شزكت انبحز انًتىطظ انظؼىديت نإلطتثًبر
)شزكت يظبهًت طؼىديت يقفهت)
انتقزيز انظنىي نًجهض اإلدارة ػن انفتزة انًبنيت انًنتهيت في  53ديظًبز 4242و
-3انًقذيت:
٣غشّ ّٓغِظّإداسحّؽشًخّاُجؾشّأُزٞعو ّاُغؼٞد٣خ ُّإلعزضٔبسّإّٔ٣وذُِّّغبدحّأُغبّٖ٤ٔٛروش٣شّٙاُغّ٘١ٞػّٖاُؼبّّأُبُّ٢
أُ٘زّ٢ٜكّّٓ١2١2/٣١/١٣ّ٢قؾٞثبّّثبُوٞائّْأُبُ٤خّأُذهوخّّٝ.كّٓ٢بّّّٖٛٓ٢ِ٣زاّاُزوش٣شّٝفقّألّْٛاُزطٞسادّٝاُ٘زبئظّ
ٝاألٗؾطخّألػٔبٍّاُؾشًخّكّ٢اُؼبّّّ ّّّّ.ّّ١2١2
نبذة ػن انشزكتّ :
إٕ ّؽشًخ ّاُجؾش ّأُزٞعو ّاُغؼٞد٣خ ُّالعزضٔبس ّ("اُؾشًخ")ّ ٢ّٛ ،ؽشًخ ّٓغبٔٛخ ّعؼٞد٣خ ّٓولِخ ّٓغغِخ ُّذ٤ّٛ ٟئخ ّاُغٞمّ
أُبُ٤خّثٔٞعتّاُزشخ٤ـّسهّّْٝ ١6-26270ربس٣خّّ ١عٔبدّٟا٥خشّٛ٣2١1ـّ(أُٞاكنّ٤ُّٝ،)١226ّٞ٤ٗٞ٣ّ ٣١ظُّذّٟ
اُؾشًخّأ٣خّكشٝعّأّٝؽشًبدّربثؼخُّٜبٝ .رزٔضَّأٗؾطخّاُؾشًخّكّ٢اُزؼبَّٓٝإداسحّاإلعزضٔبسادّٝرؾـَّ٤اُق٘بد٣نّٝاُزشر٤تّ
ٝروذّْ٣أُؾٞسحّٝخذٓبدّؽلعّاألٝسامّأُبُ٤خّ .
ّ
إّٕسأطّٓبٍّاُؾشًخّ٣جِؾّٓ(ّ٣22.222.222ئخِّّٓ)ٕٞ٤لايرّعؼٞدّٓ١وغّْإُ(ّ٣2.222.222ّ٠ػؾشحّٓالّ)ٖ٤٣عّْٜهٔ٤خّ
ًَّاُغ(٣2ْٜػؾشح)ّلايرّعؼٞدّ .ّ١
 -4اننتبئج انًبنيت ألػًبل انشزكت
ؽووذّاُؾشًخّخغبئشّثؤ٤خّّ97.090أُقّلايرّعؼٞدّ١هجَّاُضًبحّٝمش٣جخّاُذخَّخالٍّاُؼبّّّّٓ١2١2وبثَ خغبئشّثؤ٤خّ
ّ ٣9.2٣6أُقّلايرّعؼٞدُِّ١ؼبّّاُغبثن ّثزشاعغ ّثِؾ ّّ 66.061أُق ّلايرّعؼٞدّ١ثٔب ّٗغجزّ 10.069(ّ%221ّ ٚأُقّلايرّ
عؼٞدًّ ١خغبئش ّثؼذ ّمش٣جخ ّاُذخَ ّخالٍ ّاُؼبّ ّّٓ ّ١2١2وبثَ خغبئش ّثؤ٤خ ّّ ٣0.162أُق ّلاير ّعؼٞدُِّ ١ؼبّ ّاُغبثنّ
ثزشاعغّثِؾّّ79.620أُقّلايرّعؼٞدّ١ثٔبّٗغجزّٝ،)%2١9ّٚثِـذّخغبسحّاُغّْٜاُٞاؽذّهجَّاُضًبحّٝمش٣جخّاُذخَّّ9.77
لايرّعؼٞدّٓ١وبثَّسثؼّّ٣.92لايرّعؼٞدُِّ١لزشحّٗلغٜبّّٖٓاُؼبّّاُغبثنّ .
ّ
إٗخلنذ ّاإل٣شادادّاُزؾـ٤ِ٤خُِّؾشًخّثٔجِؾّّ 2.١21أُق ّلايرّعؼٞد(ّ١ث٘غجخّّٓ)%١7وبسٗخّثبُؼبًّّّٔ،ّ١2٣9بّإسرلؼذّ
أُقشٝكبد ّاُزؾـ٤ِ٤خّثٔجِؾّّ 6١.١١2أُق ّلايرّعؼٞدّٓ١وبسٗخّثبُؼبّّ٣ّ.ّ١2٣9زٔضَّاإلٗخلبك ّكّ٢اإل٣شادادّاُزؾـ٤ِ٤خّ
ثقٞسح ّسئ٤غ٤خ ّثبإلٗخلبك ّكّ ٢دخَ ّإداسح ّاألفّٝ ،ٍٞرٔضَ ّاإلسرلبع ّكّ ٢أُقشٝكبد ّاُزؾـ٤ِ٤خ ّثقٞسح ّسئ٤غ٤خ ّثج٤غّ
إعزضٔبسادّاُؾشًخّثؤ٤خّفلشُِّؾشًخّاألّّ(هٔ٤خّاإلعزضٔبسادّرغبّ2٣.١29ّ١ٝأُقّلايرّعؼٞدّّٝ)١ثئسرلبعّٓخققبدّ
ٓخبهشّاالئزٔبّٕثؤ٤خّّ١6.20١أُقّلايرّعؼٞدّ .١
ّ
ّ
ّ
ّ

ٝكٔ٤بِّّٓ٢ِ٣خـُِّ٘زبئظّأُبُ٤خُِّؾشًخّكّ٢اُؼبّّ:ّّ١2١2
4242

4232

انتغيز

نظبت
انتغيز

ّّّّّ6.796

ّّّ٣١.220

ّّ()2.١21

(%)١7

()٣22.١9١

()١٣.27١

6١.١١2

%١١7

()97.090

()٣9.2٣6

()66.061

(%)221

()10.069

()٣0.162

()79.620

(%)2١9

إجًبني انًىجىداث

ّ71.2١١

ّ٣02.27١

()17.221

(%)07

إجًبني انًطهىببث

ّّّّّ031١9

ّّّّّ7.0١7

ّّّّّ()716

(%)٣٣

ثآالفّاُش٣بالدّاُغؼٞد٣خ
إجًبني اإليزاداث انتشغيهيت
إجًبني انًصزوفبث انتشغيهيت *
صبفي انذخم نهظنت قبم انشكبة وضزيبت
انذخم
صبفي انذخم نهظنت بؼذ انشكبة وضزيبت
انذخم

خظبرة انظهى (قبم انشكبة وضزيبت انذخم)

ّّّّ()9.77

ّّّّ()٣.92

*ّث٤غّاعزضٔبسادّاُؾشًخّثؤ٤خّفلشُِّؾشًخّاالّّ(هٔ٤خّاالعزضٔبسادّرغبّ2٣.١29ّ١ٝأُقّلايرّعؼٞدّّٝ)١سكغّٓخقـّٓخبهشّ
االئزٔبّٕأُزٞهغّثٔجِؾّّ١6.20١أُقّلايرّعؼٞدّ ١
ّ

ٝاُغذ٣شّثبُزًشّ٘ٛبّإّٔاُ٘زبئظّأُبُ٤خّهذّعشّٟرذه٤وٜبّّٖٓهجَّأُؾبعتّاُوبّٗ٢ٗٞأسٗغذّٗٞ٣ّٝؾّٝ،هذّأثذّٟا٥خ٤شّسأ٣بّ
ٓؼبسمبّ.كئّٕاُوٞائّْأُبُ٤خّثبُ٘غجخُِّٔذهنّالّرظٜشّثؼذًٍّّٖٓ،بكخّاُ٘ٞاؽّ٢اُغٛٞش٣خّٜ٘ٓٝ،بّأُشًضّأُبُُِّ٢ؾشًخًّٔبّ
كّ ١٣ّ٢د٣غٔجشّّّٝ١2١2أدائٜبّأُبُّٝ٢رذكوبرٜبّاُ٘وذ٣خُِّغ٘خّأُ٘ز٤ٜخّكّ٢رُيّاُزبس٣خّٝكوب ُِّٔؼب٤٣شّاُذ٤ُٝخُِّزوش٣شّأُبُّ٢
أُؼزٔذحّكّ٢أٌُِٔخّاُؼشث٤خّاُغؼٞد٣خّٝأُؼب٤٣شّٝاإلفذاسادّاألخشّٟأُؼزٔذحّّٖٓاُ٤ٜئخّاُغؼٞد٣خُِّٔؾبعجّٖ٤اُوبٗ.ٖ٤٤ٗٞ
ّ
ث٘ظشّأُؾبعتّاُوبٗ ّ ،٢ٗٞكئّٕهٔ٤خّخغبئشّاالئزٔبّٕأُزٞهؼخّاُزّ٢اهشدّّٖٓهجَّاُؾشًخُّٞدائؼٜبّكّ٢أُقشفّاالّّكّ٢
ُج٘بُّّْٕرٌّٖثبُٔغزّٟٞأُالئّْ.كجبُ٘غجخُِّٔذهنّ،إّاداسحّاُؾشًخُّّْرؤخزّثؼّٖ٤االػزجبسّاُٞمغّأُزذٞٛسّهُّ٢ج٘بّّّٕٓٞٛٝبّ
٣شكنّٓٚغِظّاداسحّاُؾشًخّ ،ؽ٤شّإّاُؾشًخًّبٗذّهذّٝاكوذّػِّ٠هٔ٤خّخغبئشّاالئزٔبّٕأُزٞهؼخّثبُز٘غ٤نّٓغّٓشعؼ٤بدّ
اخشّّٟٝثبُزبُّ٢كئّٕاُؾشًخّرغذّإّاُؤ٤خّأُغغِخّرظٜشّثؾٌَّػبدٍّٝ.ثٔبّإّأُؾبعتّاُوبٗ٣ُّّْ٢ٗٞوجَّثؤ٤خّخغبئشّ
االئزٔبّٕأُزٞهؼخّ ،كئّٕأُٞعٞدادّاُنش٣ج٤خّأُؤعِخّ ،أُشثٞهخّثؾٌَّٓجبؽشّثؤ٤خّخغبئشّاالئزٔبّٕأُزٞهؼخُّّْ ،رظٜشّ
ثؾٌَّػبدٍّ(ثؾغتّسأّ١أُؾبعتّاُوبّٗ ّّّّّ.)٢ٗٞ
رغذّٕٝأدٗبّٙعذٔ٣ٍّٝضَّخالفخّألفٍّٞاُؾشًخّٝخقٜٓٞبّٗٝزبئظّأػٔبُٜبّكّ٢اُغ٘ٞادّأُبُ٤خّاُخٔظّاألخ٤شح ّ
روش٣شّأُشًضّأُبُ(ّ٢ثآالفّاُش٣بالدّاُغؼٞد٣خ)
ّ
أُٞعٞدادّأُزذاُٝخ
أُٞعٞدادّؿ٤شّأُزذاُٝخ
إجًبني انًىجىداث
أُطِٞثبدّأُزذاُٝخ
أُطِٞثبدّؿ٤شّأُزذاُٝخ
إجًبني انًطهىببث
إجًبني حقىق
انًظبهًين

4242

4232

4232

2١.192

96.7١1

97.6١7

١0.٣١6

07.1١0

825243

3765685

6١.792

4232

4238

٣2١.22١

٣17.069

77.260

01.00٣

467535 3825222 3225638

٣.9١9

١.7١١

١.0١0

٣١.266

٣2٣.١١٣

١.922

١.192

١.122

٣.1١٣

٣.0٣١

75252

85748

85552

365522

845324

3625252

3245256

3645528 3765282 3865222

روش٣شّهبئٔخّاُذخَّ(ثآالفّاُش٣بالدّاُغؼٞد٣خ)ّ :
ّ
4242

إعٔبُّ٢اُذخَّاُزؾـّ٢ِ٤
إعٔبُّ٢أُقبس٣قّاُزؾـ٤ِ٤خ
انذخم ين انؼًهيبث انزئيظيت
إ٣شادادّ(ٓقبس٣ق)ّأخشّ،ٟ
فبك٢
صبفي انذخم قبم ضزيبت انذخم
مش٣جخّاُذخَ
صبفي انذخم نهظنت

