوووووووووواو              يجهووووووووووس اإلدارة         إلجتًاعوووووووووواث      عضووووووووووا    األ     حضووووووووووىر 

                 )انًجهس انجذيذ( 

ّ
١0/٣0/١0٣6َّإخزّبعّف١0/00/١0٣6َّّٟإخزّبعّف١0/00/١0٣6َّّٟإخزّبعّفّّٟاإلعُ

ّ  ّ ّّاٌغ١ذّفٙذّفبٌرِّسّذّاٌّغجسٟ
ّ  ّ ّّّٟث١ُِٙسّذّػٍاٌغ١ذّ
ّ ِّّّبسّْٚاألعّشاٌغ١ذّ
ّّ  ّّفبرِّٓطشاٌغ١ذّ
ّ  ّ ّّفٙذِّسّذّإثشا١ُّ٘ثّٓعدبءّاٌغ١ذ
ّ  ّ ّّّخبٌذّاثشا١ُّ٘ع١ٍّبّْاث١ٔٛبّْاٌغ١ذ

 

 

 



 

 

 

              نجنت انًزاجعت

ّ

ّ ٌٍّدٕخ ّاٌشئ١غ١خ ّاٌّّٙخ ّاٌرزّثً ّاٌّّبسعبدّفِّٝدبيّرطّفّٟشاخؼخ رٍهّإٌّقٛؿّّٟ٘ٚاٌؾشوبدّّزٛوّخج١كّافنً

حّاٌؾشوخّداسإِغبػذحِّدٍظّٚفَّّٟ،١2/٣/١0٣٣ّّ،ّثزبس٠خ١ِّّ٘ٓ6/0٣5ئخّاٌغٛقّاٌّب١ٌخّسلُقبدسّزؼ١ُّّاٌػ١ٍٙبّفّٝاٌ

ّاإلٌزضاَّثّزطٍجبدّٚ،ِّشالجخّاٌّؼبِالدّاٌزٕف١ز٠خ،اٌّب١ٌخثبإلفقبذّٚاٌزج١ٍغّفّٟاٌزمبس٠شّ ف١ّب٠ّزؼٍكؽشاف١خِّٙبِّٗاإلثؤداءّ

 :ثّبّفّٝرٌهِّب٠ٌٍٍّّٝؾشوخ،ِّزثبياإل
 

 ٚفؼب١ٌخّاٌّذلكّاٌخبسخٌٍّٟؾشوخّٚفش٠كّاٌزذل١كّاٌذاخٍٟ إعزمال١ٌخ،ّؽفبف١خخِّشالج 

 ّّٓاإلفقبذّػ ّفٟ ّاٌّغزؼٍّخ ّاٌّؼب١٠ش ِّٚشاخؼخ ٌٍّؾشوخ ّاٌّذلمخ ّاٌّب١ٌخ ّاٌمٛائُ ِّٚقذال١خ ّٚخٛدح ّٔٛػ١خ ِشالجخ

 اٌّؼٍِٛبدّاٌّب١ٌخ

 ِشالجخّوفب٠خّٚفؼب١ٌخّإٌظُّٚاإلخشاءادٌّؼ١ٍّخّاٌّشالجخّاٌذاخ١ٍخ 

 زمخّاٌخطٛادّاٌزقس١س١خّاٌّزخزحِّّٓلجًّإداسحّاٌؾشوخّاٌزٕف١ز٠خٌّّؼبٌدخّاٌّغبئًّاٌّطشٚزخِّّٓلجًّاٌّذلم١ِّٓال

 اٌذاخ١١ٍّٓٚاٌخبسخ١١ّٓوّبّٚأّٞعٍطخّإؽشاف١خّأّٚسلبث١خ

 ِشالجخّإٌزضاَّاٌؾشوخّثىبفخّاٌّزطٍجبدّرٕظ١ّ١خّٚاٌشلبث١خ١ٌّٙئخّاٌغٛقّاٌّب١ٌخ 

 ١ّٓاٌخبسخ١١ٓ،ّاإلداسحّاٌزٕف١ز٠خِّٚدٍظّإداسحّاٌؾشوخ.رٛف١شّهشقّاٌزٛافًّث١ّٓاٌّذلم 

ّ

٠ٚشئظٌّدٕخّاٌّشاخؼخّفّٟؽشوخّاٌجسشّاٌّزٛعوّاٌغؼٛد٠خٌّإلعزثّبسّاٌغ١ذِّسّذّػٍّٟث١ُٙ،٠ّٚؾزشنّفّٟػن٠ٛزٙبّوًّ

