شزكت انبحز انًتىسظ انسعىديت نإلستثًار
)شزكت يساهًت سعىديت يقفهت)
انتقزيز انسنىي نًجهس اإلدارة عن انفتزة انًانيت انًنتهيت في  13ديسًبز 1036و
-3انًقذيت:
٠غشّ ِّدٍظّإداسحّؽشوخّاٌجسشّاٌّزٛعو ّاٌغؼٛد٠خ ٌّإلعزثّبسّأّْ٠مذٌٍَّغبدحّاٌّغبّّ٘ٓ١رمش٠شّٖاٌغّٕٞٛػّٓاٌؼبَ ّاٌّبٌّٟ
إٌّزّ ٟٙفِّ َّ ١0٣6/٣١/١٣ّ ٟقسٛثبّ ّثبٌمٛائُ ّاٌّبٌ١خ ّاٌّذلمخ ّّٚ .فِّ ٟب ّّ٘ ِّٓ ٍٟ٠زا ّاٌزمش٠ش ّٚفف ّألُ٘ ّاٌزطٛسادّ
ٚإٌزبئحّٚاألٔؾطخّألػّبيّاٌؾشوخّفّٟاٌؼبَّّ ّّّّ.َّ١0٣6
نبذة عن انشزكتّ :
إْ ّؽشوخ ّاٌجسش ّاٌّزٛعو ّاٌغؼٛد٠خ ٌّالعزثّبس ّ("اٌؾشوخ")ّ ّٟ٘ ،ؽشوخ ِّغبّ٘خ ّعؼٛد٠خ ِّمفٍخ ِّغدٍخ ٌّذ١ّ٘ ٜئخ ّاٌغٛقّ
اٌّبٌ١خّثّٛختّاٌزشخ١ـّسلُّّٚ١6-06060ربس٠خّّ١خّبدّٜا٢خشّ٘٣2١1ـّ(اٌّٛافكّّ ّ.)١006ّٛ١ٔٛ٠ّ٣6
ّ
إّْسأطِّبيّاٌؾشوخّ٠جٍغِّ(ّ٣00.000.000ئخٍِّّ)ْٛ١لايرّعؼٛدِّٞمغُّإٌ(ّ٣0.000.000ّٝػؾشحِّالّ)ٓ١٠عُّٙلّ١خّ
وًّاٌغ(٣0ُٙػؾشح)ّلايرّعؼٛدّ .ّٞ
ّ
رزّثًّأٔؾطخّاٌؾشوخّفّٟاٌزؼبًِّثقفخّأفًّٚ١اٌزؼٙذّثبٌزغط١خّٚاإلداسح ّٚاٌزشر١تّٚرمذُّ٠اٌّؾٛسحّٚاٌسفعّفّٟاألٚساقّ
اٌّبٌ١خّ .
ّ
ّ
 -1اننتائج انًانيت ألعًال انشزكت
ّ
زممذّاٌؾشوخّفّٟاٌؼبََّّٔ١0٣6زبئحّه١جخّٔ،زدذّػّٓخٛٙدّفش٠كّاٌؼًّّٚاٌقفمبدّاٌّجشِخّ .
ّ
زممذّاٌؾشوخّّ١.6٣0أٌفّلايرّعؼٛدّٞأسثبزبّفبف١خّلجًّاٌضوبحّٚمش٠جخّاٌذخًّخاليّاٌؼبََِّّ١0٣6مبثًّّ6.662أٌفّ
لاير ّعؼٛدٌٍّ ٞؼبَ ّاٌغبثكّٚ ،ثبٔخفبك ّثٍغ ّّ 2.002أٌف ّلاير ّعؼٛدّ ٞثّبّٔغجزّّٗٚ ،%0١.5ثٍغ ّسثر ّاٌغُّٙاٌٛازذ ّلجًّ
اٌضوبحّٚمش٠جخّاٌذخًّّ0.١6لايرّعؼٛدِّٞمبثًّّ0.66لايرّعؼٛدٌٍّٞفزشحّٔفغٙبِّّٓاٌؼبَّاٌغبثكّ .
ّ
أخفنذ ّاإل٠شادادّاٌزؾغ١ٍ١خٌٍّؾشوخّثّجٍغّّ ٣.5١5أٌفّلايرّعؼٛد(ّٞثٕغجخِّّ)%6مبسٔخّثبٌؼبَّّ،َ١0٣0وّبّاسرفؼذّ
اٌّقشٚفبد ّاٌزؾغ١ٍ١خ ّثّجٍغ ّّ ١.١١١أٌف ّلاير ّعؼٛد(ّ ٞثٕغجخ ِّّ )%٣6مبسٔخ ّثبٌؼبَ ّّ .َ١0٣0رّثً ّاإلٔخفبك ّفّٟ
اإل٠شاداد ّاٌزؾغ١ٍ١خ ّثقٛسح ّسئ١غ١خ ّثبالٔخفبك ّفّ ٟدخً ّاٌؼٌّٛخ ّاٌخبفخّٚ ،رّثً ّاإلسرفبع ّفّ ٟاٌّقشٚفبد ّاٌزؾغ١ٍ١خّ
ثقٛسحّسئ١غ١خّثغجتّل١بَّاٌؾشوخّثزغدًِّ١خقـّأخفبكّفّٟلّ١خّأزذّاعزثّبسارٙبّ(عٕذادّّ)Cell Cثّجٍغّّ2.0١0
أٌفّلايرّعؼٛدّ .ٞ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ٚفّ١بٍٍِّّٟ٠خـٌٍّٕزبئحّاٌّبٌ١خٌٍّؾشوخّفّٟاٌؼبَّ:َّ١0٣6

ثآالفّاٌش٠بالدّاٌغؼٛد٠خ ّ
إخّبٌّٟاإل٠شادادّاٌزؾغ١ٍ١خ ّ
إخّبٌّٟاٌّقشٚفبدّاٌزؾغ١ٍ١خّ* ّ
فبفّٟاٌذخًٌٍّغٕخ ّلجًّاٌضوبحّٚمش٠جخّاٌذخًّ
ٚلجًِّخقـّاالٔخفبكّفّٟاٌمّ١خ ّ
فبفّٟاٌذخًٌٍّغٕخّلجًّاٌضوبحّٚمش٠جخّاٌذخً ّ
إخّبٌّٟاٌّٛخٛداد ّ
إخّبٌّٟاٌّطٍٛثبد ّ

نسبت انتغيز
ّ %6ّ %٣6

 1035انتغيز
1036
ّ )٣.5١5( ّ ١0.6١6 ّ ١١.101
ّ ١.١١٣ ّ ٣1.06٣ ّ ١٣.65١

ّ %6
ّ %0١ّ %2١ّ %62-

ّ 26٣ ّ 6.662 ّ 1.٣١0
ّ )2.002( ّ 6.662 ّ ١.6٣0
ّ )٣10.15١( ّ 2١١.١22 ّ ١2١.١0٣
ّ )٣10.٣60( ّ ١1١.5٣0 ّ ٣0١.600