4232

4232

4238

4232

6.796

٣١.220

٣6.2١0

١2.١1

١١.121

٣22.١2١

١٣.2٣1

٣12

1.620

١٣.69١

)335827 325467 (325225) (285768
)(02

)(22

١

٣79

)335266 325462 (325232) (285728
٣٣.2٣6

)(١.٣2١

١.272

)355226 (375226) (275722

45237
٣.092

55822

١.١٣

١.١0١

25856

572

ّ
ّ
 -5نشبط انشزكت  -األػًبل انتشغيهيت -نشبط انشزكت  -األػًبل انتشغيهيت
شهد العالم خالل عام  0202أزمة منقطعة النظٌر فً أعقاب تفشً وباء فٌروس كورونا المستجد ومحاولة دول العالم
إحتواء أثاره السلبٌة وتكالٌفه الباهظة على قطاعات األعمال وعلى مجمل النشاط االقتصادي (إؼالق عام ،تباعد
إجتماعً ،تدابٌر وقائٌة ؼٌر مسبوقة) .فً ظل هذه الظروؾ ومع تزاٌد حدة الؽموض وحالة عدم الٌقٌن حول التداعٌات
االقتصادٌة واإلجتماعٌة لقطاعات االعمال المختلفة وألسواق المال ،ا ّتخذ فرٌق عمل الشركة موقؾ اإلنتظار والترقب
فً مقاربة عمالء جدد وسعى إلى إعادة تقٌٌم عقود العمالء القائمة كما والقٌمة المضافة للخدمات المالٌة المقدمة .فً ما
ٌلً وصؾ مقتضب لألعمال واألنشطة التً تمت خالل العام:
 اإلستشارات المالية والترتيب
فً مجال اإلستشارات المال ٌّة وخدمات الترتٌب الحصري ،قام فرٌق العمل بتقٌٌم تأثٌر جائحة كورونا على التوجّ هات
اإلستراتٌجٌة للعمالء الحالٌٌن من خالل عقد سلسلة من اإلجتماعات مع عدد من المستثمرٌن المحتملٌن.
بالنسبة للعقد المو ّقع مع الشركة الٌونانٌّة لتطوٌر المرحلة األولى من سلسلة من المستشفٌات الصؽٌرة الذك ٌّة فً المملكة
)قٌمة العقد  052ملٌون لاير سعودي ما ٌعادل  76ملٌون دوالر أمٌركً؛ قٌمة رسوم النجاح المتفاوض علٌها حوالً
 6.5ملٌون لاير ما ٌعادل  0ملٌون دوالر أمٌركً) ،قام فرٌق العمل ثئعشاءّعُٞزّّٖٖٓ٤أُلبٝمبدّخالٍّاُؼبّّ .
ّ
اُغُٞخّاألّ٠ُٝإعزٔشدّؽٞاُّ٢صٔبٗ٤خّأؽٜشًّٝبٗذّٓغّؽشًخ ّٓؾِ٤خّكّٓ٢غبٍّاُزط٣ٞشّاُؼوبسّ٢ّٛٝ،١أُغزضٔشّأُؾزَّٔ
اُغبدّاُٞؽ٤ذّكّ٢رُيّاُٞهذّ.خالٍّٛزّٙاُلزشحّ،ؽبسىّكش٣نّعؼٞد٤ّٓ١ذّكّ٢إداسح ّعِغِخّّٖٓأُ٘بهؾبد ّأُزؼِوخّثؾشٝهّ
ٓؾبسًخّأُغزضٔشّأُؾزَّٔٝ،هبّّثزؼّْٔٗ٤غخّٓخزِلخّّٖٓٓزًشادّاُزلبّْٛثّٖ٤األهشافّٝثئػذاد ّعِغِخّّٖٓاُغِغبد ّاُزّ٢
ر٘بُٝذ ّاُزلبفّ َ٤أُزؼِوخ ّ(ّ )٣بمشاركة أوج المحتملة فً الصفقة )0( ،باُذٝس ّاإلداسُِّ ١ؼّٔٓ )١(ّ ،َ٤غبٔٛخ ّاُؼَّٔ٤
اُ٘وذ٣خ/اُؼ٤٘٤خّ)2(ّٝ ،رٌبلٌؾ تطوٌر المشروع وتشؽٌله .أرّ٠سدّأُغزضٔشّأُؾزَٔ ّخالٍ ّاُشثغّاُضبُشّٝعِوّاُنٞءّػِّ٠
إٛزٔبّٓٚثبُٔؾبسًخّكّ٢أُؾشٝعّّٖٓخالٍّروذّْٓ٣غبٔٛبدّػ٤٘٤خّ(ػوبسادُِّٔؾشٝع)ّامبكخّاُّ٠مساهمات نقدٌة محدودة.
أعقب ذلك سلسلة من المباحثات مع المستثمر المحتمل تتعلق بالمسأٛبد النقدٌة المطروحة من دون الوصول الى تصور
جاد إلطالق المشروع.

مع بداٌة الربع األخٌر من السنة ،أعربت مجموعة أعمال رائدة فً المملكة ،عن إهتمامها بالمشاركة فً مشروع
المستشفٌات الصؽٌرة الذك ٌّة .وردا على ذلك ،قام فرٌق سعودي مٌد بعقد سلسلة من اإلجتماعات مع إدارة المجموعة
بحضور العمٌل .تبدو المفاوضات مع المجموعة إٌجابٌة حٌث أبدت األخٌرة إهتمامًا صرٌحً ا بتبنً ورعاٌة واإلستثمار
ّّّّّّ ثق٤بؿخ
فً المشروع ،وذلك ضمن إستراتٌجٌتها الشاملة فً مجال الرعاٌة الصحٌة٣ .وّ ّٞاُؼّٔٝ َ٤أُغٔٞػخ ّؽبُ٤ب
ّّّّءّ ّػِّ ٠سؿجخ ّاألهشافّ ،هبّ ّكش٣ن ّاُؼَٔ ّثئػبدح ّرو ْ٤٤الهٌكل
ؽشٝه ّأُؾبسًخ ّكّ ٢أُؾشٝعّ .كّٞٓ ٢اصاح ّرُيّٝ ،ث٘ب
التنظٌمً ُِٔؾشٝع ّ ّبهدؾ إختبار إهتمام المستثمرٌن باقتراح "البناء حسب الطلب" .وبنا ًء على ذلك ،أمضى فرٌق
سعودي مٌد شهر دٌسمبر فً التواصل مع خمسة من المستثمرٌن المحتملٌن .التعلٌقات األولٌة من المستثمرٌن
المستهدفٌن تبدو إٌجابٌة وٌقوم فرٌق سعودي مٌد حالًٌا بالمتابعة مع جمٌع األطراؾ لمحاولة تأمٌن صفقة فً أقرب وقت
ممكن.
ّ

اما بالنسبة للعقد المو ّقع مع احدى الشركات الرائدة فً مجال تشؽٌل المطاعم الفاخرة فً السعودٌّة )قٌمته االجمالٌة 32
ملٌون لاير سعودي ما ٌعادل  8ملٌون دوالر أمٌركً؛ قٌمة رسوم النجاح المتفاوض علٌها  ٣.01من قٌمة العقد)،
تر ّكزت جهود فرٌق العمل خالل العام فً متابعة أعمال العمٌل ومحاولة تقٌٌم ّأثر جائحة كورونا على ظروؾ العمل
وخطة العمل وتقٌٌم الشركة .كما هو متوقع  ،كان لإلؼالق الكامل فً المملكة العربٌة السعودٌة أثره على جمٌع
القطاعات اإلقتصادٌة ،وال سٌما على مشؽلً خدمات األؼذٌة مع الجمود الكامل فً عملٌات الشركة خصوصا ً خالل
الربع الثانً والثالث من العام .مع نهاٌة اإلقفال العام فً المملكة ،قام فرٌق العمل باإلتصال بالعمٌل لتسلٌط الضوء على
التوجّ هات اإلستراتٌجٌة الجدٌدة وعلى نتائج العملٌات للنصؾ األول والثانً من عام  .0202وقد وعد العمٌل بالعودة
بخطة عمل جدٌدة فً أقرب وقت ممكن؛ وعلٌه ،سٌعمل فرٌق سعودي مٌد على تحدٌث وثائق الصفقة إلعادة إطالق
جهود التسوٌق فً أقرب وقت ممكن.
كما وعمل فرٌق العمل خالل الربع األخٌر من العام على ّ
حصرٌة
عدة أصعدة بهدؾ الحصول على عقود بٌع وتسوٌق
ّ
السعودٌةٌ .تنوع عمل هذه الشركات والفرص على عدة قطاعات منها التطوٌر
أجنبٌة فً
استثمارٌة
لشركات ولفرص
ّ
ّ
ّ
العقاري ،الترفٌه ،والمطاعم .وٌستمر فرٌق الشركة بجهوده الرامٌة الى الحصول على المزٌد من عقود اإلستشارات
السعودٌة والمنطقة.
العربٌة
المالٌة من خالل تسوٌق خدمات الشركة ألكبر عدد من العمالء المحتملٌن فً المملكة
ّ
ّ
 التمويل المركب Structured Finance/Securitsation
وفً مجال التموٌل المركب والتسنٌد الـ " ،"Securitisationالخدمة التً أطلقتها سعودي مٌد فً منتصؾ العام
 ،02٢٢استمرت الشركة بتسوٌق خدماتها للتموٌل المر ّكب على أكبر عدد ممكن من الشركات مع التركٌز على قطاعات
النقل ،التموٌل وتأجٌر المعدات .بالرؼم من الجهود والمحادثات المكثفة والواعدة التً قام بها الفرٌق والتً كان من
المفترض أن تترجم بتوقٌع عدة عقود إستشارٌة مطلع سنة  ،0202أدت تداعٌات جائحة كورونا واإلنخفاض الحاد
ألسعار النفط الى توقؾ هذه المحادثاتٌ .قوم الفرٌق بمحاوالت إلعادة إحٌاء هذه المحادثات رؼم التدهور اإلقتصادي
وتأثٌره على هذه الشركات.
قام الفرٌق خالل عام  0202بإبرام إتفاقٌة تعاون فً مجال التسنٌد فً ما ٌختص بالسوق المصري مع أحدى المؤسسات
المالٌة المرخصة المصرٌة .هذا تطور إٌجابً جداً للفرٌق خاصة أن السوق المصري كبٌر وواعد جداً فً هذا المجال.
كما استمرّت الشركة فً اإلشراؾ على إدارة عملٌات التسنٌد المُنجزة فً لبنان .فً هذا السٌاق ،تجدر اإلشارة الى أن
عمل الفرٌق الحثٌث فً متابعة أعمال إدارة هذه العملٌات قد ح ّد من ّ
تأثر هذه األخٌرة بنتائج وتبعات التطورات السلبٌّة
والتحدٌات التً عصفت باالقتصاد اللبنانً إبتدا ًء من الربع األخٌر من السنة .02٢2