ِّّٓاٌغ١ذّفٙذِّسّذّإثشا١ُّ٘ثّٓعدبءّٚاٌغ١ذّفٙذّفبٌرِّسّذّاٌّغجسٟ.ّّٚردزّغّاٌٍدٕخّأسثغِّشادّع٠ٕٛب .

                      ت انتزشيحاث وانًكافآث   نجن

ّ

الّرمَّٛثذفغّأ٠خِّىبفآدّأّٚػٍّٝأٙبِّّٓرؤ١ٌفّ٘زّٖاٌٍدٕخّثٕبءّّإلػفبئٙب اٌغٛقّاٌّب١ٌخ١ّّ٘ئخاٌؾشوخّّ أّْخبهجذّ عجك

وّبّٔبلؼّّاٌٍدٕخ ٘زّٖرؤ١ٌفثبٌنشٚسحّ ٠غزذػٟ الاألِشّاٌزّٞ ،اٌؾشوخ زدُ قغشٌ ِّٚدٍظّاإلداسحرؼ٠ٛنبدّألػنبءّ

ّف ّاإلداسح ِّدٍظ ّرٌه ّثزبس٠خ ّإٌّؼمذ ّإخزّبػٗ ّسدا ١0٣6ّّ/٣0/١0ٟ ّثزبس٠خَّّ ّاٌّب١ٌخ ّاٌغٛق ١ّ٘ئخ ّخطبة ػٍٝ

 ّّ.َّثٙزاّاٌخقٛؿ١0٣6ّّ/٣0/٣6

ّ

 

ّوكبار انتنفيذيين يجهس اإلدارة يكافآث وتعىيضاث أعضا رواتب،  
ّ

ّاٌج١بْ
أػنبءّاٌّدٍظّ

ّاٌزٕف١ز١٠ٓ

أػنبءّاٌّدٍظّغ١شّ

ّاٌزٕف١ز١٠ٓ/اٌّغزم١ٍٓ

ف١ز١٠ِّّّٓٓرٍمٛاّأػٍّٝاٌّىبفآدّخّغخِّّٓوجبسّاٌزٕ

ّٚاٌزؼ٠ٛنبدّثّّٓف١ُّٙاٌشئ١ظّاٌزٕف١زّٞٚاٌّذ٠شّاٌّبٌٟ

١.652.000ّّ-02.000ّّاٌشٚارتّٚاٌّىبفآد

٣50.000ّّ-ّ-ّاٌجذالد

010.000ّّ-ّ-ّاٌّىبفآدّاٌذٚس٠خّٚاٌغ٠ٕٛخ

ّ-ّ-ّ-ّاٌخطوّاٌزسف١ض٠خ

أّٞرؼ٠ٛنبدّأِّٚضا٠بّػ١ٕ١خّأخشّٜ

ّٞرذفغّثؾىًّؽٙشّٞأّٚعٕٛ
-ّ-ّ-ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ



 

 

 

         اإلقزاراث

 

ّ:ثؤّٔٗشّاٌّزٛعوّاٌغؼٛد٠خٌّإلعزثّبسِدٍظّإداسحّؽشوخّاٌجس٠ّمش

ّ

ّٚػمٛدّأالّرٛخذّأّٞففمبدّفّٟالئسخّلٛاػذّاٌزغد١ًّٚاإلدساج،١2ِّّّٓاٌّبدح٣6ّٚ٣1ّّهجمبٌّّزطٍجبدّاٌجٕٛدّّ -٣

،ِّّٓوجبسّاٌزٕف١ز١٠ّٓفّٟاٌؾشوخّٞأأػنبءِّدٍظّإداسرٙبّأّٚاٌشئ١ظّاٌزٕف١زّٞأِّّّّٚٓٞٚأػّبيّث١ّٓاٌؾشوخّٚأأ