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

سثس١خّاٌغّ ُٙ

ّ 0.١6

ّ 0.66

ّ

ّ

*ّرزنّّٓاٌّقشٚفبدّاٌزؾغ١ٍ١خِّخقـّأخفبكّفّٟاٌمّ١خّثّجٍغّّ2.0١0أٌفّلايرّعؼٛدّ ٞ
ّ

تضمن إجمالً المطلوبات قروض على الشركة لصالح بنك البحر المتوسط (الشركة األم) ،حٌث بلغ رصٌد القروض كما
فً  13دٌسمبر  1033مبلغ  100.010ألف لاير سعودي ،أضٌف علٌه مبلغ  33.130ألف لاير سعودي خالل العام
وتم سداد مبلغ  353.134ألف لاير سعودي منه خالل العام ،حٌث بلغ الرصٌد النهائً مبلغ  50.012ألف لاير سعودي
كما فً  13دٌسمبر  .1034إن جمٌع هذه القروض هً ذات إستحقاقات قصٌرة األجل تصل كحد أقصى إلثنى عشر
شهرا ً،وتقوم الشركة بإستثمار هذه القروض فً أدوات مالٌة متنوعةّ .
ّ
ٚخذ٠شّثبٌزوشّٕ٘بّأّْإٌزبئحّاٌّبٌ١خّخشّٜرذل١مٙبِّّٓلجًّاٌّسبعتّاٌمبّٟٔٔٛأسٔغذّأذّٔٛ٠غّٚ،لذّأثذّٜا٢خ١شّسأ٠بِّطٍمبّّ،
ثذِّ ْٚالزظبدّ ،أْ ّاٌمٛائُ ّاٌّبٌ١خ ّوىً ّرظٙش ّثؼذيّ ِّٓ ،وبفخ ّإٌٛازّ ٟاٌد٘ٛش٠خّ ،اٌّشوض ّاٌّبٌٌٍّ ٟؾشوخ ّوّب ّفّ١٣ّ ٟ
د٠غّجشّّٔٚ ١0٣6زبئحّأػّبٌٙبّٚرذفمبرٙبّإٌمذ٠خٌٍّغٕخّإٌّز١ٙخّفّٟرٌهّاٌزبس٠خّٚفمب ٌّّؼب١٠شّاٌّسبعج١خّاٌّزؼبسفّػٍٙ١بّفّٟ
اٌٍّّىخّاٌؼشث١خّاٌغؼٛد٠خّٚاٌّالئّخٌّظشٚفّاٌؾشوخّوّبّٚرزفكِّغِّزطٍجبدّٔظبَّاٌؾشوبدّٚإٌظبَّاألعبعٌٍّٟؾشوخّفّ١بّ
٠زؼٍكّثئػذادّٚػشكّاٌمٛائُّاٌّبٌ١خّ.وّبٌُّّرٍسعّإٌزبئحّاٌّبٌ١خّأّٞفشٚلبدّخ٘ٛش٠خّفّٟإٌزبئحّاٌزؾغ١ٍ١خٌٍّؾشوخّػّٓ
ٔزبئحّاٌغٕخّاٌّبٌ١خّاٌغبثمخ ّ ِبّػذّٜاٌزؤث١شّإٌبرحّػّٓرغدًِّ١خقـّأخفبكّفّٟلّ١خّعٕذادّ ّّٚ Cell Cاٌزٌّٞفذّ
اإلٔزجبّٖاٌّٗ١اٌّسبعتّاٌمبّٟٔٔٛمّّٓرمش٠شّٖ .
ّ
 -1نشاط انشزكت  -األعًال انتشغيهيت
تابعت الشركة فً العام 1034م تقدٌم خدماتها المتعلقة باإلستشارات المالٌة والترتٌب والتموٌل لمشارٌع عدة ،وبٌع
وإدارة الصنادٌق اإلستثمارٌة ،كما وعرض عملٌات مبادلة األسهم فً السوق السعودي لصالح عمالء غٌر مقٌمٌن .وفً
ما ٌلً وصف مقتضب لعدد من هذه المشارٌع واألعمال:
 اإلستشارات المالية والترتيب
شهد العام  1034عدة تطورات لجهود الشركة على صفقات بدأتها فً العام السابق إضافة إلى صفقات جدٌدة.
تابعت الشركة العمل على العقد الموقع سابقا ً مع أحد أكبر الموردٌن والموزعٌن لألدوات اإللكترونٌة فً منطقة الشرق
األوسط وشمال إفرٌقٌا فً محاولة إستحواذ العمٌل على أحد أكبر معارض األدوات اإللكترونٌة فً لبنان .وقد قام فرٌق
الشركة بالعمل على تقٌٌم الشركة المطلوب اإلستحواذ علٌها كما قام بمفاوضات مطولة مع مالكً الشركة قٌد الدراسة
بهدف ترتٌب الصفقة .إضافة إلى ذلك ،قام الفرٌق بإقناع صندوق إستثماري محلً بالمشاركة فً الصفقة .لإلسف لم

تصل هذه المفاوضات الى خواتٌمها وذلك بسبب إصرار مالكً الشركة قٌد اإلستحواذ على طلب تقٌٌم بعٌد جداً عن
التقٌٌم المستهدف من قبل العمٌلٌ .قوم الفرٌق حالٌا ً بالبحث عن فرص إستحواذ جدٌدة للعمٌل لمساعدته على تنوٌع
مصادر الدخل وتقلٌل نسب المخاطرة.
أما بالنسبة إلى العقد القائم مع إحدى الشركات المصرفٌة اإلقلٌمٌة التً تعنى بتقدٌم الخدمات التشغٌلٌة المتعلقة بالبطاقات
المصرفٌة وآالت الصرف اآللً ،فقد عملت الشركة خالل العام  1034على متابعة عدة فرص إستحواذ فً أسواق
إقلٌمٌة منها المغرب ولبنان واألردن وقد عملت الشركة على إستقطاب أحد الصنادٌق اإلستشمارٌة المحلٌة للمشاركة فً
فرص اإلستحواذ إلى جانب العمٌل .بالنسبة للشركات االردنٌة والمغربٌة المستهدفة لألسف لم تنجح مفاوضات اإلستحواذ
إال أن المفاوضات مع الشركة اللبنانٌة ال تزال قٌد البحث .ولقد نشأ عن هذا الجهد فكرة انشاء صندوق أو شركة قابضة
بٌن العمٌل والصندوق اإلستثماري تعنى باإلستثمار بشركات تقع ضمن قطاع تكنولوجٌا القطاع المالً.
اما بالنسبة الى العقد اإلستشاري الموقع مع شركة لبنانٌة تعمل فً مجال تقدٌم الخدمات الطبٌة ،فقد قام فرٌق الشركة
بعرض الفرصة االستثمارٌة على صندوق استثماري أبدى رغبة فً االستثمار فً مجال المختبرات الطبٌة وٌجري
العمل حالٌا ً على بدء المفاوضات بٌن الفرٌقٌن.
قام فرٌق الشركة فً عام  1034كذلك بمحادثات أولٌة مع مالكً شركة تعمل فً مجال طباعة البطاقات البالستٌكٌة فً
المملكة العربٌة السعودٌةٌ .نوي أصحاب الشركة بٌع حصصهم فٌها لمستثمر مالً أو إستراتٌجً .نجح الفرٌق حتى اآلن
فً الوصول إلى إتفاق حول عقد العمل واألتعاب المستهدفة وٌنتظر فرٌق الشركة إنتهاء بعض اإلجراءت القانونٌة
المتعلقة بنقل ملكٌة الشركة للبدء بالعمل على المشروع.
ومع نهاٌة عام  1034فاوض فرٌق الشركة على إتفاقٌة بٌع شركتٌن فً المملكة العربٌة السعودٌة تعمالن فً مجال
تصنٌع البٌوت الجاهزة وتقدٌم خدمات صٌانة وإدارة المجمعات .تعمل الشركة حالٌا ً على دراسة هذه المشارٌع بهدف
التأكد من قدرتها على إٌجاد مستثمرٌن محتملٌن .تتوقع الشركة توقٌع عقد العمل بداٌة عام .1030
كما وعمل الفرٌق على عدة أصعدة فً عام  1034بهدف الحصول على عقود استشارٌة لشركات فً السعودٌة وتركٌا.
ٌتنوع عمل هذه الشركات على عدة قطاعات منها المستشفٌات ،التكنولوجٌا ،الطاقة والعقارات.
وتستمر الشركة بجهودها الرامٌة الى الحصول على المزٌد من عقود اإلستشارات المالٌة من خالل تسوٌق خدماتها ألكبر
عدد من العمالء المحتملٌن فً المملكة العربٌة السعودٌة والمنطقة.
وفً مجال التموٌل المركب والتسنٌد الـ" ، "Securitisationالخدمة التً أطلقتها شركة البحر المتوسط السعودٌة
لإلستثمار فً منتصف العام  ،1033فقد نجحت الشركة فً  1034فً التوقٌع وبدء العمل على عقدٌن جدٌدٌن مع
شركتٌن إحداها شركة رائدة فً مجال المواصالت لتسنٌد أسطول سٌارات مؤجرة ،واألخرى وكٌل سٌارات معتمد لتسنٌد
موجوداتها من السٌارات الجدٌدة .وقد شهد سوق المملكة العربٌة السعودٌة تغٌٌراً جذرٌا ً سواء لجهة إنحسار السٌولة
المتوفرة باألسواق والبنوك المحلٌة ،أم لجهة التطلعات المستقبلٌة ،كما لناحٌة الموازنات التً تطلقها الدولة واإلستراتٌجٌة
المرسومة والموضوعة لجهة ضبط والحد من المصارٌف ما أدى فً نهاٌة المطاف إلى حدوث إنكماش فً السوق .إال
أن هذه المتغٌرات خلقت أمامنا فرصة جدٌدة عززت دورنا كشركة وسٌطة فً العالم المالً ،والذي ٌتمثل ،فً األساس،
فً توفٌر خدمات تموٌل الشركات التً شهدت طلبا ً متزاٌداً ومضطرداً لخدماتنا إثر الشح المالً الذي تشهده األسواق فً
الوقت الراهن ،والمترافق مع انخفاض التموٌل البنكً المتاح .وبذلك تتابع الشركة برنامج تسوٌقً مركز لعرض خدمة
التسنٌد الجدٌدة ،والفرٌدة من نوعها خاصة فً المملكة العربٌة السعودٌة ،على عدد كبٌر من العمالء المحتملٌن والذٌن قد
تكون هذه الطرٌقة التموٌلٌة المبتكرة ذات إفادة عالٌة لشركاتهم ولخططهم التوسعٌة .ومن أبرز القطاعات التً تستهدفها
الشركة قطاع بٌع السٌارات والمعدات ،قطاع تأجٌر السٌارات والمعدات وشركات التموٌل الشخصً لتسنٌد قروضها.