 إدارة الصناديق اإلستثمارية
تابعت الشركة فً العام  0202إدارة صندوقها اإلستثماري فً مجال التطوٌر العقاري بالتعاون مع شركة سولٌدٌر
انترناشونال .تجدر اإلشارة هنا الى أنه خالل الفترة الممتدة من شهر مارس إلى شهر ٌونٌو  ،0202تم تنفٌذ صفقتٌن
على أصول الصندوق بقٌمة اجمالٌّة تبلػ  ٢05ملٌون لاير سعودي؛ بناء على ذلك ،ق ّدرت قٌمة صافً أصول الصندوق
كما فً  3٢دٌسمبر/كانون األول  0202بحوالً  ٢0.7ملٌون لاير سعودي.
أضؾ الى ذلك ،قامت سعودي مٌد مع نهاٌة الربع الثالث بإجراء مباحثات مع أعضاء مجلس إدارة الصندوق للتداول فً
الخٌارات المتاحة للصندوق ،فً ضوء الموعد الوشٌك النتهائه والذي تم تحدٌده مبدئًٌا فً  3٢دٌسمبر  .0202وعلٌه
دعت سعودي مٌد بصفتها مدٌر الصندوق إلى إطالق عدد من المبادرات لتحقٌق هذه الؽاٌة:
 تعجٌل وإنهاء المفاوضات المتعلقة بنقل سند ملكٌة قطعة األرض السكنٌة المتبقٌة للصندوق؛
 بدء مفاوضات فردٌة والنظر فً اتخاذ إجراء قانونً ضد أحد مشتري الصندوق الذٌن فشلوا حتى اآلن فً
تؽطٌة رسوم ضرٌبة القٌمة المضافة المستحقة على العدٌد من مشترٌات قطع األرض الخاصة به (بإجمالً
 ٢..8ملٌون لاير سعودي)؛
 إجراء مزاد خاص لألراضً المتبقٌة.
تم التصدٌق على النقاط المذكورة أعاله بقرار من مجلس إدارة الصندوق بتارٌخ  ٢5أكتوبر  .0202خالل األسبوع
الثانً من شهر نوفمبر وتماشٌا ً مع قرار مجلس اإلدارة ،أرسلت سعودي مٌد رسالة إلى مالكً وحدات الصندوق
لإلعالن عن مزاد حصري لمدة  6أٌام لقطع األراضً المتبقٌة فً الصندوق .فً نهاٌة مدة المزاد ،لم ٌعرب أي من
مالكً وحدات الصندوق عن رؼبته فً المشاركة ؛ بنا ًء على ذلك ،قامت سعودي مٌد باقتراح العمل على إعادة مراجعة
وزارة الداخلٌة السعودٌة لمحاولة الحصول على إجابة رسمٌة على اهتمامها بشراء أرض الصندوق ،وفً حال عدم
وجود مصلحة فً ذلك ،محاولة تؽٌٌر استخدام األرض وبٌعها الح ًقا.
تجدر اآلشارة هنا الى ا ّنه خالل األسبوع الثانً من شهر دٌسمبر ،تم إبالغ الصندوق بدعوى قضائٌة ضد شركة "بنك
البالد" التً تحتفظ بأصول الصندوق؛ القضٌة مع ّقدة بعض الشًء ،من حٌث صلتها بحقوق من ٌبدو أنهم ورثة قانونٌون
ألرض الصندوق .سعت سعودي مٌد للحصول على المشورة القانونٌة من أحد المستشارٌن السعودٌٌن البارزٌن بالتنسٌق
الوثٌق مع مجلس إدارة الصندوقّ .فً ضوء التطورات األخٌرة ،دعت سعودي مٌد إلى عقد اجتماع للجمعٌة العامة
للصندوق فً  00دٌسمبر للتصدٌق على اقتراح مجلس إدارة الصندوق بتمدٌد فترة الصندوق لسنة أخرى تنتهً فً 3٢
دٌسمبر .020٢
 إتفاقيات المبادلة ((Swap Agreement
وفقا ً لقرار هٌئة سوق المال القاضً بالسماح للمستثمرٌن األجانب الؽٌر المقٌمٌن اإلستثمار فً السوق السعودٌّة لألسهم
ّ
المرخص لها بالتعامل بصفة أصٌل استمرّ ت الشركة فً تقدٌم
من خالل إبرام إتفاقٌات المبادلة ) )SWAPمع الشركات
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  0202وصل الدخل من هذا العمل ضئٌالً جداً ،وبنا ًء علٌه إتخذ
قراراً بإلؽاء نشاط إتفاقٌات المبادلة فً شهر سبتمبر.
ّ
ّ
ّ

ّ
 -6نشبط انشزكت  -اإلطتثًبراث انذاخهيت
ًبٕ ّكّٓ٢ؾلظخّاُؾشًخّخالٍّاُؼبّّّّّ١2١2ػذحّإعزضٔبسادّكّ ٢أدٝادّٓبُ٤خ ّثٜذفّص٣بدحّأُشدٝدّأُبُّ٢ػِّ٠سأطّٓبٍّ
اُؾشًخّ.كّٓ٢بّّ٢ِ٣هبئٔخّثٜزّٙاإلعزضٔبسادّ :
ّ
 ع٘ذادّؽشًبدّخبفخ
 ف٘ذٝمّٓ٤ذُِّغُٞ٤خّ()Med Income Fund
 ف٘ذٝمّٓؾشٝعّاُؾشمّاألٝعوّّ()Middle East Venture Fund
 ف٘ذٝمّرغ٘٤ذّاألفّ )ABA Securitization Fund ٣(ٍّٞ
ّ
ٝهذّهبٓذّاُؾشًخّكّٜٗ٢ب٣خّاُؼبّّّّ ّ ١2١2ثج٤غًّبكخّاإلعزضٔبسادّأُزًٞسحّأػالّٙاُّ٠ث٘يّاُجؾشّأُزٞعوّثذّٕٓٝوبثَّ
ٓبُّٝ،٢ثزُيُّّْرؼذّٛزّٙاإلعزضٔبسادّػِّ٠دكبرشّاُؾشًخّثزبس٣خّّ .ّّ١2١2/٣١/١٣
ّ
 -7انًخبطز
 مخاطر االئتمان
رٔضَّٓخبهشّاالئزٔبّٕػذّّٓوذسحّهشفّٓبّػِّ٠اُٞكبءّثئُزضآبرّٔٓ،ٚبّ٣ؤدّ١إُّ٠رٌجذّاُطشفّا٥خشّخغبسحّٓبُ٤خّ.إّٕ
أُٞعٞداد ّأُبُ٤خ ُِّؾشًخ ّاُخبمؼخ ُّزشً٤ض ّٓخبهش ّاالئزٔبٕ ّكّٜٗ ٢ب٣خ ّاُؼبّ ّّ ،ّّ ١2١2رزؤُق ّثبألعبط ّٖٓ ّاُ٘وذ ُّذّٟ
اُج٘ٞىّٝ.كّٓ٢بّ٣زؼِنّثٔخبهشّاالئزٔبّٕاُ٘برغخّػّٖأُٞعٞدادّأُبُ٤خّاألخشُِّٟؾشًخّٝ،اُزّ٢رزنّٖٔاُ٘وذّٓٝبّكّ٢ؽٌّٔ،ٚ
كئّٕرؼشكّاُؾشًخُّٔخبهشّاالئزٔبّٕ٘٣ؾؤّػّٖػغضّاُطشفّا٥خشّػِّ٠اُٞكبءّثئُزضآبرّٓ،ٚغًّّٕٞأهقّ٠ؽذ ُِّزؼشكّ
٣غبّ١ٝاُؤ٤خّاُذكزش٣خُّٜزّٙاألدٝادّ ّ.
ّ
 يخبطز انظىق 
رزٔضَّٓخبهشّاُغٞمّثئٌٓبٗ٤خّرؤصشّإ٣شادادّاُؾشًخّأّٝسأطّٓبُٜبّأّٝهذسرٜبّػِّ٠اُو٤بّّثذػّْأػٔبُٜبّ،ثزـ٤شادّكّ٢األعؼبسّ
اُغٞه٤خ ُِّلبئذحّ ،ثزـ٤شاد ّكّ٢أعؼبسّاألعّْٜأّٝثزـ٤شاد ّكّ٢أعؼبسّفشفّاُؼٔالدُّٝ.ذّ ٟاُؾشًخ ّكّ ٢إعزشار٤غ٤زٜب ّرؾَّٔ
مئُِّ َ٤زـ٤شاد ّكّ ٢أعؼبس ّاألعّٝ ْٜأعؼبس ّاُقشف ّٝروّّٞاإلداسحّثٔشاهجخّاُزوِجبدّكّ٢أعؼبس ّاُقشفّٝرؼزوذّثؤٗٞ٣ّٚعذّ
خطشُِّخغبئشّٗز٤غخّاُزوِجبدّكّ٢أعؼبسّاُقشفّ ّّ.
ّ
أٓب ّثبُ٘غجخ ُّخطش ّرؤص٤ش ّأعؼبس ّاُلبئذح ّكزوّ ّٞإداسح ّاُؾشًخ ّثٔوبثِخ ّأعؼبس ّاُلبئذحّػِّ ٠اُوشٝك ّاُزّ ٢رغزؾقَ ّػِٜ٤بّٓغّ
اُؼٞائذ ّاُضبثزخ ّػِّ ٠األعزضٔبساد ّاُزّ ٢روّ ّٞثٜب ّاُؾشًخ ّ(اإل٣ذاػبد ّكّ ٢اُج٘ٞى ّأّ ٝأدٝاد ّاُذّ ٖ٣راد ّأُشدٝد ّاُضبثذ ّإراّ
ٝعذد)ّثؾٌَّدٝسّٝ١ػ٘ذًَّّرغذ٣ذّٝرُيُّزغ٘تّأّ١رؤص٤شّعِجّ٢هذّ٘٣زظّػّٖرؾشىّأعؼبسّاُلبئذحّ ّّّ.
ّ
 يخبطز انظيىنت
إّٕأُوب٤٣ظّاُضالصخّاألعبع٤خُِّغُٞ٤خّٝاُزّ٢رغزخذّّّٖٓهجَّاُؾشًخّّٓ٢ٛخضّٕٝأُٞعٞدادّرادّاُغُٞ٤خّٝكبئلّسأطّ
أُبٍ ّاُ٘وذّٝ ١فبكّ ٢أُزطِجبد ّاُ٘وذ٣خّ .رزنٖٔ ّأُٞعٞداد ّراد ّاُغُٞ٤خ ّاُ٘وذ ّٓٝب ّكّ ٢ؽٌّٔٝ ٚاُز٣ّ ١زنٖٔ ّاألدٝادّ
اُغٞه٤خّ.
روّّٞاُؾشًخّثزغٔ٤غّرق٘٤لبدّاُ زذكوبدّاُ٘وذ٣خّٝاُغُٞ٤خّأُزٞهؼخُّٔٞعٞدارٜبّٓٝطِٞثبرٜبّأُبُ٤خّ.رؾزلعّاُؾشًخّثٔؾلظخّ
ٓٞعٞدادّرادّعُٞ٤خّهق٤شحّاألعَُّزـط٤خّٓزطِجبرٜبّّٝ،رزنّٖٔثؼلّاُٞدائغّرادّاُغُٞ٤خّٓغّٓؤعغبدّٓبُ٤خّ .
ّ

ّ
ّ
 يخبطز انتشغيم
ر٘زظ ّٓخبهشّاُزؾـَّ٤ػّٖأّ ١هقٞس ّأّ ٝكؾَ ّكّ ٢األٗظٔخ ّأّ ٝاُغ٤بعبد ّأّ ٝاإلعشاءاد ّاُذاخِ٤خ ُِّؾشًخّ ،أّ ٝػٖ ّهقٞس ّأّٝ
أخطبءّأُٞظلّ،ٖ٤أّٝػّٖأؽذاسّخبسع٤خٌّّٕٗٞ٣ز٤غخّأّٜ٘ٓ١بّخغبسحُِّؾشًخ٣ّّٝ.زطِتّاُزخل٤قّّٖٓٛزّٙأُخبهشّٓشاهجخّ
داخِ٤خّه٣ٞخّّٖٓهجَّإداسحّاُؾشًخّٓقؾٞثخّثغٞدحّكّ٢اإلؽشافّٝاُغ٤طشحّّّّّّّ.
 -8تكىين وإجتًبػبث يجهض اإلدارة
٣زؤُقّٓغِظّإداسحّاُؾشًخّكّ٢ربس٣خّّ :ّّّٖٓ١2١2/٣١/١٣







اُغ٤ذّكٜذّفبُؼّٓؾٔذّأُغجؾّّ٢
ّ
اُغ٤ذّٓبسّٕٝاألعٔش ّ
ّ
اُغ٤ذّػٔشّث٤الّٗ ّ٢
ّ
ّ
اُغ٤ذّعبٓشّعالّ
اُغ٤ذّكٜذّٓؾٔذّإثشاّْ٤ٛثّٖعغبء
اُغ٤ذّخبُذّاثشاّْ٤ٛعِٔ٤بّٕاث٤ٗٞبٕ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ(ؿ٤شّر٘ل٤ز)١
سئ٤ظّٓغِظّاإلداسح
اُؼنّٞأٌُِقّٗٝبئتّسئ٤ظّأُغِظ ّ(ر٘ل٤ز)١
ّ(ؿ٤شّر٘ل٤ز)١
ّ
ػنّٓٞغِظّاإلداسح ّ
ّ(ر٘ل٤ز)١
ّ
ّ
ّاُؼنّٞأُ٘زذة ّ
ّ(ؿ٤شّر٘ل٤ز)١
ّ
ّ
ّػنّٓٞغزوَ ّ
ّػنّٓٞغزوَّ(رٞكّ٢ك(ّ )١2١2/٣٣/١9ّ٢ؿ٤شّر٘ل٤ز)١

ّ
ٝكٔ٤ب ّّ ٢ِ٣عذّ ٍٝرلقُّ ٢ِ٤ؾوٞم ّأػنبء ّٓغِظ ّاإلداسح ّكّ ٢أعّٝ ْٜأدٝاد ّدّ ٖ٣اُؾشًخ ّ(ػِٔب ّإٔ ّاُؾشًخ ُّّْرقذس ّأ٣خّ
أدٝادّدّٖ٘ٓ٣زّرؤع٤غٜب):
اإلعْ ّ

ٌِٓ٤خّكّ٢أعّْٜاُؾشًخ ّ

اُغ٤ذّكٜذّفبُؼّٓؾٔذّأُغجؾّ ٢
اُغ٤ذّٓبسّٕٝاألعٔش ّ
اُغ٤ذّػٔشّث٤الّٗ ٢
اُغ٤ذّعبٓشّعالّ ّ
اُغ٤ذّكٜذّٓؾٔذّإثشاّْ٤ٛثّٖعغبء ّ
اُغ٤ذّخبُذّاثشاّْ٤ٛعِٔ٤بّٕاث٤ٗٞبٕ ّ ّ