غ١شّأ٠ّْٛخذّثؼلّاٌؼ١ٍّبدّإٌّفزحِّغّاٌّقشفّاألَّ)ثٕهّاٌجسشّاٌّزٛعو(ّٚاٌؾشوبدّاٌزبثؼخٌّٙبّردذٚٔٙبّثؾىًّ

"اٌؼ١ٍّبد٣٣ّّاٌجٕذّسلُّف١٣/٣١/١0٣6َّّٟرمش٠شِّشالجّٟاٌسغبثبدّػّٓاٌغٕخّاٌّب١ٌخّإٌّز١ٙخّّفِّٟفقًّمّّٓ

 وّب٠ٍّٟ:ِّّّٓإ٠نبزبدٌٍّج١بٔبدّاٌّب١ٌخاللخ"ّٚاألسفذحِّغّأهشافّرادّػ

 

 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها

 فٌما ٌلً تفاصٌل المعامالت الرئٌسٌة مع الجهات ذات العالقة خالل السنة:
 

  1025 1024 

         لاير سعودي لاير سعودي طبٌعة المعاملة الجهة ذات العالقة

    مساهم

 11.503..25 2221402000 قروض قصٌر األجل مستلمة لبنان –لمتوسط بنك البحر ا

 01..2.3.1. 24221442432 قروض قصٌر األجل مسددة 

 1.022.131 127352752 دخل عمولة خاصة من ودائع تحت الطلب 

 

مصروف عمولة خاصة على قروض 

 3.400.315 320172007 قصٌرة األجل

 23.343 352744 رسوم الحفظ 

    

    

    مدارة صناديق

أس آي للتطوٌر  –مٌد  صندوق

 000.000.. 020002000 أتعاب إدارة أصول 1العقاري 
 

الروتٌنٌة للشركة مع بنك البحر المتوسط )مساهم(. بلغت األرصدة لدى البنوك البنكٌة باإلضافة إلى ما سبق، تتم معظم المعامالت 
تحت الطلب الودائع بلغت ( ولاير سعودي 13..14 :1033) ال شًءنك البحر المتوسط مع بإعداد القوائم المالٌة فً نهاٌة فترة 
لاير سعودي(  05.243.3.2: 1033)سعودي لاير  01.332.123مع بنك البحر المتوسط إعداد القوائم المالٌة فً نهاٌة فترة 
مع بنك البحر المتوسط إعداد القوائم المالٌة  وبلغت القروض قصٌرة األجل فً نهاٌة فترةضمن النقد وما ٌعادله، وٌتم إدراجها 
 لاير سعودي(. 100.010.3.3: 1033)لاير سعودي  50.012.420

 

ّ

 ٘زاّثبإلمبفخّاٌّٝاٌؼمٛدّاٌزب١ٌخ:

 

ّ) .ّأ ِّجبدٌخ ّإرفبل١خ ّٚرٌهٌّزٕف١زSWAPّرٛل١غ ّأٔفغزّٕذ" ّع١ى٠ٛٛسرض ّفٌّٟجٕبّْ"١ِذ ّاٌؾم١مخ ّاٌؾشوخ ِّغ )

 اٌغٛقّاٌّب١ٌخ،ٌّقبٌرّصثبئّٓاٌؾشوخّاٌؾم١مخ.ػ١ٍّبدِّجبدٌخّٚفمبٌّمشاس١ّ٘ئخّ

"ِّغّاٌّقشفّاأل٠َّغّرٌّألهشافّاٌّزؼبلذحّػٕذNetting Agreementّرٛل١غّإرفبل١خّدِحّاٌسغبثبدّ" .ّة

ّث١ّٓ ّاٌسغبثبد ّ٘زٖ ّسف١ذ ّفبفٟ ّٚرغ٠ٛخ ّٚاٌّذ٠ٕخ ّاٌذائٕخ ّاٌّزجبدٌخ ّاٌسغبثبد ّأسفذح ّثذِح االلزنبء

 األهشاف.