 إدارة الصناديق اإلستثمارية
تابعت الشركة فً العام  1034إدارة صندوقها اإلستثماري فً مجال التطوٌر العقاري المنشئ بالتعاون مع شركة تطوٌر
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
نسبة المخاطرة واإلستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الشركات الشقٌقة أو أطراف ذو خبرة وذات الصلة بشركة البحر
المتوسط السعودٌة لإلستثمار.
ففً عام  1034قامت الشركة بتوقٌع عقد إنشاء صندوق لمشروع عقاري ضخم فً مدٌنة جدة ونجحت فً المفاوضات
حول الشروط واألحكام المتعلقة بالصندوق المزمع انشاؤه  ،وتبلغ قٌمة الصندوق  0,0ملٌار لاير سعودي ستستعمل فً
شراء وتطوٌر مشروع تجاري وسكنً مخطلت على أرض المشروع.
كما وتتابع الشركة سعٌها للشراكة مع أكبر مؤسسات إدارة األصول العالمٌة لتمثٌلها وبٌع الصنادٌق االستثمارٌة الخاصة
بها فً المملكة العربٌة السعودٌة عبر الطرح الخاص.
 إتفاقيات المبادلة ((Swap Agreement
وفقا ً لقر ار هٌئة سوق المال القاضً بالسماح للمستثمرٌن األجانب الغٌر المقٌمٌن اإلستثمار فً السوق السعودٌة لألسهم
من خالل إبرام إتفاقٌات المبادلة ) )SWAPSمع الشركات المرخص لها بالتعامل بصفة أصٌل استمرت الشركة فً
تقدٌم هذه الخدمة لعمالئها لإلستفادة من المنافع اإلقتصادٌة من عملٌات بٌع وشراء األسهم المدرجة فً سوق األسهم
السعودٌة "تداول".
ّ
 -4نشاط انشزكت  -اإلستثًاراث انذاخهيت
فِّ ٟسفظخ ّاٌؾشوخ ّػذح ّإعزثّبساد ّفّ ٟأدٚاد ِّبٌ١خ ّلٍٍ١خ ّاٌّخبهش ّٔغج١بّ ّثٙذف ّص٠بدح ّاٌّشدٚد ّاٌّبٌّ ٟػٍّ ٝسأط ِّبيّ
اٌؾشوخّ .وّبٌّٚذّٜاٌؾشوخ ّٚدائغّٔمذ٠خّفّٟػذحِّقبسفّٚ،فِّٟبٍّّٟ٠لبئّخّثئعزثّبسادّاٌؾشوخ ّاٌّٛخٛدحّفّ ٟدفبرش٘بّ
ثزبس٠خّّ :َ١0٣6/٣١/١٣
االستثًاراث انًانيت:
ّ
انقيًت انعادنت (لاير سعىدي)
األداة انًانيت
ّ ١6.2٣١.15٣
عٕذادّؽشوبدّخبفخّ(إعزسمبقّّ *)١0٣1ّٛ١ٌٛ٠
ّ ٣1.١0١.000
فٕذٚقِّ١ذٌٍّغٌٛ١خّ)(SPC
ّ 6.660.1١0
فٕذٚقِّؾشٚعّاٌؾشقّاألٚعو ّ
ّ ١.1٣١.000
فٕذٚقّرغٕ١ذّاالفٛيّ–ّسّ٠ىّ ٛ
*ّرُّرغدًِّ١خقـّأخفبكّفّٟاٌمّ١خّثّجٍغّّ2.0١0أٌفّلايرّعؼٛدّٞػٍّ٘ٝزّٖاٌغٕذاد ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
 -5انًخاطز
 مخاطر االئتمان
رّثًِّخبهشّاالئزّبّْػذَِّمذسحّهشفِّب ّػٍّٝاٌٛفبءّثئٌزضاِبرِّّٗ،بّ٠ؤدّٞإٌّٝرىجذّاٌطشفّا٢خشّخغبسحِّبٌ١خّ.إّْ
اٌّٛخٛداد ّاٌّبٌ١خ ٌٍّؾشوخ ّاٌخبمؼخ ٌّزشو١ض ِّخبهش ّاالئزّبّْ ،رزؤٌف ّثبألعبط ِّٓ ّإٌمذ ٌّذّ ٜاٌجٕٛن ّٚاٌّذّْٕٛ٠
ٚاإلعزثّبسادّٚ.فِّٟبّ٠زؼٍكّثّخبهشّاالئزّبّْإٌبردخّػّٓاٌّٛخٛدادّاٌّبٌ١خّاألخشٌٍّٜؾشوخّٚ،اٌزّٟرزنّّٓإٌمذِّٚبّفّٟ
زىّّٗ،فئْ ّرؼشكّاٌؾشوخٌّّخبهشّاالئزّبّْٕ٠ؾؤّػٓ ّػدضّاٌطشفّا٢خش ّػٍّٝاٌٛفبءّثئٌزضاِبرِّٗ ،غ ّوّ ْٛألقّٝزذّ
ٌٍزؼشكّ٠غبّٞٚاٌمّ١خّاٌذفزش٠خٌّٙزّٖاألدٚادّ ّ.
إِّْبّفّٟزىُّإٌمذّٚإعزثّبسادّاٌؾشوخِّٛدػخِّغّثٕٛنّٚأهشافّأخشّٜرادّعّؼخّخ١ذحّٚثؼذّاٌسقٛيّػٍِّٛٝافمخّ
إداسحّاٌّخبهشٌٍّؾشوخّاألَّلجًّأّٞرؼبًِِّغّأّٞهشفّخبسخٌّٚ،ٟزٌهّفئِّْخبهشّاإلئزّبِّْسذٚدحّ .
ّ
 يخاطز انسىق 
رزّثًِّخبهشّاٌغٛقّثئِىبٔ١خّرؤثشّإ٠شادادّاٌؾشوخّأّٚسأطِّبٌٙبّأّٚلذسرٙبّػٍّٝاٌم١بَّثذػُّأػّبٌٙبّ،ثزغ١شادّفّٟاألعؼبسّ
اٌغٛل١خٌٍّفبئذحّ،ثزغ١شاد ّفّٟأعؼبسّاألعُّٙأّٚثزغ١شادّفّٟأعؼبسّفشفّاٌؼّالدٌّٚ.ذّٜاٌؾشوخّفّٟإعزشار١د١زٙبّرسًّّ
مئًٌٍّ١زغ١شادّفّٟأعؼبسّاألعُّٚٙأعؼبسّاٌقشف ّٚرمَّٛاإلداسحّثّشالجخّاٌزمٍجبدّفّٟأعؼبسّاٌقشفّٚرؼزمذّثؤّٔٗٛ٠خذّ
خطشّمئًٌٍّ١خغبئشّٔز١دخّاٌزمٍجبدّفّٟأعؼبسّاٌقشفّ،إرّأّْاٌؾشوخّرزؼبًِ ّثؾىًّسئ١غّٟثبٌذٚالسّاألِش٠ىّٟٚاٌزّٞ
٠ؼزجشّثبثزبِّمبثًّاٌش٠بيّاٌغؼٛدّ ّّ.ٞ
ّ
أِب ّثبٌٕغجخ ٌّخطش ّرؤث١ش ّأعؼبس ّاٌفبئذح ّفزمّ َٛإداسح ّاٌؾشوخ ّثّمبثٍخ ّأعؼبس ّاٌفبئذحّػٍّ ٝاٌمشٚك ّاٌزّ ٟرغزسقً ّػٍٙ١بِّغّ
اٌؼٛائذّاٌثبثزخّػٍّٝاألعزثّبسادّاٌزّٟرمَّٛثٙبّاٌؾشوخّ(اإل٠ذاػبدّفّٟاٌجٕٛنّأّٚأدٚادّاٌذّٓ٠رادّاٌّشدٚدّاٌثبثذ)ّثؾىًّ
دٚسّٚٞػٕذّوًّردذ٠ذّٚرٌهٌّزدٕتّأّٞرؤث١شّعٍجّٟلذّٕ٠زحّػّٓرسشنّأعؼبسّاٌفبئذحّ ّّّ.
ّ
 يخاطز انسيىنت
إّْاٌّمب١٠ظّاٌثالثخّاألعبع١خٌٍّغٌٛ١خّٚاٌزّٟرغزخذَِّّٓلجًّاٌؾشوخِّّٟ٘خضّْٚاٌّٛخٛدادّرادّاٌغٌٛ١خّٚفبئلّسأطّ
اٌّبي ّإٌمذّٚ ٞفب فّ ٟاٌّزطٍجبد ّإٌمذ٠خّ .رزنّٓ ّاٌّٛخٛداد ّراد ّاٌغٌٛ١خ ّإٌمذ ِّٚب ّفّ ٟزىّٗ ّٚاٌز٠ّ ٞزنّٓ ّاألدٚادّ
اٌغٛل١خّ.
رمَّٛاٌؾشوخّثزدّ١غّرقٕ١فبدّاٌزذفمبدّإٌمذ٠خّٚاٌغٌٛ١خّاٌّزٛلؼخٌّّٛخٛدارٙبِّٚطٍٛثبرٙبّاٌّبٌ١خّ.رسزفعّاٌؾشوخّثّسفظخّ
ِٛخٛدادّرادّعٌٛ١خّلق١شحّاألخًٌّزغط١خِّزطٍجبرٙبّّٚ،رزنّّٓثؼلّاٌٛدائغّرادّاٌغٌٛ١خِّغِّؤعغبدِّبٌ١خٌ .زاّرؼزجشّ
ِخبهشّاٌغٌٛ١خِّزذٔ١خٌّذّٜاٌؾشوخّ .
 يخاطز انتشغيم
رٕزحِّخبهشّاٌزؾغًّ١ػّٓأّٞلقٛسّأّٚفؾًّفّٟاألٔظّخّأّٚاٌغ١بعبدّأّٚاإلخشاءادّاٌذاخٍ١خٌٍّؾشوخّ،أّٚػّٓلقٛسّأّٚ
أخطبءّاٌّٛظفّ،ٓ١أّٚػّٓأزذاسّخبسخ١خّ٠ىّْٔٛز١دخّإِّٔٙٞبّخغبسحٌٍّؾشوخ٠ّّٚ.زطٍتّاٌزخف١فِّّٓ٘زّٖاٌّخبهشِّشالجخّ
داخٍ١خّل٠ٛخِّّٓلجًّإداسحّاٌؾشوخِّقسٛثخّثدٛدحّفّٟاإلؽشافّٚاٌغ١طشحّّّّّّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
 -6تكىين وإجتًاعاث يجهس اإلدارة
٠زؤٌفِّدٍظّإداسحّاٌؾشوخِّّٓ :
ّ
ّسئ١ظِّدٍظّاإلداسح
 اٌغ١ذّفٙذّفبٌرِّسّذّاٌّغجسّّ ٟ
ّػنِّٕٛزذة
ّ
 اٌغ١ذِّسّذّػٍّٟثّ ُٙ١
ّػنّٛغ١شّرٕف١زٞ
ّ
 اٌغ١ذِّبسّْٚاألعّشّ ّ
ّػنّٛغ١شّرٕف١زٞ
ّ
ّ
 اٌغ١ذّفبرِّٓطش ّ
ّػنِّٛغزمً
 اٌغ١ذّفٙذِّسّذّإثشاُّ٘١ثّٓعدبءّ
ّػنِّٛغزمً ّ
 اٌغ١ذّخبٌذّاثشاُّ٘١عٍّ١بّْاث١ٔٛبّْ
ّ
ٚفّ١بّّ ٍٟ٠خذٚي ّرفقٌّ ٍٟ١سمٛق ّأػنبء ِّدٍظ ّاإلداسح ّفّ ٟأعُّٚٙأدٚاد ّدّ ٓ٠اٌؾشوخ ّ(ػٍّب ّأْ ّاٌؾشوخ ٌُّ ّرقذس ّأ٠خّ
أدٚادّدِّٕٓ٠زّربع١غٙب)ّ :
ّ
اإلعُ ّ