الِّٔ٣يّاعْٜ
ٔ٣ضٌَِّٓ٤خّث٘يّاُجؾشّأُزٞعوّع٣ٞغشاّّ٣36223222عّ ْٜ
الِّٔ٣يّاعّ ْٜ
الِّٔ٣يّاعّ ْٜ
الِّٔ٣يّاعّ ْٜ
الِّٔ٣يّاعّ ْٜ

ٌِٓ٤خّكّ٢أدٝادّدّٖ٣
اُؾشًخ ّ

اُزـ٤٤ش ّ

الّ٘٣طجن ّ
الّ٘٣طجن ّ
الّ٘٣طجن ّ
الّ٘٣طجن ّ
الّ٘٣طجن ّ
الّ٘٣طجن ّ

الّرـ٤٤ش ّ
الّرـ٤٤ش ّ
الّرـ٤٤ش ّ
الّرـ٤٤ش ّ
الّرـ٤٤ش ّ
الّرـ٤٤ش ّ

ٝكٔ٤بّّ٢ِ٣عذٍّٝرلقّ٢ِ٤ألعٔبءّاُؾشًبدّاُزٌّٕٞ٣ّ٢ػنّٓٞغِظّإداسحّاُؾشًخّػنّٞكّٓ٢غبُظّإداسارٜبّ :
ّ
اإلعْ ّ

ّّّّّّّّّّّّإعّْاُؾشًخ ّ

اُغ٤ذّكٜذّفبُؼّٓؾٔذّأُغجؾّ ٢

اُغ٤ذّٓبسّٕٝاألعٔش ّ











ؽشًخّاُزٌبِٓ٤خّاُخِ٤غُِّٚ٤ق٘بػخّ(ؽشًخّٓغبٔٛخّٓولِخ)
ؽشًخّاُ٘ب٣لبدُِّزٔ(َّ٣ٞؽشًخّٓغبٔٛخّٓولِخ)
ؽشًخّٓغٔٞػخّاُجؾشّأُزٞعوُّٞعبهخّاُـزؤّٓ-ّٖ٤اُغؼٞد٣خّ ّ
ٓغٔٞػخّاُجؾشّأُزٞعوُّٞعبهخّاُزؤُّٓ-ٖ٤ج٘بّٕ-ػ)GMIB(ّ.ٍ.ّ.
ّ ّّCynvest sal Holding
ث٘يّاُجؾشّأُزٞعوّػّ ّ.ٍ.ّ.
ث٘يّاُجؾشّأُزٞعوُّالعزضٔبسّػّ.ٍ.ّ.
اُج٘يّاُغؼٞدّ١اُِج٘بّٗ٢ػ.ٍ.ّ.
ؽشًخّٓ٤تُّإلعزضٔبسّػ(ّ.ٍ.ّ.هبثنخ) ّ

ّّّّّّّّّّّّع٘غ٤زٜب ّ
اُغؼٞد٣خ ّ
اُغؼٞد٣خ ّ
اُغؼٞد٣خ ّ
ُج٘بٕ ّ
ُج٘بٕ ّ
ُج٘بٕ ّ
ُج٘بٕ ّ
ُج٘بٕ ّ
ُج٘بٕ ّ

اُغ٤ذّػٔشّث٤الّٗ ٢
(ٖٓ ّربس٣خ ّهجّ ٍٞرؼّ ٚ٘٤٤كّ٢
ّكّ٢
ّاُؼٔ٤ٓٞخ
اُغٔؼ٤خ
ّ )١2٣9/26/2١
ّ
ّ
اُغ٤ذّكٜذّٓؾٔذّإثشاّْ٤ٛثّٖعغبء ّ
اُغ٤ذ ّخبُذّاثشاّْ٤ٛعِٔ٤بّٕاث٤ٗٞبٕ
ّّ

اُغ٤ذّعبٓشّعالّ ّ













ؽشًخّٓغٔٞػخّاُجؾشّأُزٞعوُِّزؤّٖٓٝ٤إػبدحّاُزؤُّٓ-ّٖ٤ج٘بّٕ-ػّ.ٍ.ّ.
()GMI
ؽشًخّٓغٔٞػخّاُجؾشّأُزٞعوُّٞعبهخّاُزؤّٓ–ّٖ٤اُغؼٞد٣خّ–ّّ(ّ ّ)GMIB
GroupMed Insurance Brokers Soth Africa (Pty) Limited
اُٞه٘٤خُِّزؤّٓ ٖ٤
اُؾشًخّاُغؼٞد٣خّألٗبث٤تّاُقِتّ
ؽشًخّػجشّاُخِ٤ظّاُغؼٞد٣خ ّ
ٓغٔٞػخّؽشًبدّإثشاّْ٤ٛأث٤ٗٞبٕ
ؽشًخّٓغٛٞشادّاُلشدإّأُؾذٝدح
ؽشًخّأف٘بفّاُغض٣شحُِّزغبسحّأُؾذٝدح
ؽشًخّ٤ٛذسٝر٤شفّاُؼبُٔ٤خ
ؽشًخّاُـُٞقّاُؼبُٔ٤خ ّ
ُ٤ظُّذّٚ٣أّ١ػن٣ٞخّكّ٢ؽشًبدّداخَّأّٝخبسطّأٌُِٔخّاُؼشث٤خّاُغؼٞد٣خ ّ

ُج٘بٕ ّ
اُغؼٞد٣خ ّ
ع٘ٞةّإكش٣و٤ب ّ
اُغؼٞد٣خ ّ
ّ
ّ
اُغؼٞد٣خ ّ
اُغؼٞد٣خ ّ
اُغؼٞد٣خ ّ
اُغؼٞد٣خ ّ
اُغؼٞد٣خ ّ
اإلٓبساد ّ
هطش ّ
ّ

ّ
إعزٔغ ّٓغِظ ّإداسح ّاُؾشًخ ّخٔغخ ّٓشاد ّكّ ٢خالٍ ّاُؼبّ ّّٝ ّ١2١2كّٓ ٢ب ّ ٢ِ٣ػشك ّألّ ْٛاُؾؤّ ٕٝاُزّ ٢رذاُٜٝبّّ
ٝاُوشاسادّاُزّ٢إرخزٛبّأُغِظّكّ٢إعزٔبػبرّ : ٚ
 إجتًبع في 4242/25/47و











اإلهالع ّٝأُٞاكوخ ّػِ٤ّٓ ٠ضاٗ٤خ ّاُؾشًخ ّأُذهوخ ّٝؽغبثبرٜب ّأُٞهٞكخ ّكّٝ ،ّ١2٣9/٣١/١٣ّ ٢ػِّ ٠روش٣ش ّٓغِظّ
اإلداسحّاُغّ٘١ٞاُٞاعتّسكؼّٚإُّ٠اُغٔؼ٤خّاُؼٔ٤ٓٞخّ ّ.
دػٞحّاُغٔؼ٤خّاُؼٔ٤ٓٞخُّإلٗؼوبدّكّ٢عِغخّػبد٣خّٝرؾذ٣ذّعذٍّٝأػٔبُٜب.
اإلهالعّٝأُٞاكوخّػِّ٠أُٞاصٗخّاُزوذ٣ش٣خّٝاُزٞهؼبدّاأل٤ُٝخُّؼبّّّٝ،ّ١2١2إػزٔبدٛب.
أُٞاكوخّػِّ٠فشفٌّٓبكآدّٓبُ٤خُِّٔٞظل.ٖ٤
اإلطالع والموافقة على إعتماد تقرٌر مكافحة ؼسل 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 ،دلٌل إدارة المخاطر ،آلٌة تحضٌر تقرٌر عملٌة التقٌٌم الداخلً لكفاٌة رأس المال ،دلٌل سلوكٌات
العمل ألعضاء مجلس اإلدارة ،سٌاسة التبلٌػ عن الحوادث ،تقرٌر تقٌٌم مكافحة تبٌض األموال وتموٌل اإلرهاب،
دلٌل إدارة مخاطر السٌولة ،آلٌة قبول الصفقات الخارجٌة ،دلٌل التشؽٌل للترتٌب ،دلٌل التشؽٌل إلدارة الصنادٌق،
دلٌل التشؽٌل للحفظ ،دلٌل التشؽٌل للتعامل بصفة أصٌل والتعهد بالتؽطٌة ،الدلٌل التنظٌمً ،سٌاسة اإلستثمار،
دلٌل الموارد البشرٌة ،دلٌل اإلدارة والعملٌات ،دلٌل مكافحة تبٌض األموال وتموٌل اإلرهاب ونموذج إعرؾ
عمٌلك للشركات واألفراد.
اإلطالع والموافقة على إعتماد الخطوات التصحٌحٌة المقترحة والمتخذة من إدارة الشركة ،بخصوص تقرٌر هٌئة
السوق المالٌة النهائً لنتائج الزٌارة التفتٌشٌة فً ٌولٌو من العام 02٢2م.
اإلطالع والموافقة على إعتماد الخطوات التصحٌحٌة المقترحة والمتخذة من إدارة الشركة ،بخصوص الخطاب
المرسل من هٌئة السوق المالٌة بتارٌخ  02٢2/٢0/2.م ،بخصوص تقرٌر مجلس اإلدارة السنوي الى الجمعٌة
العمومٌة عن العام  02٢8وفٌه مالحظات على التقرٌر جرى الرد علٌها.

 الموافقة على تفوٌض السٌد سامر سالم إستثنائٌا ً بالتوقٌع نٌابة عن بقٌة األعضاء على كافة المستندات والتقارٌر
التً جرت العادة أن ٌوقعها كافة أعضاء مجلس اإلدارة ،وذلك لتسهٌل هذه الخطوة اللوجٌستٌة وتقصٌر وقتها،
وتقدٌم المستندات والتقارٌر الموقعة الى األطراؾ المعنٌة فً أقرب وقت.
 الموافقة على إعادة تعٌٌن المدقق الخارجً شركة دٌلوٌت أند توش لمراجعة مٌزانٌة الشركة وحساب األرباح
والخسائر للسنة المالٌة المنتهٌة بتارٌخ 0202/٢0/3٢م ،أخذاً المجلس علما ً بإمكانٌة عدم تعٌٌن شركة دٌلوٌت
ألسباب ت تعلق بترخٌص الشركة من هٌئة السوق المالٌة ،وفً هذه الحالة أعطى المجلس الصالحٌة للجنة
المراجعة بإقتراح بدٌل ورفع اإلقتراح فوراً الى الجمعٌة العمومٌة العادٌة قبل موعد إجتماعها.
 إجتًبع في 4242/28/37و






اإلهالعّأُٞاكوخّػِّ٠اُزوش٣شّاُخبؿّثؼِٔ٤خّاُزوّْ٤٤اُذاخٌُِّ٢لب٣خّسأطّأُبٍّ()ICAAP ١2١2-١2١١
أُٞاكوخ ّػِّ٠إثوبءّإعزضٔبسّاُؾشًخّكّ٢ع٘ذادّؽشًخّّ Cell Cثؼذّأخزّٓخققبدّخغبئشّثٔبّ٣ؼبدٍّّّٖٓ%62
أفَّهٔ٤خّاإلعزضٔبسّٝ،رُيّثؾغتّاألسهبّّأُذهوخّثزبس٣خّ.ّّ١2٣9/٣١/١٣
أُٞاكوخّػِّ٠إثوبءّإعزضٔبسّاُؾشًخّكّٝ٢ؽذادّّMED Income Fundثؼذّإٗخلبكّهٔ٤زّّٖٓ%20ّٚأفَّهٔ٤خّ
اإلعزضٔبسّٝ،رُيّثؾغتّاألسهبّّأُذهوخّثزبس٣خّّ .ّّ١2٣9/٣١/١٣
أُٞاكوخ ّػِّ٠إ٣وبفّأػٔبٍّإرلبه٤بدّأُجبدُخّ(ّٓ)SWAPغّػَّٔ٤اُؾشًخّّٝ،MedSecuritiesرُيّثؼذّإهزشاػّ
إداسحّاُؾشًخّرُيّكّ٢اُؼبّّأُبمُّ،٢ؼذّّإعزٔشاسّرٞكشّاُغذّٟٝاإلهزقبد٣خّّٖٓٛزّٙاألػٔبٍّ .
هشسّأُغِظّرل٣ٞلّاُغ٤ذّعبٓشّعالّّإعزض٘بئ٤بّثبُزٞه٤غّٗ٤بثخّػّٖثو٤خّاألػنبءّػِّ٠اُزوش٣شّاُخبؿّثؼِٔ٤خّاُزوّْ٤٤
اُذاخٌُِّ٢لب٣خّسأطّأُبٍّّٝ،رُيُّزغَّٛ٤ٜزّٙاُخطٞحّاُِٞع٤غز٤خّٝروق٤شّٝهزٜب.