 



 

 

 

ثؼًّّرم١١ُّاٌؾشوخّلبِذّإداسحّفّٟالئسخّلٛاػذّاٌزغد١ًّٚاإلدساج،١2ّّ)ج(ِّّٓاٌّبدح١١ّّهجمبٌّّزطٍجبدّاٌجٕذّ -١

ّ ٌّمذسح ِّغزّشحاٌؾشوخ ّوّٕؾؤح ّاالعزّشاس ّ(Going-Concern)ّػٍٝ ّثؤْ ِّمزٕؼخ ّٟ٘ٚ ،ّ ّاٌّٛاسدّاٌؾشوخ ٌذ٠ٙب

خٛ٘ش٠خّأِٛس١ٌّّٞغذّػٍّٝػٍُّثؤاٌؾشوخّإداسحّفئّْٚػالٚحّػٍّٝرٌه،ّّ.ٌّٛافٍخّاٌؼًّّفّٟاٌّغزمجًّإٌّظٛس

 ػٍّٝاالعزّشاسّوّٕؾؤحِّغزّشح.ّاٌؾشوخ٠ّّىّٓأّْرث١شّؽىٛوبّوج١شحّزٛيّلذسحّ

ّ

١- ّ ٌّّزطٍجبدّاٌجٕذ ّهجمب ِّّٓاٌّبدح ّأ ّف5ّّٟاٌجٕذ ّاٌسٛوّخالئسخ ّاٌسٛوّخّلٛاػذ ّثد١ّغِّزطٍجبدّالئسخ ّاإلٌزضاَ ّرُ ،

ّ أّْخبهجذّ عجك ّإرٚاٌّىبفآدّزشؽ١سبدٌّااٌقبدسحّػ١ّ٘ٓئخّاٌغٛقّاٌّب١ٌخّثبعزثٕبءّاٌجٕذّاٌّزؼٍكّثئٔؾبءٌّدٕخّ

الّرمَّٛثذفغّأ٠خِّىبفآدّأّٚرؼ٠ٛنبدّػٍّٝأٙبِّّٓرؤ١ٌفّ٘زّٖاٌٍدٕخّثٕبءّّإلػفبئٙب اٌغٛقّاٌّب١ٌخ١ّّ٘ئخاٌؾشوخّ

وّبّٔبلؼّرٌهّّاٌٍدٕخ ٘زّٖرؤ١ٌفثبٌنشٚسحّ ٠غزذػٟ الاٌزّٞاألِشّّ اٌؾشوخ زدُ قغشٌ ِّٚدٍظّاإلداسحألػنبءّ

ّف ّاإلداسح ِّدٍظ ّثزبس٠خ ّإٌّؼمذ ّإخزّبػٗ ّثزبس٠خ١0٣6ّّ/٣0/١0ٟ ّاٌّب١ٌخ ّاٌغٛق ١ّ٘ئخ ّخطبة ّػٍٝ ّسدا َ

 ّّ.َّثٙزاّاٌخقٛؿ١0٣6ّّ/٣0/٣6

ّ

 7- انعقىباث 

ّ

ّاٌغٛقّ ٌّإلعزثّبس١ِّ٘ٓئخ ّاٌّزٛعوّاٌغؼٛد٠خ ّاٌجسش ّإزط١برِّٟفشٚكّػٍّٝؽشوخ ّل١ذ ّأٚ ّأّٚخضاء ّأّٞػمٛثخ ال٠ّٛخذ

 ظ١ّ١خّأّٚلنبئ١خّأخشٜ.ّّّّّّاٌّب١ٌخّأِّّٚٓأّٞخٙخّإؽشاف١خّأّٚرٕ

ّ

 8- نتائج انًزاجعت انسنىيت نفاعهيت إجزا اث انزقابت انذاخهيت في انشزكت 

ّ

ّاٌزذل١كّٚاٌّشاخؼخخبئذّ ّأػّبي ّاٌذاخٍّٟاٌزّٟرّذّّٔزبئح ّاٌزذل١ك ّفش٠ك ّلجً ِّٓ ػٍّٝػ١ٍّبد١0٣6ّفِّٟٕزقفّاٌؼبَ

ّ ّاٌؾشوخ ِّٚشم١خ ّثؼلّاالعزثٕبءادِّمجٌٛخ ِّغّٚخٛد ّاٌّؼٍِٛبدّثؾىًّػبَ ّثؤِبّْرىٌٕٛٛخ١ب ٚٔمبهّاٌنؼفّاٌّشرجطخ