ٍِى١خّفّٟأعُّٙاٌؾشوخ ّ

اٌغ١ذّفٙذّفبٌرِّسّذّاٌّغجسّ ٟ
اٌغ١ذِّسّذّػٍّٟثّ ُٙ١
اٌغ١ذِّبسّْٚاألعّش ّ
اٌغ١ذّفبرّٕطش ّ
اٌغ١ذّفٙذِّسّذّإثشاُّ٘١ثّٓعدبء ّ
اٌغ١ذّخبٌذّاثشاُّ٘١عٍّ١بّْاث١ٔٛبْ ّ ّ

ٍّ٠هّّ٣00,000عُٙ
ّ٠ثًٍِّى١خّثٕهّاٌجسشّاٌّزٛعوّع٠ٛغشاّّ٣,600,000عّ ُٙ
الٍّّ٠هّاعّ ُٙ
الٍّّ٠هّاعّ ُٙ
الٍّّ٠هّاعّ ُٙ
الٍّّ٠هّاعّ ُٙ

ٍِى١خّفّٟأدٚادّدّٓ٠اٌؾشوخ ّ

اٌزغ١١ش ّ

الّٕ٠طجك ّ
الّٕ٠طجك ّ
الّٕ٠طجك ّ
الّٕ٠طجك ّ
الّٕ٠طجك ّ
الّٕ٠طجك ّ

الّرغ١١ش ّ
الّرغ١١ش ّ
الّرغ١١ش ّ
الّرغ١١ش ّ
الّرغ١١ش ّ
الّرغ١١ش ّ

ّ
ٚفّ١بٍّّٟ٠خذٚيّرفقٍّٟ١ألعّبءّاٌؾشوبدّاٌز٠ّٟىّْٛػنِّٛدٍظّإداسحّاٌؾشوخّػنّٛفِّٟدبٌظّإداسارٙبّ :
ّ
اإلعُ ّ

ّّّّّّّّّّّّإعُّاٌؾشوخ ّ

اٌغ١ذّفٙذّفبٌرِّسّذّاٌّغجسّ ٟ

اٌغ١ذِّسّذّػٍّٟثّ ُٙ١

اٌغ١ذِّبسّْٚاألعّش ّ

اٌغ١ذّفبرِّٓطش

اٌغ١ذّفٙذِّسّذّإثشاُّ٘١ثّٓعدبء ّ
اٌغ١ذّخبٌذّاثشاُّ٘١عٍّ١بّْاث١ٔٛبْ ّ ّ


























ؽشوخّرقٕ١غِّٛادّاٌزؼجئخّٚاٌزغٍ١فّ–ّع١جىِ(ّٛغبّ٘خّػبِخّعؼٛد٠خ)
ؽشوخّإٌب٠فبدٌٍّزّ(ًّ٠ٛؽشوخِّغبّ٘خِّمفٍخ)
ؽشوخِّدّٛػخّاٌجسشّاٌّزٛعوٌّٛعبهخّاٌـزؤِّ-ّٓ١اٌغؼٛد٠خّ ّ
ِدّٛػخّاٌجسشّاٌّزٛعوّاٌمبثنخّػ.َ.ي.
ؽشوخّإِىبّْاٌّبٌ١خّػ.َ.ي.
ؽشوخِّ١ذعىٛ١سرضّأفغزّٕذّػ.َ.ي.
رٛسنّثبٔه ّ
ِدّٛػخّاٌجسشّاٌّزٛعوٌّٛعبهخّاٌزؤٌِّ-ٓ١جٕبّْ-ػ.َ.ي)GMIB(ّ.
ّ ّّCynvest sal Holding
ثٕهّاٌجسشّاٌّزٛعوّػ.َ.يّ ّ.
ثٕهّاٌجسشّاٌّزٛعوٌّالعزثّبسّػ.َ.يّ.
اٌجٕهّاٌغؼٛدّٞاٌٍجٕبّٟٔػ.َ.ي.
ؽشوخِّ١تٌّإلعزثّبسّػ.َ.ي(ّ.لبثنخ) ّ
ثٕهّاٌجسشّاٌّزٛعوّ(ع٠ٛغشا)
ؽشوخّإِىبّْاٌّبٌ١خّػ.َ.ي.
رٛسنّثٕه
ِدّٛػخّاٌجسشّاٌّزٛعوٌّٛعبهخّاٌزؤٌِّ-ٓ١جٕبّْ-ػ.َ.يّ )GMIB(ّ.
اٌؾشوخّاٌغؼٛد٠خّألٔبث١تّاٌقٍتّ
ؽشوخّػجشّاٌخٍ١حّاٌغؼٛد٠خ ّ
ِدّٛػخّؽشوبدّإثشاُّ٘١أث١ٔٛبْ
ؽشوخِّد٘ٛشادّاٌفشداّْاٌّسذٚدح
ؽشوخّأفٕبفّاٌدض٠شحٌٍّزدبسحّاٌّسذٚدح
ؽشوخّ٘١ذسٚر١شفّاٌؼبٌّ١خ
ؽشوخّاٌغٌٛفّاٌؼبٌّ١خ ّ