 إجتًبع في 4242/32/23و
 ػِّ٠خِل٤خّإػالّّسئ٤ظّٓغِظّإداسحّاُؾشًخّّثؤّٕأُغبّّْٖٛ٤ٔٛكّ٢هٞسّأُنّ٢هذٓبّكّ٢إعزطالعّكشفخّٓزبؽخّ
ؽذ٣ضب ُّج٤غًّبَّٓأعّْٜٜٔأًُِٔٞخّكّ٢ؽشًخّاُجؾشّأُزٞعوّاُغؼٞد٣خُّإلعزضٔبسّاُّ٠ؽشًخّ China American
٣ّٝ،Global Fund LLCطِجبّٕكٜٔ٤بّّٖٓٓغِظّإداسحّاُؾشًخّٝاإلداسح ّاُز٘ل٤ز٣خّرٞك٤شّأُؼِٓٞبدّٝأُغز٘ذادّ
أُبُ٤خ ّٝاُزؾـ٤ِ٤خ ّٝاُز٘ظ٤ٔ٤خ ّٝاُوبٗ٤ٗٞخ ّاُزّ ٢هذ ّ٣طِجٜب ّأُغزضٔش ّأُؾزَٔ ُّزغّ َ٤ٜإعشائبد ّكؾـ ّٗلّ ٢اُغٜبُخّّ،
ٝاكنّأُغِظّػِّ٠رل٣ٞلًَّّّٖٓسئ٤ظّٓغِظّاإلداسحّاُغ٤ذّكٜذّأُغجؾّٝ٢اُؼنّٞأُ٘زذةّاُغ٤ذّعبٓشّعالّّ،
ٓ٘لشدّ،ٖ٣ثؤٝعغّاُقالؽ٤بدُِّو٤بّّثغٔ٤غّاألػٔبٍّاُالصٓخّأّٝأُطِٞثخّّٖٓاُؾشًخّثٜزاّاُؾؤّٕٝ،الّعٔ٤بّٓخبهجخّ
٤ٛئخ ّاُغٞم ّأُبُ٤خ ّكٞسا ّإلػالٜٓب ّثٔب ّروذّّٝ ،إلعزؾبسرٜب ّٝاُإلعزئ٘بط ّثٔشئ٤برٜب ّٝاإلعزؼالّ ّػٖ ّٓزطِجبرٜب ّثٜزاّ
اُخقٞؿّٝأُجبؽشحّثزؤّٖٓٛ٤زّٙأُزطِجبدّ ّّّ.
 هِت ّأُغِظ ّٖٓ ّإداسح ّاُؾشًخ ّاُز٘ل٤ز٣خ ّٓٔضِخ ّثبُٔذ٣ش ّاُؼبّ ّاُغ٤ذ ّعبٓش ّعالّّ ،اُزؼبّ ٕٝاٌُبَٓ ّٓغ ّإداسادّ
أُغبّٝ،ٖ٤ٔٛرٞك٤شًّبكخّأُؼِٓٞبدّٝأُغز٘ذادّأُطِٞثخّٜٓ٘بّثؤعشعّٝهذّٝ،مّٖٔٓبّرغٔؼّثّٚاُوٞاّٖٗٝ٤اُ٘ظّْ
أُشػ٤خّٝ،رُيّثبُز٘غ٤نّاٌُبَّٓٓغّإداسحّاإلُزضاّّكّ٢اُؾشًخّ.
 هِتّأُغِظّاُشعٞعّاُّٚ٤إلػالّٓٚثٌبكخّأُغزغذادّٝاُ٘زبئظّػ٘ذّؽذٝصٜبّّ.
ّ
 إجتًبع في 4242/33/48و
 ػِّ ٠خِل٤خ ّإػالّ ّإداسح ّاُؾشًخ ّ ّٓٝغِظ ّإداسرٜبّ ،ثئرٔبّ ّخطٞح ّعذ٣ذح ّكّٓ ٢غبس ّإعزطالع ّاُلشفخ ّأُزبؽخّ
ُِٔغبّ ٖ٤ٔٛاُؾبُّ ٖ٤٤كّ ٢اُؾشًخ ُّج٤غ ًّبَٓ ّأعّ ْٜٜٔأًُِٔٞخ ّكّ ٢ؽشًخ ّاُجؾش ّأُزٞعو ّاُغؼٞد٣خ ُّإلعزضٔبس ّاُّ٠
ؽشًخّ(ّ China American Global Fund LLCؽشًخّّ٢ّٛٝ،)CAGFإٓنبءّإرلبه٤خّأؽٌبّّٝؽشٝهّؿ٤شّ
ِٓضٓخ ّثّ ٖ٤أُغبّٝ ٖ٤ٔٛؽشًخ ّّ ،CAGFأُٞاكوخ ّػِّ ٠ث٤غ ًّبكخ ّإعزضٔبساد ّاُؾشًخ ّكّ ٢فٌٞى ّٝف٘بد٣نّ
إعزضٔبس٣خ ّٝػذدٛب ّأسثؼخّ ،اُّ ٠ث٘ي ّاُجؾش ّأُزٞعو ّػّ .ٍ.ّ.ثذّٓ ٕٝوبثَ ّّ ٢ٛٝإؽذّ ٟؽشٝه ّؽشًخ ّّCAGF

اُشئ٤غ٤خّكّ٢اإلرلبه٤خّأُٞهؼخًّٔ،بّٝرل٣ٞلّاُؼنّٞأُ٘زذةّاُغ٤ذّعبٓشّعالّّ٘ٓ،لشداّ،ثؤٝعغّاُقالؽ٤بدُِّو٤بّّ
ثغٔ٤غّاألػٔبٍّأُطِٞثخّّٖٓاُؾشًخُّز٘ل٤زّٛزّٙاُخطٞحّثٔبّكٜ٤بّاإلٓنبءّػًِّ٠بكخّاُؼوٞدّٝاإلرلبه٤بدّأُشرجطخّ
ثؼِٔ٤بدّث٤غّاإلعزضٔبسادّّّ،
 اُطِت ّٖٓ ّإداسح ّاُؾشًخ ّاُز٘ل٤ز٣خ ّاإلعزٔشاس ّاُزؼبّ ٕٝاٌُبَٓ ّٓغ ّإداساد ّأُغبّ ٖ٤ٔٛاُؾبُّٝ ٖ٤٤ؽشًخ ّّ،CAGF
ٝرٞك٤شًّبكخّأُؼِٓٞبدّٝأُغز٘ذادّأُطِٞثخّإلٗغبصّإعشائبدّكؾـّٗلّ٢اُغٜبُخّٝ،مّٖٔٓبّرغٔؼّثّٚاُوٞاّٖٗ٤
ٝاُ٘ظّْأُشػ٤خّٝ،رُيّثبُز٘غ٤نّاٌُبَّٓٓغّإداسحّاإلُزضاّّكّ٢اُؾشًخ.
 اُطِت ّٖٓ ّإداسح ّاُؾشًخ ّاُز٘ل٤ز٣خ ّاإلعزٔشاس ّكّٓ ٢خبهجخ ّ٤ٛئخ ّاُغٞم ّأُبُ٤خ ّإلػالٜٓب ّثٔب ّروذّّٝ ،إلعزؾبسرٜبّ
ٝاُإلعزئ٘بطّثٔشئ٤برٜبّٝاإلعزؼالّّػّٖٓزطِجبرٜبّثٜزاّاُخقٞؿّٝأُجبؽشحّثزؤّٖٓٛ٤زّٙأُزطِجبدّّّ.
 هِتّأُغِظّاُشعٞعّاُّٚ٤إلػالّٓٚثٌبكخّأُغزغذادّٝاُ٘زبئظّػ٘ذّؽذٝصٜبّّ.
 إجتًبع في 4242/34/436و


إُؾبهب ّثبُوشاسّاألٍّٝأُزخزّكّ٢إعزٔبعّٓغِظّإداسحّاُؾشًخ ّثزبس٣خ ّّ ،ّّ ١2١2/٣٣/١7أُٞاكوخّػِّ٠اُزلشؽّػّٖ
ٝؽذاد ّف٘ذٝم ّّ ،MIDDLE EAST VENTURE FUND L.P.,اُزّ ٢رٌِٜٔب ّاُؾشًخّ ،إُّ ٠ث٘ي ّاُجؾشّ
أُزٞعوّػّ،.ٍ.ّ.ثذّٕٓٝوبثَّ
أُٞاكوخ ّػِّ ٠اُزلشؽ ّػٖ ّاُغ٘ذاد ّاُقبدسح ّ ّػٖ ّ ")ّ ، Cell C Proprietaryع٘ذاد ّّ )"Cell Cاُزّ ٢رٌِٜٔبّ
اُؾشًخّ،اُّ٠ؽشًخّّ،MedFinance Holdings Limitedثذّٕٓٝوبثَ
أُٞاكوخ ّػِّ ٠اُزلشؽ ّػٖ ّٝؽذاد ّف٘ذٝم ّّ ،Med Income Fund Iاُزّ ٢رٌِٜٔب ّاُؾشًخّ ،اُّ ٠ؽشًخّ
ّ،MedFinance Holdings Limitedثذّٕٓٝوبثَ
أُٞاكوخّػِّ٠اُزلشؽّػّٖؽٜبدادّرغ٘٤ذّاُلئخّ"أ"ّٖٓ ف٘ذٝمّاُزغ٘٤ذّّ،ABA SEC I MSFاُزّ٢رٌِٜٔبّاُؾشًخّ،
اُّ٠ث٘ي اُجؾش أُزٞعوّ) كشع ٓشًض دث ٢أُبُ ٢اُؼبُّٔ،ّ)٢ثذّٕٓٝوبثَّّ ّ





حضىر األػضب إلجتًبػبث يجهض اإلدارة في انؼبو  4242و
ّ
اإلعْ ّ
اُغ٤ذّكٜذّفبُؼّٓؾٔذّأُغجؾّ ٢
اُغ٤ذّٓبس٤ّٕٓٝؾبٍّاألعٔش ّ
اُغ٤ذّػٔشّث٤الّٗ ٢
اُغ٤ذّعبٓشّعالّ ّ

إعزٔبعّكّ٢
ّ ّ١2١2/2١/١0






اُغ٤ذّكٜذّٓؾٔذّإثشاّْ٤ٛثّٖعغبء ّ
اُغ٤ذ ّخبُذّاثشاّْ٤ٛعِٔ٤بّٕاث٤ٗٞبٕ
ّّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ



ّ

إعزٔبعّكّ٢
ّ ّ١2١2/27/٣0
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إعزٔبعّكّ٢
ّ ّ١2١2/٣2/2٣








إعزٔبعّكّ٢
ّ ّ١2١2/٣٣/١7
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ّ
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

إعزٔبعّكّ٢
ّ ّ١2١2/٣١/٣2
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
 -2تكىين وإجتًبػبث نجنت انًزاجؼت
ّ
رزٔضَ ّأُٜٔخ ّاُشئ٤غ٤خ ُِّغ٘خ ّأُشاعؼخ ّكّ ٢رطج٤ن ّاكنَ ّأُٔبسعبد ّكّٓ ٠غبٍ ّؽًٔٞخ ّاُؾشًبد ّّ ٢ٛٝرِي ّأُ٘قٞؿّ
ػِٜ٤بّكّ٠اُزؼّْٔ٤اُقبدسّّٖٓ٤ٛئخّاُغٞمّأُبُ٤خّسهّّْ،0٣9/7ثزبس٣خّّٝ،ّّ١2٣٣/٣/١2كّٓ٢غبػذحّٓغِظّإداسحّاُؾشًخّ
ثؤداءّٜٓبّٓٚاإلؽشاك٤خّكٔ٤بّ٣زؼِن ثبإلكقبػّٝاُزجِ٤ؾّكّ٢اُزوبس٣شّأُبُ٤خّٓ،شاهجخّأُؼبٓالدّاُز٘ل٤ز٣خّٝ ،اإلُزضاّّثٔزطِجبدّ
اإلٓزضبٍُِّؾشًخّ،ثٔبّكّ٠رُيّٓبّ:٠ِ٣
ٓ شاهجخّإعزوالُ٤خّ،ؽلبك٤خ ٝكؼبُ٤خّأُذهنّاُخبسعُِّ٢ؾشًخّٝكش٣نّاُزذه٤نّاُذاخِ٢