ّرمذَ،ّٚػذَّاإل ّاٌّشاخؼخّّ٘ٛرق١ٕفّفمذّخبءٌّزضاَّثجؼلّع١بعبدّٚآ١ٌبدّاٌؾشوخّاٌذاخ١ٍخ.ّٚثٕبءّػٍِّٝب رق١ٕفّ٘زٖ

ّاإل ٌّزقس١رّ٘زٖ ّإٌِّٝزبثؼخ ّثسبخخ ّّ٘ٛ"ِغّاعزثٕبءاد" ّاٌؼبَ ّأّْاٌزم١١ُ ّوّب ٌّّد١ِّّٓ6ًّّّعزثٕبءاد. ّبيّززإثبٌٕغجخ

ّ)دسخخّ 6ّّٟ٘ززّبيّزقٌٛٙبّٚدسخخّإّٟ٘األفنًِّّٓخٙخّاٌّخبهش٣ّّٚزقٛيِّخبهشّاٌؼ١ٍّبدِّّٚٓخٙخّأ١ّ٘زٙب

ِّٓلجًٌّدٕخّاٌّشاخؼخِّٕٚبلؾزِّٗغّاإلداسحّاٌزٕف١ز٠خٌٍّؾشوخ،ّاٌزمش٠شّٚاإلهالعّػٍِّٝالزظبرّّٗٚثؼذّإعزؼشاكّاألعٛأ(.

ّاٌخطٛادِؼظُّئٔدبصّلذّلبِذّاإلداسحّثٛازّٟاإلداس٠خّٚاٌزٕظ١ّ١خّٚثؾىًّػبَّألزٛايّاٌؾشوخِّّٓإٌّفئّْاٌّدٍظِّشربذ

ّثؤٔظّخّّاٌزقس١س١خ ّػاللخ ٌّٗ ِّب ّخبفخ ّثزمش٠شٖ ّاٌذاخٍٟ ّاٌزذل١ك ّفش٠ك ّثٙب ّرمذَ ّاٌزٟ ّاٌزٛف١بد ّثىبفخ ّٚاٌؼًّ اٌّزجم١خ

ّٚرىٌٕٛٛخ١بّاٌّؼٍِٛبر١خّفّٟاٌؾشوخ.

 

 

 9- يذققي حساباث انشزكت

 

ّّإسٔغذ٠ّٚٛٔغ

ّ

ّ

 30- اعتًاد انقىائى انًانيت

ّ

ّثزبس٠خّإػزّذِّدٍظّاإلداسح،ّخاليّإ ّاٌزّٞػمذ ّاٌّؼذّ ١0/0١/١0٣6َّخزّبػٗ ّاٌّب١ٌخ ِّّٓلجًِّذلمّٟاٌسغبثبدّاٌمٛائُ ح

ّ.١٣/٣١/١0٣6ٌََّٚغب٠خ٣/٣/١0٣6ّزٛيّأػّبيّٚزغبثبدّاٌغٕخّاٌّب١ٌخّاٌّّزذحِّّٓ

 

 

 



 

 

ّ

  33- يقتزحاث يجهس اإلدارة حىل تىسيع األرباح انًانيت انسنىيت 

 

ّػٍّٝاٌؾىًّاٌزبٌٟ:١0٣6ّد٠غّجش١٣ّّإٌّز١ٙخّفٌٍّّٟغٕخّاٌّب١ٌخاٌؾشوخّّفبفّٟدخ٠ًمزشذِّدٍظّاإلداسحّرٛص٠غّ

ّ

 ُّّإخّبٌّٟاإل٠شادادِّّٓلايرّعؼٛد١٣.65١.006ّٞاٌجبٌغِّدًّّل١ّزٙبّاٌّقشٚفبدّاٌؼبِخّٚاٌزىب١ٌفّّعزجؼبدإ٠ز