ّّّّّّّّّّّّخٕغ١زٙب ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
ٌجٕبْ ّ
ٌجٕبْ ّ
ٌجٕبْ ّ
رشو١ب ّ
ٌجٕبْ ّ
ٌجٕبْ ّ
ٌجٕبْ ّ
ٌجٕبْ ّ
ٌجٕبْ ّ
ٌجٕبْ ّ
ع٠ٛغشا ّ
ٌجٕبْ ّ
رشو١ب
ٌجٕبْ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اإلِبساد ّ
لطش ّ

ّ
إخزّغِّدٍظّإداسحّاٌؾشوخّخّظِّشادّفّٟخاليّاٌؼبََّّٚ١0٣6فِّٟب ٍّٟ٠ػشكّألُّ٘اٌؾؤّْٚاٌزّٟرذاٌٙٚبّّٚاٌمشاسادّ
اٌزّٟإرخز٘بّاٌّدٍظّفّٟإخزّبػبرٗ ّ ّ:
 إجتًاع في 1036/01/15و


اإلهالع ّٚاٌّٛافمخ ّػٍ١ِّ ٝضأ١خ ّاٌؾشوخ ّاٌّذلمخ ّٚزغبثبرٙب ّاٌّٛلٛفخ ّفّٚ ،َ١0٣0/٣١/١٣ّ ٟػٍّ ٝرمش٠ش ِّدٍظّ
ٌإلداسحّاٌٛاختّسفؼّٗإٌّٝاٌدّؼ١خّاٌؼّ١ِٛخّ ّ.
دػٛحّاٌدّؼ١خّاٌؼّ١ِٛخٌّإلٔؼمبدّفّٟخٍغخّػبد٠خّٚرسذ٠ذّخذٚيّأػّبٌٙب.
اإلهالعّػٍّٝاٌّٛاصٔخّاٌزمذ٠ش٠خّٚاٌزٛلؼبدّاأل١ٌٚخٌّؼبَّّٚ،َ١0٣6إػزّبد٘ب.
اٌّٛافمخّػٍّٝفشفِّىبفآدِّبٌ١خٌٍّّٛظف.ٓ١
اإلهالعّػٍّٔٝزبئحّػٍّ١خّاٌزشؽ١رٌّؼن٠ٛخِّدٍظّإداسحّاٌؾشوخّٚ،اٌّٛافمخّػٍّٝأعّبءّاألػنبءّاٌّشؽسّٚٓ١رٌهّ
رسن١شاّإلٔزخبةِّدٍظّخذ٠ذِّّٓلجًّاٌدّؼ١خّاٌؼّ١ِٛخّاٌؼبد٠خّثؼذّإٔزٙبءّاٌذٚسحّاٌسبٌ١خّّ.
اٌّٛافمخ ّػٍّ ٝإػزّبد ّإٌغخ ّإٌّمسخ ِّٓ ّدٌّ ً١اٌّطبثمخ ّٚاإلٌزضاَّ ،دٌِّ ً١شالجخ ّاٌّطبثمخ ّٚاإلٌزضاَّ ،دٌِّ ً١ىبفسخّ
غغّ ً١األِٛاي ّٚرّّ ً٠ٛاإلس٘بةّ ،دٌّ ً١عٍٛو١بد ّاٌؼًّّ ،دٌّ ً١إعزّشاس٠خ ّاٌؼًّّ ،دٌّ ً١اٌسٛوّخّ ،إؽؼبس ّاٌزذاٚيّ
اٌؾخقّ،ٟع١بعخّخطخّرؼبلتّاٌّٛاسدّاٌجؾش٠خّ،دًٌّ١اٌزؾغًٌٍّ١زشر١تّ،دًٌّ١اٌزؾغًّ١إلداسحّاٌّسبفعّاإلعزثّبس٠خّ،
دًٌّ١اٌزؾغًٌٍّ١سفعّ،دًٌّ١اٌزؾغًٌٍّ١زؼبًِّثقفخّأفًّٚ١اٌزؼٙذّثبٌزغط١خّ،اٌذًٌّ١اٌزٕظّٚ،ّٟ١دًٌّ١إداسحّاٌّخبهش.
الموافقة على إعتماد تقرٌر مكافحة غسل األموال السنوي ( ( AML Annual Reportلتقدٌمه الى هٌئة السوق
المالٌة.
الموافقة على إعتماد تقرٌر الركٌزة الثالثة السنوي ( ( Pillar III Reportلتقدٌمه الى هٌئة السوق المالٌة.










 إجتًاع في 1036/01/19و
ِ شاخؼخِّٛافمخّاٌّدٍظّٚرٛف١زّٗػٍّٝأعّبءّاٌّشؽسّٓ١إلٔزخبثُّٙفّٟاٌدّؼ١خّاٌؼّ١ِٛخّاٌمبدِخٌّؼن٠ٛخِّدٍظّ
اإلداسحٌّّذحّثالسّعٕٛادّخذ٠ذحِّّٓربس٠خّإٔؼمبدّاٌدّؼ١خّاٌؼّ١ِٛخّاٌؼبد٠خٌٍّؾشوخ.
ّ
 إجتًاع في 1036/05/15و
 إٔزخبةّاٌغ١ذّفٙذّثّٓفبٌرّثِّٓسّذّاٌّغجسّٟسئ١ظِّدٍظّإداسحّاٌؾشوخِّّٓلجًّاٌّدٍظّاٌدذ٠ذّإٌّزختِّّٓلجًّ
خّؼ١خّاٌّالنّاٌؼبد٠خّإٌّؼمذحّثزبس٠خّّ٘٣2١6/01/٣1ـّاٌّٛافكّّٚ،َّ١0٣6/00/١0ثسغتّخطبةّػذَّاٌّّبٔؼخّ
ِّٓ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خّاٌقبدسّثزبس٠خّّ ّ.َّ١0٣6/02/٣0
 رؼّٓ١١أػنبءٌّدٕخّاٌزذل١كّ)ّ)Audit Committeeثسغتّؽشػخّاٌٍدٕخّاٌّٛافكّػٍٙ١بّفّٟإخزّبعِّدٍظّاإلداسحّ
اٌغبثكّثزبس٠خّ.َّ١0٣2/0١/١2
 اٌّٛافمخّػٍّٝاٌزمش٠شّاٌخبؿّثؼٍّ١خّاٌزمُّ١١اٌذاخٌٍّٟىفب٠خّسأطّاٌّبيّ( (ّ )ICAAP 2016-2018لتقدٌمه الى
هٌئة السوق المالٌة.
 إجتًاع في 1036/05/10و





رسذ٠ذّفالز١بدّوًِّّٓسئ١ظِّدٍظّاإلداسحّٚاٌؼنّٛإٌّزذةّٚاٌّذ٠شّاٌؼبَّ .
رف٠ٛلّسئ١ظِّدٍظّاإلداسحّثئفذاسّٚوبالدّٚرفب٠ٚلٌٍّغ١شّ .
أخزّاٌؼٍُّثبٌزفشغبدّاٌسبفٍخّفِّٟبّثِّٓ١غبّّٟ٘اٌؾشوخّ .
إٌظشّفّٟاٌزؼذ٠الدّاٌدذ٠ذحّػٍّٔٝظبَّاٌؾشوبدّٚأخزّاإلخشاءادّاٌالصِخّفّٟ٘زاّاإلهبسّ.