ٓشاهجخ ّٗٞػ٤خّٝعٞدحّٓٝقذاه٤خ ّاُوٞائْ ّأُبُ٤خ ّأُذهوخُِّؾشًخ ّٓٝشاعؼخ ّأُؼب٤٣ش ّأُغزؼِٔخ ّكّ ٢اإلكقبػّػّٖ
أُؼِٓٞبدّأُبُ٤خ
ٓشاهجخًّلب٣خّٝكؼبُ٤خّاُ٘ظّْٝاإلعشاءادُّؼِٔ٤خّأُشاهجخّاُذاخِ٤خ
ٓالؽوخ ّاُخطٞاد ّاُزقؾ٤ؾ٤خ ّأُزخزح ّٖٓ ّهجَ ّإداسح ّاُؾشًخ ّاُز٘ل٤ز٣خ ُّٔؼبُغخ ّأُغبئَ ّأُطشٝؽخ ّٖٓ ّهجَّ
أُذهوّٖ٤اُذاخِّٖٝ٤٤اُخبسعًّٖٔ٤٤بّٝأّ١عِطخّإؽشاك٤خّأّٝسهبث٤خ
ٓشاهجخّإُزضاّّاُؾشًخّثٌبكخّأُزطِجبدّر٘ظ٤ٔ٤خّٝاُشهبث٤خُّ٤ٜئخّاُغٞمّأُبُ٤خ
رٞك٤شّهشمّاُزٞافَّثّٖ٤أُذهوّٖ٤اُخبسعّ،ٖ٤٤اإلداسحّاُز٘ل٤ز٣خّٓٝغِظّإداسحّاُؾشًخ

ّ
ّ
ّ
ٝسئظ ُّغ٘خ ّأُشاعؼخ ّكّ ٢ؽشًخ ّاُجؾش ّأُزٞعو ّاُغؼٞد٣خ ُّإلعزضٔبس ّاُغ٤ذ ّٓبس٤ّٓ ٕٝؾبٍ ّاألعٔش ّكّ ٢اُؼبّ ّّ،١2١2
٣ٝؾزشىّكّ٢ػن٣ٞزٜبًَّّّٖٓاُغ٤ذّكٜذّٓؾٔذّإثشاّْ٤ٛثّٖعغبءّٝاُغ٤ذّػٔشّث٤الّّٗٝ.٢رغزٔغّاُِغ٘خّأسثغّٓشادّع٘٣ٞبّ .
خالٍّػبّّّ،ّ١2١2أعزٔؼذُّغ٘خّأُشاعؼخّأسثغ ّٓشادّٝ،كّٓ٢ب ّ٢ِ٣ػشكّألّْٛاُؾؤّٕٝاُزّ٢رذاُٝزٜبّٝاُوشاسادّاُزّ٢
إرخزرٜبّاُِغ٘خّكّ٢إعزٔبػبرٜب :
 إجتًبع في  47يبرص  4242و
ّ
 اإلهالعّػِ٤ّٓ٠ضاٗ٤خّاُؾشًخّأُذهوخّٝؽغبثبرٜبّكّّ١2٣9/٣١/١٣ّ٢
٘ٓ بهؾخّٓالؽظبدّاُزوش٣شّاُٜ٘بئُِّ٢ض٣بسحّاُزلز٤ؾ٤خّاُزّ٢هبّّثٜبّكش٣نّاُزلز٤ؼّك٤ّٛ٢ئخّاُغٞمّأُبُ٤خّ،كّ٢اُلزشحّ
أُٔزذح ّٖٓ ّّ ّٞ٣األؽذ ّكّ ٞ٤ُٞ٣ّ ٣2ّ ٢اُّ ّٞ٣ّ ٠اُخٔ٤ظ ّكًّٔ .١2٣9ّ ٞ٤ُٞ٣ّ ١0ّ ٢ب ّ٘ٓٝبهؾخ ّروش٣ش ّاُخطٞادّ
اُزقؾ٤ؾ٤خّأُؼذّّٖٓهجَّإداسحّٝكش٣نّاُؼَّٔاُؾشًخ
٘ٓ بهؾخ ّروش٣ش ّأُشاعؼخ ّاُذاخِ٤خ ّاُقبدس ّثٔ٘زقق ّع٘خ ّّٝ ،ّ١2٣9رٞم٤ؼ ّعٔ٤غ ّاإلعشاءاد ّاُزقؾ٤ؾخ ّاُزّ٢
أرخزدّّٖٓهجَّإداسادّاُؾشًخّاُذاخِ٤خّٝ،اإلداسادّأُؼ٘٤خّكّ٢أُقشفّاألّّٝ،أُٞاكوخّػِّ٠خطخّأُشاعؼخّ
اُذاخِ٤خُِّؾشًخُّؼبّّّ١2١2
٘ٓ بهؾخّروش٣شّأُطبثوخّاُزِخ٤قّ٢ػّٖاألؽٜشّاُضالسّاألخ٤شحّّٖٓاُؼبّّّٝ ١2٣9أُؼذّّٖٓهجَّٓغؤٍّٝأُطبثوخّ
ٝاإلُزضاّّكّ٢اُؾشًخ
 اإلهالعّٝأُٞاكوخّػِّ٠إػزٔبدّروش٣شٌّٓبكؾخّؿغَّاألٓٞاٍّاُغُِّ٘١ٞؼبّّّ(ّAML Annual Report(ّ١2٣9
ُزوذّٚٔ٣اُ٤ّٛ٠ئخّاُغٞمّأُبُ٤خ
 اإلهالعّٝأُٞاكوخّػِّ٠إػزٔبدّروش٣شّاُشً٤ضحّاُضبُضخّاُغُِّ٘١ٞؼبُّّّ (ّ Pillar III Report(ّ ١2٣9زوذّٚٔ٣اُّ٠
٤ٛئخّاُغٞمّأُبُ٤خ
٘ٓ بهؾخّاُخطبةّأُشعَّّٖٓ٤ٛئخّاُغٞمّأُبُ٤خّثزبس٣خّّ 2د٣غٔجشّّٝ،١2٣9كّٓٚ٤الؽظبدّاُ٤ٜئخّػِّ٠روش٣شّ
ٓغِظّإداسحّاُؾشًخّاُغُِّ٘ٔ١ٞغبُِّٖ٤ٔٛؼبّّ١2٣1
 اإلهالعّّٝأُٞاكوخّػِّ٠إػزٔبدّاُ٘غخّأُ٘وؾخّّٖٓدَُّ٤أُطبثوخّٝاإلُزضاّّ،دَُّٓ٤شاهجخّأُطبثوخّٝاإلُزضاّّ،دَُّ٤
عِ٤ًٞبدّاُؼَّٔ ،دَُّ٤اُؾًٔٞخّ ،إؽؼبسّاُزذاٍّٝاُؾخقّ ،٢ع٤بعخّخطخّرؼبهتّأُٞاسدّاُجؾش٣خّ ،آُ٤خّٓشاعؼخّ
اُؼٔالءّ،دَُّ٤إداسحّأُخبهشّ،آُ٤خّرؾن٤شّروش٣شّػِٔ٤خّاُزوّْ٤٤اُذاخٌُِّ٢لب٣خّسأطّأُبٍّ،دَُّ٤عِ٤ًٞبدّاُؼَّٔ
ألػنبءّٓغِظّاإلداسحّٝ،ع٤بعخّاُزجِ٤ؾّػّٖاُؾٞادس
٘ٓ بهؾخ ّإػبدح ّرؼّ ٖ٤٤أُذهن ّاُخبسعّ ٢ؽشًخ ّد٣ِٞ٣ذ ّأٗذ ّرٞػ ُّٔشاعؼخ ّٓ٤ضاٗ٤خ ّاُؾشًخ ّٝؽغبة ّاألسثبػّ
ٝاُخغبئشُِّغ٘خّأُبُ٤خّأُ٘ز٤ٜخّثزبس٣خّّ١2١2/٣١/١٣
 إجتًبع في  37يىنيى 4242و






ٓ٘بهؾخ ّروش٣ش ّأُشاعؼخ ّاُذاخِ٤خ ّاُقبدس ّثٔ٘زقق ّع٘خ ّّٝ ،ّ١2٣9رٞم٤ؼ ّعٔ٤غ ّاإلعشاءاد ّاُزقؾ٤ؾخ ّاُزّ٢
أرخزدّّٖٓهجَّإداسادّاُؾشًخّاُذاخِ٤خّٝ،اإلداسادّأُؼ٘٤خّكّ٢أُقشفّاألّ
ٓ٘بهؾخّٓالؽظبدّاُزوش٣شّاُٜ٘بئُِّ٢ض٣بسحّاُزلز٤ؾ٤خّاُزّ٢هبّّثٜبّكش٣نّاُزلز٤ؼّك٤ّٛ٢ئخّاُغٞمّأُبُ٤خًّٔ،بّ٘ٓٝبهؾخّ
روش٣شّاُخطٞادّاُزقؾ٤ؾ٤خّأُؼذّّٖٓهجَّإداسحّٝكش٣نّاُؼَّٔاُؾشًخ
ٓ٘بهؾخّاُزوش٣شّاُشثؼّ٢إلداسحّاإلُزضاّّ(اُشثغّاألّّٖٓ)ٍّٝػبّّّ ّ١2١2
اإلهالعّٝأُٞاكوخّػِّ٠اُزوش٣شّاُخبؿّثؼِٔ٤خّاُزوّْ٤٤اُذاخٌُِّ٢لب٣خّسأطّأُبٍّ()ICAAP ١2١2-١2١١

ّ
ّ
ّ
 إجتًبع في  42طبتًبز 4242و
٘ٓ بهؾخّروش٣شّأُشاعؼخ ّاُقبدسّّٖٓ٤ٛئخّاُغٞمّأُبُ٤خّثؼذّص٣بسرٜبّاُزلز٤ؾ٤خُِّؾشًخّكّ٘ٓ٢زققّع٘خّّ،ّ١2٣9
ٝرٞم٤ؼّعٔ٤غّاإلعشاءادّاُزقؾ٤ؾخّاُزّ٢عٞفّرزخزّّٖٓهجَّإداسادّاُؾشًخّ
٘ٓ بهؾخ ّروش٣ش ّأُشاعؼخ ّاُذاخِ٤خ ّاُقبدس ّثٔ٘زقق ّع٘خ ّّٝ ،ّ١2٣9رٞم٤ؼ ّعٔ٤غ ّاإلعشاءاد ّاُزقؾ٤ؾخ ّاُزّ٢
أرخزدّّٖٓهجَّإداسادّاُؾشًخّ
٘ٓ بهؾخّاُزوش٣شّاُشثؼّ٢إلداسحّاإلُزضاّّ(اُشثغّاُضبّّٖٗٓ)ّ٢ػبّّّ ١2١2
 إجتًبع في  32ديظًبز 4242و
٘ٓ بهؾخّاُزوش٣شّاُٜ٘بئّ ٢اُقبدسّّٖٓ٤ٛئخّاُغٞمّأُبُ٤خّثؼذّص٣بسرٜبّاُزلز٤ؾ٤خُِّؾشًخّٝ،رٞم٤ؼّعٔ٤غّاإلعشاءادّ
اُزقؾ٤ؾخّاُزّ٢عٞفّرزخزّّٖٓهجَّإداسادّاُؾشًخّ
٘ٓ بهؾخّاُزوش٣شّاُشثؼّ٢إلداسحّاإلُزضاّّ(اُشثغّاُضبُشّ)ّّٖٓػبّّّ ّ١2١2
 مناقشة إستثمارات الشركة
حضىر أػضب نجنت انًزاجؼت في انؼبو  4232و
ّ
اإلعْ ّ
اُغ٤ذ ّٓبسّ ٕٝاألعٔش(سئ٤ظّ
اُِغ٘خ) ّ
اُغ٤ذّػٔشّث٤الٗ(ّ٢ػنّ )ٞ
اُغ٤ذ ّكٜذ ّٓؾٔذ ّإثشاّ ْ٤ٛثّٖ
عغبءّ(ػنّ )ٞ

إعزٔبعّكّ ٢
ّّ ّ١2١2/2١/١0

إعزٔبعّكّ ٢
ّّ ّ١2١2/27/٣0

إعزٔبعّكّ ٢
ّّ ّ١2١2/29/١1

إعزٔبعّكّ٢
ّ ّ١2١2/٣١/٣2



ّ



ّ



ّ



ّ



ّ




ّ
ّ




ّ
ّ




ّ
ّ

ّ

 -8نجنت انتزشيحبث وانًكبفآث
ّ
عجن ّإّٔخبهجذ ّاُؾشًخّ٤ٛئخّاُغٞمّأُبُ٤خّ إلػلبئٜبّّٖٓرؤُ٤قّٛزّٙاُِغ٘خّث٘بءّػِّ٠فـش ؽغْ اُؾشًخ ،األٓشّاُزّ١ال
٣غزذػ ٢ثبُنشٝسحّرؤُ٤قّٛز ٙاُِغ٘خًّٔبّٗبهؼّرُيّٓغِظّاإلداسحّكّ٢إعزٔبػّٚأُ٘ؼوذّثزبس٣خّّّّ١2٣7/٣2/١2سداّّػِّ٠
خطبةّ٤ٛئخّاُغٞمّأُبُ٤خّثزبس٣خّّّّ١2٣7/٣2/٣7ثٜزاّاُخقٞؿّّّ.
ّ
ّ