ّلايرّعؼٛدٞ.١0.20٣.500ٌٍّؾشوخّٚاٌجبٌغّل١ّزٙبّ

 ّّلجًّاٌضوبحّ%(ِّّٓاألسثبذّاٌقبف١خ٣0ُّٔغجخّ)رخق لايرّعؼٛد١.605.155ّّٞٚمش٠جخّاٌذخًّاٌجبٌغخّل١ّزٙب

 .لايرّعؼٛد١60.550ّٞٚرٌهّثّجٍغّّٕظبِٟاٌزز١بهّٟاإلٌزى٠ّٛٓ

 ًّ %(٣0ِّّٓٔغجخّ)،ّثؼذّخقُّغٕخّاٌّب١ٌخّاٌزب١ٌخاٌّٝاٌّلايرّعؼٛد2.٣٣6ّٞٚاٌجبٌغخّل١ّزٙبّاٌّزجم١خّّاٌخغبئشرشز 

ّلايرّعؼٛد١60.550ّٞٚمش٠جخّاٌذخًّٚرس٠ٍٛٙبّإٌّٝاإلزز١بهّٟإٌظبِّٟٚرٌهّثّجٍغّّلجًّاٌضوبحّسثبذّاٌقبف١خاأل

 لايرّعؼٛدٞ.١.١0١.0١0ّٚمش٠جخّاٌذخًّاٌجبٌغخّل١ّزٙبّّّٚخقُّاٌضوبح

ّ

ّ

 يقتزحاث يجهس اإلدارة حىل جذول أعًال انجًعيت انعًىييت نهشزكت -

ّّ

ّ:ٌٍدّؼ١خّاٌؼ١ِّٛخّاٌغ٠ٕٛخإلهالعّػٍّٝخذٚيّاألػّبيّاٌّمزشذ٠ّٓ١ٌّّ٘ذػِّٛدٍظّاإلداسحّزنشادّاٌّغب

ّ

 ّ١٣/٣١/١0٣6ّػّٓاٌغٕخّاٌّب١ٌخّإٌّز١ٙخّّفِّّٟدٍظّاإلداسحاٌّٛافمخّػٍّٝرمش٠ش.َ 

 ّٟاٌّٛافمخّػ١ٍِّٝضا١ٔخّاٌؾشوخّٚزغبةّاألسثبذّٚاٌخغبئشّٚرمش٠شِّشالجّٟاٌسغبثبدّػّٓاٌغٕخّاٌّب١ٌخّإٌّز١ٙخّّف

١٣/٣١/١0٣6ّ.َ 

 َّّٟإٌّٝاٌغٕخّاٌّب١ٌخّاٌالزمخ.١٣/٣١/١0٣6ّاٌّٛافمخّػٍّٝرشز١ًّأسثبذّاٌغٕخّاٌّب١ٌخّإٌّز١ٙخّف 

 ّاإلهالعّٚاٌّقبدلخّػٍّٝوبفخّاألػّبيّاٌزّٟلبَّثٙبّسئ١ظّٚأػنبءِّدٍظّاإلداسحّٚرٌهّفّٟزذٚدّاٌقالز١بد

 َ.١٣/٣١/١0٣6ّاٌّؼطبحٌُّّٙإلدساحّاٌؾشوخّخاليّاٌؼبَّاٌّبٌّٟإٌّزّٟٙفّٟ

 َّّاٌّٛافمخّػٍّٝرؼ١١ِّٓشالتّاٌسغبثبدِّّٓث١ّٓاٌّشؽس١ِّّٓٓلجًٌّدٕخّاٌّشاخؼخٌّّشاخؼخّزغبثبدّاٌؾشوخٌٍّؼب

َّّٚاٌج١بٔبدّاٌّب١ٌخّاٌشثغّع٠ٕٛخّٚرسذ٠ذّأرؼبثٗ.١0٣6اٌّبٌّٟ

ّ

اٌم١ّ١ّٓػٍّٝإداسحّ٘زا٠ّٚزمذَّسئ١ظِّدٍظّإدساحّاٌؾشوخّثبٌؾىشّٚاٌزمذ٠شٌٍّغبدحّاٌّغب١ّّ٘ٓػٍّٝثمزُّٙٚدػٌٍُّّٙؼب١ٍِّٓٚ

 ّاٌؾشوخ.

ّ

ّ

ّ