ّ
 إجتًاع في 1036/30/10و
 دػٛحّاٌدّؼ١خّاٌؼّ١ِٛخٌّّالنّاٌؾشوخّاٌّٝاإلخزّبعّفّٟخٍغخّغ١شّػبد٠خّثزبس٠خٌٍَّّّٛ١0٣6/٣١/٣١افمخّػٍّٝ
اٌزغ١١شادّاٌّمزشزخّفّٟإٌظبَّاألعبعٌٍّٟؾشوخّ،ثسغتّلبّْٔٛاٌؾشوبدّاٌدذ٠ذ.
 اٌّٛافمخّػٍّٝدًٌّ١إعزّشاس٠خّاٌؼًّّ(ّ)Business Continuity Plan Manualاٌّٛافكّػٌٍِّّٓٗ١دٕخّاٌزذل١ك
فّٟاٌؾشوخ.
 ثٕبء ّػٍّٝإلزشاذّسئ١غّٗ،ػِّٓ١دٍظّاإلداسحّاألعزبرِّ/بس١ِّْٚؾبيّاألعّشّٔ،بئجب ٌّشئ١ظّاٌّدٍظّٚرٌهٌّٛال٠خّ
رّزذٌّٕفظّٚال٠خّػن٠ٛزّٗفّٟاٌّدٍظ
حضوووووووووىر األعضوووووووووا إلجتًاعووووووووواث يجهوووووووووس اإلدارة فوووووووووي انعووووووووواو  1036و قبوووووووووم تووووووووواري 1036/05/15
(انًجهس انًنتهيت صالحيته)
ّ
اإلعُ ّ

إخزّبعّفّ َ١0٣6/0١/١0ّٟ

إخزّبعّفّ َ١0٣6/0١/١5ّٟ




اٌغ١ذِّسّذّأزّذِّخزبسّاٌسش٠شّ ٞ


ّ




اٌغ١ذِّسّذّػٍّٟثّ ُٙ١
اٌغ١ذّػٍّٟزغّٓزغّٓ١لٛالغبفّ ٟ
اٌغ١ذّفٙذّفبٌرِّسّذّاٌّغجسّ ٟ
اٌغ١ذّفٙذِّسّذّإثشاُّ٘١ثّٓعدبء ّ
اٌغ١ذّخبٌذّاثشاُّ٘١عٍّ١بّْاث١ٔٛبْ ّ ّ

ّ

ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ



ّ

ّ


ّ

حضووووووووووىر األعضووووووووووا إلجتًاعوووووووووواث يجهووووووووووس اإلدارة فووووووووووي انعوووووووووواو  1036و بعووووووووووذ توووووووووواري 1036/05/15
(انًجهس انجذيذ)
ّ
اإلعُ ّ

إخزّبعّفّ َ١0٣6/00/١0ّٟ

إخزّبعّفّ َ١0٣6/00/١0ّٟ

إخزّبعّفّ َ١0٣6/٣0/١0ّٟ











اٌغ١ذّفٙذّفبٌرِّسّذّاٌّغجسّ ٟ
اٌغ١ذِّسّذّػٍّٟثّ ُٙ١
اٌغ١ذِّبسّْٚاألعّش ّ
اٌغ١ذّفبرِّٓطش ّ
اٌغ١ذّفٙذِّسّذّإثشاُّ٘١ثّٓعدبء ّ
اٌغ١ذّخبٌذّاثشاُّ٘١عٍّ١بّْاث١ٔٛبْ ّ ّ

ّ
ّ

ّ

ّ
ّ

ّ




ّ
ّ
ّ





ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ

ّ



ّ
ّ

نجنت انًزاجعت
ّ
رزّثً ّاٌّّٙخ ّاٌشئ١غ١خ ٌٍّدٕخ ّاٌّشاخؼخ ّفّ ٟرطج١ك ّافنً ّاٌّّبسعبد ّفِّ ٝدبي ّزٛوّخ ّاٌؾشوبد ّّ ٟ٘ٚرٍه ّإٌّقٛؿّ
ػٍٙ١بّفّٝاٌزؼُّّ١اٌقبدسِّّٓ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خّسلُّّ،0٣5/6ثزبس٠خّّٚ،َّ١0٣٣/٣/١2فِّٟغبػذحِّدٍظّإداسحّاٌؾشوخّ
ثؤداءِّٙبِّٗاإلؽشاف١خّفّ١بّ٠زؼٍك ثبإلفقبذّٚاٌزجٍ١غّفّٟاٌزمبس٠شّاٌّبٌ١خِّ،شالجخّاٌّؼبِالدّاٌزٕف١ز٠خّٚ ،اإلٌزضاَّثّزطٍجبدّ
اإلِزثبيٌٍّؾشوخّ،ثّبّفّٝرٌهِّبّ:ٍٝ٠







ِشالجخّإعزمالٌ١خّ،ؽفبف١خ ٚفؼبٌ١خّاٌّذلكّاٌخبسخٌٍّٟؾشوخّٚفش٠كّاٌزذل١كّاٌذاخٍٟ
ِشالجخ ّٔٛػ١خ ّٚخٛدح ِّٚقذال١خ ّاٌمٛائُ ّاٌّبٌ١خ ّاٌّذلمخ ٌٍّؾشوخ ِّٚشاخؼخ ّاٌّؼب١٠ش ّاٌّغزؼٍّخ ّفّ ٟاإلفقبذ ّػّٓ
اٌّؼٍِٛبدّاٌّبٌ١خ
ِشالجخّوفب٠خّٚفؼبٌ١خّإٌظُّٚاإلخشاءادٌّؼٍّ١خّاٌّشالجخّاٌذاخٍ١خ
ِال زمخّاٌخطٛادّاٌزقس١س١خّاٌّزخزحِّّٓلجًّإداسحّاٌؾشوخّاٌزٕف١ز٠خٌّّؼبٌدخّاٌّغبئًّاٌّطشٚزخِّّٓلجًّاٌّذلمّٓ١
اٌذاخٍّٚٓ١١اٌخبسخّٓ١١وّبّٚأّٞعٍطخّإؽشاف١خّأّٚسلبث١خ
ِشالجخّإٌزضاَّاٌؾشوخّثىبفخّاٌّزطٍجبدّرٕظ١ّ١خّٚاٌشلبث١خٌّ١ٙئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خ
رٛف١شّهشقّاٌزٛافًّثّٓ١اٌّذلمّٓ١اٌخبسخّ،ٓ١١اإلداسحّاٌزٕف١ز٠خِّٚدٍظّإداسحّاٌؾشوخ.

ّ
٠ٚشئظٌّدٕخّاٌّشاخؼخّفّٟؽشوخّاٌجسشّاٌّزٛعوّاٌغؼٛد٠خٌّإلعزثّبسّاٌغ١ذِّسّذّػٍّٟث٠ّٚ،ُٙ١ؾزشنّفّٟػن٠ٛزٙبّوًّ
ِّٓاٌغ١ذّفٙذِّسّذّإثشاُّ٘١ثّٓعدبءّٚاٌغ١ذّفٙذّفبٌرِّسّذّاٌّغجسّّٚ.ٟردزّغّاٌٍدٕخّأسثغِّشادّعٕ٠ٛبّ .
نجنت انتزشيحاث وانًكافآث
ّ
عجك ّأّْخبهجذ ّاٌؾشوخّ٘١ئخ ّاٌغٛقّاٌّبٌ١خّ إلػفبئٙب ِّّٓرؤٌ١فّ٘زّٖاٌٍدٕخّثٕبءّػٍّٝأٙبّالّرمَّٛثذفغّأ٠خِّىبفآدّأّٚ
رؼ٠ٛنبدّألػنبءِّدٍظّاإلداسح ٌّ ٚقغش زدُ اٌؾشوخ ،األِشّاٌزّٞال ٠غزذػ ٟثبٌنشٚسحّرؤٌ١ف ّ٘زٖ اٌٍدٕخ ّوّبّٔبلؼّ
رٌه ِّدٍظ ّاإلداسح ّفّ ٟإخزّبػٗ ّإٌّؼمذ ّثزبس٠خ ّّ َّ ١0٣6/٣0/١0سداّ ّػٍّ ٝخطبة ّ٘١ئخ ّاٌغٛق ّاٌّبٌ١خ ّثزبس٠خّ
َّّ١0٣6/٣0/٣6ثٙزاّاٌخقٛؿّّّ.
ّ
رواتب ،يكافآث وتعىيضاث أعضا يجهس اإلدارة وكبار انتنفيذيين ّ
ّ
اٌج١بْ ّ
اٌشٚارتّٚاٌّىبفآد ّ
اٌجذالد ّ
اٌّىبفآدّاٌذٚس٠خّٚاٌغٕ٠ٛخ ّ
اٌخطوّاٌزسف١ض٠خ ّ
أّٞرؼ٠ٛنبدّأِّٚضا٠بّػ١ٕ١خّأخشّٜ
رذفغّثؾىًّؽٙشّٞأّٚعّٕ ٞٛ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