 -2رواتب ،يكبفآث وتؼىيضبث أػضب يجهض اإلدارة وكببر انتنفيذيين ّ
اُج٤بٕ ّ
ثذٍّؽنٞسّعِغبدّ
أُغِظ ّ
ثذٍّؽنٞسّعِغبدّ
اُِغبٕ ّ
أٌُبكآدّاُذٝس٣خّ
ٝاُغ٘٣ٞخ ّ
اُخطوّاُزؾل٤ض٣خ ّ

أػنبءّأُغِظّ
اُز٘ل٤زّ *ٖ٤٣
ّ-

أػنبءّأُغِظّ
اُـ٤شّاُز٘ل٤زّ ٖ٤٣
ّ-

ّ-

ّ-

ّ-

ّ-

ّ-

ّ-

ّ 722.222

ّ-

ّ-

ّ-

ّ-

ّ-

ّ-

ّ-

ّ-

ّ 722.222

أّ١رؼ٣ٞنبدّأّٓٝضا٣بّ
ػ٤٘٤خّأخشّٟرذكغّثؾٌَّ
ؽٜشّ١أّٝعّ٘ ١ٞ
انًجًىع

أػنبءّأُغِظّأُغزوِّ ٖ٤

ّ
ّّّ*ثقلزّْٜأػنبءّكّٓ٢غِظّاإلداسح
ّ
اُج٤بٕ ّ

خٔغخًّّٖٓجبسّاُز٘ل٤زّّٖٖٔٓ٤٣رِوٞاّأػِّ٠أٌُبكآدّٝاُزؼ٣ٞنبدّ
٣نبفّإُّْٜ٤اُشئ٤ظّاُز٘ل٤زّٝ١أُذ٣شّأُبُّ٢إٌُّّْٕٗٞ٣بّمّٔ٘ ْٜ
ّ ١.٣١6.٣22
ّ ١١2.٣02
ّ-

اُشٝارتّّٝاألعٞس ّ
اُجذالد ّ
أٌُبكآدّاُذٝس٣خّ
ٝاُغ٘٣ٞخ ّ
اُخطوّاُزؾل٤ض٣خ ّ

ّ-

اُؼٔٞالد ّ

ّ-

أّ١رؼ٣ٞنبدّأّٓٝضا٣بّ
ػ٤٘٤خّأخشّٟرذكغّثؾٌَّ
ؽٜشّ١أّٝعّ٘ ١ٞ
انًجًىع

ّ١.27٣.١02

ّ
رغذسّاإلؽبسحّأّٗٚالّٞ٣عذّأّ١رشر٤جبدّأّٝإرلبهبد ّر٘بصٍّثٔٞعجٜبّأؽذّأػنبءّٓغِظّإداسحّاُؾشًخّأّٝأؽذًّجبسّاُز٘ل٤زّٖ٤٣
ػّٖأٌّٓ١بكآدّّٝرؼ٣ٞنبدّّ .
 - 01اإلقزاراث
٣وشّٓغِظّإداسحّؽشًخّاُجؾشّأُزٞعوّاُغؼٞد٣خُّإلعزضٔبسّثؤّٗ :ٚ
ّ
 -٣اُؾشًخُّّْرؤخزّاّ١هشٝكّثٌ٘٤خّخالٍّػبّّ.١2١2

 -١أػنبء ّٓغِظ ّإداسح ّاُؾشًخ ًّّ ٝجبس ّاُز٘ل٤زّ ّٝ ٖ٤٣أهبسثّ ْٜال ّٞ٣عذ ُّذّ ْٜ٣آّ ١قِؾخ ّّ ٝأٝسام ّرؼبهذ٣خ ّٝؽوٞمّ
إًززبةّكّ٢أعّْٜأّٝأدٝادّدّٖ٣اُؾشًخّخالٍّػبّّ.ّ١2١2ّّٝ١2٣9
ّ -١هجوبُّٔزطِجبدّأُِؾنّّّٖٓ ٣-7الئؾخّٓؤعغبدّاُغٞمّأُبُ٤خّ،اُقبدسحّػّٖٓغِظّ٤ٛئخّاُغٞمّأُبُ٤خّربس٣خّ
ٛ٣22٣/٣١/١١ـّ،أُٞاكنّّ،ّ١2١2/1/٣١الّرٞعذّأّ١فلوبدّأّٝػوٞدّأّٝأػٔبٍّثّٖ٤اُؾشًخّٝأّ ّٖٓ ١أػنبءّ
ٓغِظّإداسرٜبّأّٝاُشئ٤ظّاُز٘ل٤زّ١أّٝأًّّٖٓ١جبسّاُز٘ل٤زّٖ٤٣كّ٢اُؾشًخّ،ؿ٤شّإّٔٞ٣عذّثؼلّاُؼِٔ٤بدّأُ٘لزحّٓغّ
أُقشفّاألّّ(ث٘يّاُجؾشّأُزٞعو)ّٝاُؾشًبدّاُزبثؼخُّٜبّرغذٜٗٝبّثؾٌَّٓلقَّمّٖٔروش٣شّٓشاهجّ٢اُؾغبثبدّ
ػّٖاُغ٘خّأُبُ٤خّأُ٘ز٤ٜخّّكّّ١2١2/٣١/١٣ّ٢كّ ٢اُج٘ذ ّسهْ ّ"ّ ٣2اُؼِٔ٤بدّٝاألسفذح ّٓغ ّأهشاف ّراد ّػالهخ"ّ
ّٖٓإ٣نبؽبدُِّج٤بٗبدّأُبُ٤خًّٔبّّ:٢ِ٣
أُؼبٓالدّٓغّاُغٜبدّرادّاُؼالهخّٝأسفذرٜب ّ
كٔ٤بّّ٢ِ٣رلبفَّ٤أُؼبٓالدّاُشئ٤غ٤خّٓغّاُغٜبدّرادّاُؼالهخّخالٍّاُغ٘خّ :

ثبإلمبكخ ّإُّٓ ٠ب ّعجنّ ،رزْ ّٓؼظْ ّأُؼبٓالد ّاُجٌ٘٤خ ّاُشٝر٤٘٤خ ُِّؾشًخ ّٓغ ّث٘ي ّاُجؾش ّأُزٞعو ّ(ٓغبّ .)ْٛثِـذّ
اُٞدائغ ّرؾذ ّاُطِت ّكّٜٗ ٢ب٣خ ّكزشح ّإػذاد ّاُوٞائْ ّأُبُ٤خ ّٓغ ّث٘ي ّاُجؾش ّأُزٞعو ّّ ٣22.09٣.2٣١لاير ّعؼٞدّ١
(ّ 91.7١١.209ّ:١2٣9لايرّعؼٞد٣ّٝ)١زّْإدساعٜبّمٖٔ ّاُ٘وذّٓٝبّ٣ؼبدُّٝ،ٚثِـذ ّاُٞدائغّألعَ ّكّٜٗ٢ب٣خّكزشحّ
إػذادّاُوٞائّْأُبُ٤خّٓغّث٘يّاُجؾشّأُزٞعوّّ٣1.106.27٣لايرّعؼٞدّ .)٣1.106.27٣ّ:١2٣9(ّ١
ّ
ٛزا ّثبإلمبكخ ّاُّ ٠رٞه٤غ ّإرلبه٤خ ّدٓظ ّاُؾغبثبد ّ"ّٓ "Netting Agreementغ ّأُقشف ّاألّ ّ٣غٔؼ ُّألهشافّ
أُزؼبهذحّػ٘ذ ّ االهزنبءّثذٓظّأسفذحّاُؾغبثبدّأُزجبدُخّاُذائ٘خّٝأُذ٘٣خّٝرغ٣ٞخّفبكّ٢سف٤ذّٛزّٙاُؾغبثبدّثّٖ٤
األهشاف.
ّ
 -2هجوبُّٔزطِجبدّاُج٘ذّ(ّ ١١ط)ّّٖٓأُبدحّّ ١2كّ٢الئؾخّهٞاػذّاُزغغَّٝ٤اإلدساطّ،هبٓذّإداسحّاُؾشًخّثؼَّٔروّْ٤٤
ُوذسح ّاُؾشًخ ّػِّ ٠االعزٔشاس ًّٔ٘ؾؤح ّٓغزٔشح ّ(ّٓ ٢ّٛٝ ،)Going-Concernوز٘ؼخ ّثؤٕ ّاُؾشًخ ُّذٜ٣ب ّأُٞاسدّ

ُٔٞافِخّاُؼَّٔكّ٢أُغزوجَّأُ٘ظٞسّٝ .ػالٝحّػِّ٠رُيّ،كئّٕإداسحّاُؾشًخُّ٤غذّػِّ٠ػِّْثؤّ١أٓٞسّعٛٞش٣خّ
ٌّٖٔ٣إّٔرض٤شّؽًٌٞبًّج٤شحّؽٍّٞهذسحّاُؾشًخّػِّ٠االعزٔشاسًّٔ٘ؾؤحّٓغزٔشحّ.
ّ
 -0هجوبُّٔزطِجبدّأُِؾنّّّٖٓ ٣-7الئؾخّٓؤعغبدّاُغٞمّأُبُ٤خّ ،اُقبدسحّػّٖٓغِظّ٤ٛئخّاُغٞمّأُبُ٤خّربس٣خّ
ٛ٣22٣/٣١/١١ـّ ،أُٞاكن ّّ ،ّ١2١2/1/٣١رْ ّاإلُزضاّ ّثغٔ٤غ ّٓزطِجبد ّؽًٔٞخ ّاُؾشًبد ّثبعزض٘بء ّاُج٘ذ(ّ)6
أُزؼِنّثئٗؾبءُّغ٘خّاُزشؽ٤ؾبدّٝأٌُبكآدّإر ّ عجن ّإّٔخبهجذ ّاُؾشًخّ٤ٛئخ ّاُغٞمّأُبُ٤خّ إلػلبئٜب ّّٖٓرؤُ٤قّ
ٛزّ ٙاُِغ٘خ ّث٘بء ّػِّ ٠فـش ؽغْ اُؾشًخّ ،األٓش ّاُزّ ١ال ٣غزذػ ٢ثبُنشٝسح ّرؤُ٤ق ّٛز ٙاُِغ٘خ ًّٔب ّٗبهؼ ّرُيّ
ٓغِظ ّاإلداسح ّكّ ٢إعزٔبػّ ٚأُ٘ؼوذ ّثزبس٣خ ّّ ّ١2٣7/٣2/١2سدا ّػِّ ٠خطبة ّ٤ٛئخ ّاُغٞم ّأُبُ٤خ ّثزبس٣خّ
ّّ١2٣7/٣2/٣7ثٜزاّاُخقٞؿّّ ّّ.
 -33انؼقىببث
هبٓذّ٤ٛئخّاُغٞمّأُبُ٤خّثض٣بسحّرلز٤ؾ٤خُِّؾشًخ ّكّ٢ؽٜشّّٝ،ّ١2٣9ّٞ٤ُٞ٣رّْاُزؼبّٕٝثّٖٞٓ٤ظلّ٢اُؾشًخّٝكش٣نّاُ٤ٜئخّ
ُِو٤بّ ّثؤػٔبٍ ّاُزلز٤ؼ ّػِّ ٠أًَٔ ّٝعًّٔ .ٚب ّٝفذسد ّٗزبئظ ّاُزلز٤ؼ ّكّ ٢ؽٜش ّأًزٞثش ّّٝ ،ّ١2٣9ثبدسد ّاُؾشًخ ّثؤخزّ
اُخطٞادّاُزقؾ٤ؾ٤خّ،ػِٔب ّأّٗٚالٞ٣عذّأّ١ػوٞثخّأّٝعضاءّأّٝه٤ذّإؽز٤بهّٓ٢لشٝكّػِّ٠اُؾشًخّّٖٓ٤ٛئخّاُغٞمّأُبُ٤خّ
أّ ّٖٓ ٝأّ ١عٜخ ّإؽشاك٤خ ّأّ ٝر٘ظ٤ٔ٤خ ّأّ ٝهنبئ٤خ ّأخشًّٔ ،ٟب ّٗٞد ّاُزّ٘ ٚ٣ٞأّٗ ٚثؾِّ ٍٞاُشثغ ّاُضبُش ّّٖٓػبًّّّ ّ١2١2بٗذّ
اُؾشًخ ّهذ ّأٜٗذ ّعٔ٤غ ّاُخطٞاد ّاُزقؾ٤ؾ٤خ ّٝرْ ّإؿالم ّأُالؽظبد ّأُزًٞسح ّأدٗبّٝ ٙرُي ّثبُٔزبثؼخ ّاُذٝس٣خ ّٓغ ّإداسحّ
اُزلز٤ؼُّذ٤ّٟٛئخّاُغٞمّأُبُ٤خ ّ.رغذّٕٝأدٗبّٙعذٞ٣ٍّٝمؼّكّٓٚ٤الؽظبدّ٤ٛئخّاُغٞمّأُبُ٤خّٝاُخطٞادّاُزقؾ٤ؾّٚ٤اُزّ٢
رّْإرخبرٛبّّٖٓهجَّاُؾشًخّ :
ّ
#
3
4
5
7
8
2
2

يالحظبث هيئت انظىق انًبنيت
ػذّّإعزٔبعُّغ٘خّاُزذه٤نّٝأُشاعؼخًَّّصالصخّأؽٜشّكّ٢اُؼبّّّ،١2٣1ثبُٔخبُلخُِّلوشحّ(ط)ّّٖٓأُبدحّ(ّّٖٓ)72الئؾخّاألؽخبؿّ
أُشخـُّّ .ْٜ
ػذّّٓشاعؼخّاُغٜبصّاإلداسّ١ثبُؾشًخُِّغ٤بعبدّٝاإلعشاءادّاُخبفخّثٌٔبكؾخّؿغَّاألٓٞاٍّٝرَّٔ٣ٞاإلسٛبةّثؾٌَّعّ٘،ّ١ٞ
ٝأُؾبسّإُٜ٤بّكّ٢أُبدحّ(00ط)ّّٖٓالئؾخّاألؽخبؿّأُشخـُّّ،ْٜثبُٔخبُلخُِّلوشحّ(أ)ّّٖٓأُبدحّ(ّّٖٓ)07الئؾخّاألؽخبؿّ
أُشخـُّّ ْٜ
ػذّّ اُزضاّّاُؾشًخّثز٘ق٤قّاُؼٔالءّهجَّاُو٤بّّثؤػٔبٍّاألٝسامّأُبُ٤خّٓغّأّ١ػَّٔ٤أُّٝؾغبثّ،ّٚثبُٔخبُلخُِّلوشحّ(أ)ّّٖٓأُبدحّ(ّ)١7
ّٖٓالئؾخّاألؽخبؿّأُشخـُّّ .ْٜ
ػذّّه٤بّّاُؾشًخّثزؾذ٣ذّٓخبهشاؽزٔبٍّٝهٞعّؿغَّاألٓٞاٍُّذٜ٣بّٝرؤٜ٤٤بّٝرٞص٤وٜبّ،ثبُٔخبُلخُِّٔبدحّ(ّّٖٗٓ)0ظبٌّّٓبكؾخّؿغَّ
األٓٞاٍ ّ
ػذّّارخبرّاُؾشًخُِّزذاث٤شّاُالصٓخُّزؾذ٣ذّػٞآَّاُخطشّٝكّْٜٓخبهشّرَّٔ٣ٞاإلسٛبةُّذٜ٣بّٝرؤٜ٤٤بّٝرٞص٤وٜبّ،ثبُٔخبُلخُِّٔبدحّ(ّ)7١
ّٖٓٗظبٌّّٓبكؾخّعشائّْاألسٛبةّٝرّٔ .ِٚ٣ٞ
ػذّّآزالىّاُؾشًخّاعزشار٤غ٤بدّٝع٤بعبدّٝرؼِٔ٤بدًّٔبّّٝٞٛاسدّكّ٢أُِؾنّسهّْ(ّ)1إلداسحّٓخبهشّاُغُٞ٤خّٝكوبُّٔغزّٟٞرؾَّٔ
أُخبهشّثٔبّ٣زٞاكنّٓغّأُبدحّاُضبٓ٘خّٝاُخٔغّّٖٖٓ٤هٞاػذّاٌُلب٣خّأُبُ٤خّ،ثبُٔخبُلخُِّٔبدحّ(ّّٖٓ)09هٞاػذّاٌُلب٣خّأُبُ٤خّ .
ػذّّاُزضاّّاُؾشًخّثؤؽذّاألؽٌبّّاُٞاعتّرنٜٔ٘٤بّػ٘ذّإثشاّّارلبه٤بدّأُجبدُخّٝرُيُّؾشاءّٝث٤غّاُؾشًخُّألٝسامّأُبُ٤خّٓٞمٞعّ
فلوبدّأُجبدُخّػجشّٓؾلظخّاعزضٔبس٣خّثبعّْاُؾشًخُّذّٟٓشًضّإ٣ذاعّاألٝسامّأُبُ٤خّ،دّٕٝإّٔرزنّٖٔرِيّأُؾلظخّػِّ٠اإلؽبسحّ
إُّ٠إّٔاُـشكّٜٓ٘بّر٘ل٤زّفلوبدّٓجبدُخّرؾذّارلبه٤خّأُجبدُخّّ،ثبُلوشحّ(ّّٖٓ)٣١رؼّْٔ٤اُ٤ٜئخّسهّْ(ؿّٝ)٣1/١١١6/7/٣/ربس٣خّ
ّ .ّ١2٣1/20/2١

ّ
ّ
ّ

 -34نتبئج انًزاجؼت انظنىيت نفبػهيت إجزا اث انزقببت انذاخهيت في انشزكت
ّ
عبئذ ّٗزبئظ ّأػٔبٍ ّاُزذه٤ن ّٝأُشاعؼخ ّاُزّ ٢رٔذ ّٖٓ ّهجَ ّكش٣ن ّاُزذه٤ن ّاُذاخِّ ٢كّ٘ٓ ٢زقق ّاُؼبّ ّ١2٣9ػِّ ٠ػِٔ٤بدّ
اُؾشًخ ّٓوجُٞخ ّٓٝشم٤خ ّثؾٌَ ّػبّ ّٓغ ّٝعٞد ّثؼل ّاالعزض٘بءاد ّٗٝوبه ّاُنؼق ّأُشرجطخ ّثؤٓبٕ ّرٌُ٘ٞٞع٤ب ّأُؼِٓٞبدّ
ٝػذّّاإلُزضاّّثجؼلّع٤بعبدّٝآُ٤بدّاُؾشًخّاُذاخِ٤خّٝ.ث٘بءّػِّٓ٠بّروذّّ،كوذّعبءّرق٘٤قّٛزّٙأُشاعؼخّّٞٛرق٘٤قّ
"ٓغ ّاعزض٘بءاد" ّثؾبعخ ّإُّٓ ٠زبثؼخ ُّزقؾ٤ؼ ّٛزّ ٙاإلعزض٘بءادًّٔ .ب ّإٔ ّاُزوّ ْ٤٤اُؼبّ ّّ 7ّ ّٖٓ ١ّٞٛثبُ٘غجخ ُّٔغَٔ ّإؽزٔبٍّ

ؽقٍّٓٞخبهشّاُؼِٔ٤بدّّٖٓٝعٜخّأ٤ٔٛزٜبّ(دسعخّّ٢ّٛ ٣األكنَّّٖٓعٜخّأُخبهشّٝإؽزٔبٍّؽقُٜٞبّٝدسعخّّ٢ّٛ 7
األعٞأ)ٝ ّ .ثؼذّإعزؼشاكّاُزوش٣شّٝاإلهالعّػِّٓ٠الؽظبرّّٖٓٚهجَُّغ٘خّأُشاعؼخّ٘ٓٝبهؾزّٓٚغّاإلداسحّاُز٘ل٤ز٣خُِّؾشًخّ،
كئٕ ُّغ٘خّأُشاعؼخّٓٝغِظّاإلداسح ّٓشربػّثؾٌَّػبّّألؽٞاٍّاُؾشًخّّٖٓاُ٘ٞاؽّ٢اإلداس٣خّٝاُز٘ظ٤ٔ٤خّٝهذّهبٓذّاإلداسحّ
ثئٗغبصّٓؼظّْاُخطٞادّاُزقؾ٤ؾ٤خّأُزجو٤خّٝاُؼَّٔثٌبكخّاُزٞف٤بدّاُزّ٢روذّّثٜبّكش٣نّاُزذه٤نّاُذاخِّ٢ثزوش٣شّٙخبفخّٓبّ
ُّٚػالهخّثؤٗظٔخّٝرٌُ٘ٞٞع٤بّأُؼِٓٞبر٤خّكّ٢اُؾشًخّٝ.هذّهبّّكش٣نّاُزذه٤نّاُذاخِّ٢كّ٘ٓ٢زققّاُؼبّّّ١2١2ثؼِٔ٤خّرذه٤نّ
ٓٝشاعؼخّعذ٣ذحّ٣ُّْٝقذسّثؼذّروش٣شّٛزّٙاُض٣بسحّ .
 -35يذققي حظبببث انشزكت
ؽشًخّا٣شٗغذّٗٞ٣ّٝؾّ
 -36اػتًبد انقىائى انًبنيت
ّ
إػزٔذّٓغِظّاإلداسحّ،خالٍّإعزٔبػّٚاُزّ١ػوذّثزبس٣خّّ ّ١2١٣/2١/١0اُوٞائْ ّأُبُ٤خ ّأُؼذّحّّٖٓهجَّٓذهوّ٢اُؾغبثبدّ
ؽٍّٞأػٔبٍّٝؽغبثبدّاُغ٘خّأُبُ٤خّأُٔزذحُّّّّٖٓٝ١2١2/٣/٣ـب٣خّّ .ّ١2١2/٣١/١٣
ّ
 -37يقتزحبث يجهض اإلدارة حىل تىسيغ األرببح انًبنيت انظنىيت
٣وزشػّٓغِظّاإلداسحّرٞص٣غّفبكّ٢دخَّاُؾشًخُِّغ٘خّأُبُ٤خّأُ٘ز٤ٜخّكّ١٣ّ٢د٣غٔجشّّ١2١2ػِّ٠اُؾٌَّاُزبُّ :٢
ّ
٣ زّْإعزجؼبدّأُقشٝكبدّاُؼبٓخّٝاُزٌبُ٤قّاُجبُؾ ّٓغَّٔهٔ٤زٜبّّ 9١.١60.970لايرّعؼٞدّّٖٓ١إعٔبُّ ٢اإل٣شادادّ
ُِؾشًخّٝاُجبُؾّهٔ٤زٜبّّ6.797.79٣لايرّعؼٞدّ .١
 رشؽَّاُخغبئشّٝاُجبُـخّهٔ٤زٜبّّ10.069.١62لايرّعؼٞدّ١اُّ٠اُغ٘خّأُبُ٤خّاُزبُ٤خ.
ّ
 يقتزحبث يجهض اإلدارة حىل جذول أػًبل انجًؼيت انؼًىييت نهشزكتّّ
٣ذػّٓٞغِظّاإلداسحّؽنشادّأُغبُّٖ٤ٔٛإلهالعّػِّ٠عذٍّٝاألػٔبٍّأُوزشػُِّغٔؼ٤خّاُؼٔ٤ٓٞخّاُغ٘٣ٞخّ :
ّ
 أُٞاكوخّػِّ٠روش٣شّٓغِظّاإلداسحّػّٖاُغ٘خّأُبُ٤خّأُ٘ز٤ٜخّّك.ّّ١2١2/٣١/١٣ّ٢
 أُٞاكوخّػِ٤ّٓ٠ضاٗ٤خّاُؾشًخّٝؽغبةّاألسثبػّٝاُخغبئشّٝروش٣شّٓشاهجّ٢اُؾغبثبدّػّٖاُغ٘خّأُبُ٤خّأُ٘ز٤ٜخّّكّ٢
.ّّ١2١2/٣١/١٣
 أُٞاكوخّػِّ٠رشؽَّ٤اُخغبئشّاُغ٘خّأُبُ٤خّأُ٘ز٤ٜخّكّّّ١2١2/٣١/١٣ّ٢إُّ٠اُغ٘خّأُبُ٤خّاُالؽوخ.
 اإلهالعّٝأُقبدهخّػًِّ٠بكخّاألػٔبٍّاُزّ٢هبّّثٜبّسئ٤ظّٝأػنبءّٓغِظّاإلداسحّٝرُيّكّ٢ؽذٝدّاُقالؽ٤بدّ
أُؼطبحُّّْٜإلدساحّاُؾشًخّخالٍّاُؼبّّأُبُّ٢أُ٘زّ٢ٜك.ّّ١2١2/٣١/١٣ّ٢
 ّ أُٞاكوخّػِّ٠رؼّٖٓ٤٤شاهتّاُؾغبثبدّّٖٓثّٖ٤أُشؽؾّّٖٖٓ٤هجَُّغ٘خّأُشاعؼخُّٔشاعؼخّؽغبثبدّاُؾشًخُِّؼبّّ
أُبُّّٝ١2١٣ّ٢رؾذ٣ذّأرؼبثّ .ٚ
ّ
ّ
ّ
ٛزاّ٣ٝزوذّّسئ٤ظّٓغِظّإدساحّاُؾشًخّثبُؾٌشّٝاُزوذ٣شُِّغبدحّأُغبّٖ٤ٔٛػِّ٠صوزّْٜٝدػُِّْٜٔؼبِّٖٓٝ٤اُوّٖ٤ٔ٤ػِّ٠إداسحّ
اُؾشًخّ.
ّ
ّ

األعـضــــــاء

عبداللطٌؾ صٌدانً

سامر سالم

الـرئــيــــس

عمر بٌالنً

مازن سوٌد

ّ

مارون األسمر