أػنبءّاٌّدٍظّ
اٌزٕف١زّ ٓ١٠
ّ 02.000
ّّّ-

أػنبءّاٌّدٍظّغ١شّ
اٌزٕف١ز/ٓ١٠اٌّغزمٍّ ٓ١
ّّّّ-

خّغخِّّٓوجبسّاٌزٕف١زِّّّٓٓ١٠رٍمٛاّأػٍّٝاٌّىبفآدّ
ٚاٌزؼ٠ٛنبدّثّّٓفُّٙ١اٌشئ١ظّاٌزٕف١زّٚٞاٌّذ٠شّاٌّبٌّ ٟ
ّ ١.652.000
ّ ٣50.000
ّ 010.000
ّ-

ّ-

ّ-

ّ-

اإلقزاراث
٠مشِّدٍظّإداسحّؽشوخّاٌجسشّاٌّزٛعوّاٌغؼٛد٠خٌّإلعزثّبسّثؤّٔٗ :
ّ
ّ -٣هجمبٌّّزطٍجبدّاٌجٕٛدِّّّٓ ٣1ّٚ ٣6اٌّبدحّّ ١2فّٟالئسخّلٛاػذّاٌزغدًّٚ١اإلدساجّ،الّرٛخذّأّٞففمبدّأّٚػمٛدّ
أّٚأػّبيّثّٓ١اٌؾشوخّٚأّ ِّٓ ٞأػنبءِّدٍظّإداسرٙبّأّٚاٌشئ١ظّاٌزٕف١زّٞأّٚأِّّٓ ٞوجبسّاٌزٕف١زّٓ١٠فّٟاٌؾشوخّ،
غ١شّأّْٛ٠خذّثؼلّاٌؼٍّ١بدّإٌّفزحِّغّاٌّقشفّاألَّ(ثٕهّاٌجسشّاٌّزٛعو)ّٚاٌؾشوبدّاٌزبثؼخٌّٙبّردذٙٔٚبّثؾىًّ
ِفقًّمّّٓرمش٠شِّشالجّٟاٌسغبثبدّػّٓاٌغٕخّاٌّبٌ١خّإٌّز١ٙخّّفَّ١0٣6/٣١/١٣ّٟفّٟاٌجٕذّسلُّ"ّ٣٣اٌؼٍّ١بدّ
ٚاألسفذحِّغّأهشافّرادّػاللخ"ِّّٓإ٠نبزبدٌٍّج١بٔبدّاٌّبٌ١خّوّبّّ:ٍٟ٠
المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
فٌما ٌلً تفاصٌل المعامالت الرئٌسٌة مع الجهات ذات العالقة خالل السنة:

الجهة ذات العالقة

طبٌعة المعاملة

بنك البحر المتوسط – لبنان

قروض قصٌر األجل مستلمة
قروض قصٌر األجل مسددة
دخل عمولة خاصة من ودائع تحت الطلب
مصروف عمولة خاصة على قروض
قصٌرة األجل
رسوم الحفظ

1025
لاير سعودي

1024
لاير سعودي

2221402000
24221442432
127352752

25..11.503
.2.3.1..01
1.022.131

320172007
352744

3.400.315
23.343

مساهم

صناديق مدارة
صندوق مٌد – أس آي للتطوٌر
العقاري 1

أتعاب إدارة أصول

020002000

..000.000

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

ّ
٘زاّثبإلمبفخّاٌّٝاٌؼمٛدّاٌزبٌ١خ:
ّأ .رٛل١غ ّإرفبل١خ ِّجبدٌخ ّ(ِّ )SWAPغ ّاٌؾشوخ ّاٌؾم١مخ ّفٌّ ٟجٕبْ ّ"ِ١ذ ّع١ىٛ٠ٛسرض ّأٔفغزّٕذ" ّٚرٌه ٌّزٕف١زّ
ػٍّ١بدِّجبدٌخّٚفمبٌّمشاسّ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خٌّ،قبٌرّصثبئّٓاٌؾشوخّاٌؾم١مخ.
ة .رٛل١غّإرفبل١خّدِحّاٌسغبثبدّ"ِّ"Netting Agreementغّاٌّقشفّاألَّ٠غّرٌّألهشافّاٌّزؼبلذحّػٕذّ
ّ
االلزنبء ّثذِح ّأسفذح ّاٌسغبثبد ّاٌّزجبدٌخ ّاٌذائٕخ ّٚاٌّذٕ٠خ ّٚرغ٠ٛخ ّفبفّ ٟسف١ذ ّ٘زٖ ّاٌسغبثبد ّثّٓ١
األهشاف.

 -١هجمبٌّّزطٍجبدّاٌجٕذّ(ّ ١١ج)ِّّٓاٌّبدحّّ ١2فّٟالئسخّلٛاػذّاٌزغدًّٚ١اإلدساجّ،لبِذّإداسحّاٌؾشوخّثؼًّّرمُّ١١
ٌمذسح ّاٌؾشوخ ّػٍّ ٝاالعزّشاس ّوّٕؾؤح ِّغزّشح ّ(ِّ ّٟ٘ٚ ،)Going-Concernمزٕؼخ ّثؤْ ّاٌؾشوخ ٌّذٙ٠ب ّاٌّٛاسدّ
ٌّٛافٍخّاٌؼًّّفّٟاٌّغزمجًّإٌّظٛسّٚ .ػالٚحّػٍّٝرٌهّ،فئّْإداسحّاٌؾشوخٌّ١غذّػٍّٝػٍُّثؤّٞأِٛسّخ٘ٛش٠خّ
ّ٠ىّٓأّْرث١شّؽىٛوبّوج١شحّزٛيّلذسحّاٌؾشوخّػٍّٝاالعزّشاسّوّٕؾؤحِّغزّشحّ.
ّ
 -١هجمب ٌّّزطٍجبد ّاٌجٕذ ّاٌجٕذ ّأ ِّٓ ّاٌّبدح ّّ 5فّ ٟالئسخ ّلٛاػذ ّاٌسٛوّخّ ،رُ ّاإلٌزضاَ ّثدّ١غ ِّزطٍجبد ّالئسخ ّاٌسٛوّخّ
اٌقبدسحّػّٓ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خّثبعزثٕبءّاٌجٕذّاٌّزؼٍكّثئٔؾبءٌّدٕخّاٌزشؽ١سبدّٚاٌّىبفآدّإر ّ عجك ّأّْخبهجذ ّ
اٌؾشوخّ٘١ئخ ّاٌغٛقّاٌّبٌ١خّ إلػفبئٙب ِّّٓرؤٌ١فّ٘زّٖاٌٍدٕخّثٕبءّػٍّٝأٙبّالّرمَّٛثذفغّأ٠خِّىبفآدّأّٚرؼ٠ٛنبدّ
ألػنبءِّدٍظّاإلداسحٌّ ٚقغش زدُ اٌؾشوخ ّاألِشّاٌزّٞال ٠غزذػ ٟثبٌنشٚسحّرؤٌ١فّ٘زٖ اٌٍدٕخّوّبّٔبلؼّرٌهّ
ِدٍظ ّاإلداسح ّفّ ٟإخزّبػٗ ّإٌّؼمذ ّثزبس٠خ ّّ َّ ١0٣6/٣0/١0سدا ّػٍّ ٝخطبة ّ٘١ئخ ّاٌغٛق ّاٌّبٌ١خ ّثزبس٠خّ
َّّ١0٣6/٣0/٣6ثٙزاّاٌخقٛؿّّّ.
ّ
 -7انعقىباث
ّ
ال ّٛ٠خذ ّأّ ٞػمٛثخ ّأّ ٚخضاء ّأّ ٚل١ذ ّإزط١برِّ ٟفشٚك ّػٍّ ٝؽشوخ ّاٌجسش ّاٌّزٛعو ّاٌغؼٛد٠خ ٌّإلعزثّبسِٓ ّ٘١ئخ ّاٌغٛقّ
اٌّبٌ١خّأِّّٓٚأّٞخٙخّإؽشاف١خّأّٚرٕظ١ّ١خّأّٚلنبئ١خّأخشّّّّّّ.ٜ
ّ
 -8نتائج انًزاجعت انسنىيت نفاعهيت إجزا اث انزقابت انذاخهيت في انشزكت
ّ
خبئذ ّٔزبئح ّأػّبي ّاٌزذل١ك ّٚاٌّشاخؼخ ّاٌزّ ٟرّذ ِّٓ ّلجً ّفش٠ك ّاٌزذل١ك ّاٌذاخٍّ ٟفِّٕ ٟزقف ّاٌؼبَ ّ١0٣6ػٍّ ٝػٍّ١بدّ
اٌؾشوخ ِّمجٌٛخ ِّٚشم١خ ّثؾىً ّػبَ ِّغ ّٚخٛد ّثؼل ّاالعزثٕبءاد ّٔٚمبه ّاٌنؼف ّاٌّشرجطخ ّثؤِبْ ّرىٌٕٛٛخ١ب ّاٌّؼٍِٛبدّ
ٚػذَّاإلٌزضاَّثجؼلّع١بعبدّٚآٌ١بدّاٌؾشوخّاٌذاخٍ١خّٚ.ثٕبءّػٍِّٝبّرمذَّ،فمذّخبءّرقٕ١فّ٘زّٖاٌّشاخؼخّّ٘ٛرقٕ١فّ
"ِغ ّاعزثٕبءاد" ّثسبخخ ّإٌِّ ٝزبثؼخ ٌّزقس١ر ّ٘زٖ ّاإلعزثٕبءادّ .وّب ّأْ ّاٌزمّ ُ١١اٌؼبَ ّّ٘ 6ّ ِّٓ ١ّٛثبٌٕغجخ ٌّّدًّ ّإززّبيّ
زقٛيِّخبهشّاٌؼٍّ١بدِّّٓٚخٙخّأّ٘١زٙبّ(دسخخّّّٟ٘ ٣األفنًِّّٓخٙخّاٌّخبهشّٚإززّبيّزقٌٙٛبّٚدسخخّّّٟ٘ 6
األعٛأ)ّٚ .ثؼذّإعزؼشاك ّاٌزمش٠شّٚاإلهالعّػٍِّٝالزظبرِّّٗٓلجًٌّدٕخّاٌّشاخؼخِّٕٚبلؾزِّٗغّاإلداسحّاٌزٕف١ز٠خٌٍّؾشوخّ،
فئّْاٌّدٍظِّشربذ ّثؾىًّػبَّألزٛايّاٌؾشوخِّّٓإٌٛازّٟاإلداس٠خّٚاٌزٕظ١ّ١خّٚلذّلبِذّاإلداسحّثئٔدبصِّؼظُّاٌخطٛادّ
اٌزقس١س١خ ّاٌّزجم١خ ّٚاٌؼًّ ّثىبفخ ّاٌزٛف١بد ّاٌزّ ٟرمذَ ّثٙب ّفش٠ك ّاٌزذل١ك ّاٌذاخٍّ ٟثزمش٠شٖ ّخبفخ ِّب ٌّٗ ّػاللخ ّثؤٔظّخّ
ٚرىٌٕٛٛخ١بّاٌّؼٍِٛبر١خّفّٟاٌؾشوخّ .
 -9يذققي حساباث انشزكت
إسٔغذّٔٛ٠ٚغّ ّ
ّ
ّ
 -30اعتًاد انقىائى انًانيت
ّ
إػزّذِّدٍظّاإلداسحّ،خاليّإخزّبػّٗاٌزّٞػمذّثزبس٠خّّ َ١0٣6/0١/١0اٌمٛائُ ّاٌّبٌ١خ ّاٌّؼذّحِّّٓلجًِّذلمّٟاٌسغبثبدّ
زٛيّأػّبيّٚزغبثبدّاٌغٕخّاٌّبٌ١خّاٌّّزذحٌَِّّّٓٚ١0٣6/٣/٣غب٠خّّ .َ١0٣6/٣١/١٣

ّ
 -33يقتزحاث يجهس اإلدارة حىل تىسيع األرباح انًانيت انسنىيت
٠مزشذِّدٍظّاإلداسحّرٛص٠غّفبفّٟدخًّاٌؾشوخٌٍّغٕخّاٌّبٌ١خّإٌّز١ٙخّفّ١٣ّٟد٠غّجشّّ١0٣6ػٍّٝاٌؾىًّاٌزبٌّ :ٟ
ّ
٠ زُّإعزجؼبد ّاٌّقشٚفبدّاٌؼبِخّٚاٌزىبٌ١فّاٌجبٌغِّدًّّلّ١زٙبّّ ١٣.65١.006لايرّعؼٛدِّّٓ ٞإخّبٌّٟاإل٠شادادّ
ٌٍؾشوخّٚاٌجبٌغّلّ١زٙبّّ١0.20٣.500لايرّعؼٛدّ .ٞ
 رخقُّٔغجخّ(ِّّٓ)%٣0األسثبذّاٌقبف١خ ّلجًّاٌضوبح ّٚمش٠جخّاٌذخًّاٌجبٌغخّلّ١زٙبّّ ١.605.155لايرّعؼٛدّٞ
ٌزىّٓ٠ٛاإلزز١بهّٟإٌظبِّٟٚرٌهّثّجٍغّّ١60.550لايرّعؼٛد.ٞ
 رشزًّاٌخغبئشّاٌّزجم١خّٚاٌجبٌغخّلّ١زٙبّّ2.٣٣6لايرّعؼٛدّٞاٌّٝاٌغٕخّاٌّبٌ١خّاٌزبٌ١خّ،ثؼذّخقُّٔغجخّ(ِّّٓ)%٣0
األسثبذّاٌقبف١خّلجًّاٌضوبحّٚمش٠جخّاٌذخًّٚرسٍٙ٠ٛبّإٌّٝاإلزز١بهّٟإٌظبِّٟٚرٌهّثّجٍغّّ١60.550لايرّعؼٛدّٞ
ٚخقُّاٌضوبحّٚمش٠جخّاٌذخًّاٌجبٌغخّلّ١زٙبّّّ١.١0١.0١0لايرّعؼٛد.ٞ
ّ
ّ
 يقتزحاث يجهس اإلدارة حىل جذول أعًال انجًعيت انعًىييت نهشزكتّّ
٠ذػِّٛدٍظّاإلداسحّزنشادّاٌّغبٌّّ٘ٓ١إلهالعّػٍّٝخذٚيّاألػّبيّاٌّمزشذٌٍّدّؼ١خّاٌؼّ١ِٛخّاٌغٕ٠ٛخّ :
ّ
 اٌّٛافمخّػٍّٝرمش٠شِّدٍظّاإلداسحّػّٓاٌغٕخّاٌّبٌ١خّإٌّز١ٙخّّف.َّ١0٣6/٣١/١٣ّٟ
 اٌّٛافمخّػٍ١ِّٝضأ١خّاٌؾشوخّٚزغبةّاألسثبذّٚاٌخغبئشّٚرمش٠شِّشالجّٟاٌسغبثبدّػّٓاٌغٕخّاٌّبٌ١خّإٌّز١ٙخّّفّٟ
.َّ١0٣6/٣١/١٣
 اٌّٛافمخّػٍّٝرشزًّ١أسثبذّاٌغٕخّاٌّبٌ١خّإٌّز١ٙخّفَّّ١0٣6/٣١/١٣ّٟإٌّٝاٌغٕخّاٌّبٌ١خّاٌالزمخ.
 اإلهالعّٚاٌّقبدلخّػٍّٝوبفخّاألػّبيّاٌزّٟلبَّثٙبّسئ١ظّٚأػنبءِّدٍظّاإلداسحّٚرٌهّفّٟزذٚدّاٌقالز١بدّ
اٌّؼطبحٌُّّٙإلدساحّاٌؾشوخّخاليّاٌؼبَّاٌّبٌّٟإٌّزّٟٙف.َّ١0٣6/٣١/١٣ّٟ
 ّ اٌّٛافمخّػٍّٝرؼِّٓ١١شالتّاٌسغبثبدِّّٓثّٓ١اٌّشؽسِّّٓٓ١لجًٌّدٕخّاٌّشاخؼخٌّّشاخؼخّزغبثبدّاٌؾشوخٌٍّؼبَّ
اٌّبٌَّٚ١0٣6ّٟاٌج١بٔبدّاٌّبٌ١خّاٌشثغّعٕ٠ٛخّٚرسذ٠ذّأرؼبثّٗ .
ّ
٘زاّ٠ٚزمذَّسئ١ظِّدٍظّإدساحّاٌؾشوخّثبٌؾىشّٚاٌزمذ٠شٌٍّغبدحّاٌّغبّّ٘ٓ١ػٍّٝثمزُّٚٙدػٌٍُّّٙؼبٍِّٚٓ١اٌمّٓ١ّ١ػٍّٝإداسحّ
اٌؾشوخّ.
ّ
ّ
ّ

