شزكت انبحز انًتىسظ انسعىديت نإلستثًار
)شزكت يساهًت سعىديت يقفهت)
انتقزيز انسنىي نًجهس اإلدارة عن انفتزة انًانيت انًنتهيت في  13ديسًبز 5133و
-3انًقذيت:
٠غشّ ِّغٍظّإداسحّششوخّاٌجؾشّاٌّزٛعؾ ّاٌغؼٛد٠خ ٌّإلعزضّبسّأّْ٠مذٌٍَّغبدحّاٌّغبّّ٘ٓ١رمش٠شّٖاٌغّٕٞٛػّٓاٌؼبَّاٌّبٌّٟ
إٌّزّ ٟٙفِّ َّ ١1٣٣/٣١/١٣ّ ٟظؾٛثبّ ّثبٌمٛائُ ّاٌّبٌ١خ ّاٌّذلمخ ّّٚ .فِّ ٟب ّّ٘ ِّٓ ٍٟ٠زا ّاٌزمش٠ش ّٚطف ّألُ٘ ّاٌزطٛسادّ
ٚإٌزبئظّٚاألٔشطخّألػّبيّاٌششوخّفّٟاٌؼبَّّ ّّّّ.َّ١1٣٣
نبذة عن انشزكتّ :
ّإْ ّششوخ ّاٌجؾش ّاٌّزٛعؾ ّاٌغؼٛد٠خ ٌّإلعزضّبس ّ"اٌششوخ" ّّ٘ ٟششوخ ِّغبّ٘خ ّعؼٛد٠خ ِّمفٍخ ّرؤعغذ ّثّٛعت ّاٌّشعَّٛ
اٌٍّىّٟسلَُِّّٚ ١1/غغٍخّفّٟاٌش٠بعّ،اٌٍّّىخّاٌؼشث١خّاٌغؼٛد٠خّثبٌغغًّاٌزغبسّٞسلُّ( )٣1٣1١٢١١٠١ثزبس٠خّّ٣١
ِؾشَّّ٘٣٢١١ـّاٌّٛافك فٕ٠ّ١٠ّٟب٠شّّ ّ.َّ١11٠
ّ
إّْسأطِّبيّاٌششوخّ٠جٍغِّ(ّ ٣11،111،111ئخٍِّّ )ْٛ١لايرّعؼٛدِّٞمغُّإٌ(ّ ٣1،111،111ّٝػششحِّالّ)ٓ١٠عُّٙ
لّ١خّوًّاٌغ(٣1ُٙػششح)ّلايرّعؼٛدّ .ّٞ
ّ
رزّضًّأٔشطخّاٌششوخّاٌشئ١غ١خّفّٟاٌزؼبًِّثظفخّأطّٚ ً١اٌزؼٙذّثبٌزغط١خّ ،اإلداسحّ ،اٌزشر١تّ ،رمذُّ٠اٌّشٛسحّٚاٌؾفعّفّٟ
األٚساقّاٌّبٌ١خ ّوّبّٚسدّفّٟرشخ١ضّ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خّسلُّّ 1٧1٤٣ّ -ّ ١٧ثزبس٠خّّ ١عّبدّ ٜاٌضبٔ٘٣٢١٠ّٟـّاٌّٛافكّ
١ٌّٚ.َ١11٧ّٛ١ٔٛ٠ّ٣٧ظٌٍّششوخّأّٞششوبدّربثؼخّ .
ّ
ّ
 -5اننتائج انًانيت ألعًال انشزكت
ّ
ّؽممذّاٌششوخّفّٟاٌؼبََّّٔ١1٣٣زبئظّؽ١جخّٔ،زغذّػّٓعٛٙدّفش٠كّاٌؼًّّٚاٌظفمبدّاٌّجشِخّ .
ّ
ؽممذّاٌششوخّّ٧.٤٤٢أٌفّلايرّعؼٛدّٞأسثبؽبّطبف١خّخاليّاٌؼبََِّّ١1٣٣مبثًّّ٤.١٢٧أٌفّلايرّعؼٛدٌٍّٞؼبَّاٌغبثكّ،
ٚثض٠بدحّّ ٧٣٤أٌفّلايرّعؼٛدّٞثّّٕٔٛغجزّّٗٚ،%٣1ثٍغّسثؼّاٌغُّٙاٌٛاؽذّّ1.٧٧لايرّعؼٛدِّٞمبثًّّ1.٤١لايرّعؼٛدّٞ
ٌٍفزشحّٔفغٙبِّّٓاٌؼبَّاٌغبثكّ .
ّ
اسرفؼذ ّاإل٠شاداد ّاٌزشغ١ٍ١خ ٌٍّششوخ ّثّجٍغ ّّ ٠١١أٌف ّلاير ّعؼٛد(ّ ٞثٕغجخ ِّّ )%١مبسٔخ ّثبٌؼبَ ّّ ،َ١1٣٢وّب ّاسرفؼذّ
اٌّظشٚفبد ّاٌزشغ١ٍ١خّثّجٍغ ّّ ٤١٣أٌف ّلاير ّعؼٛد(ّ ٞثٕغجخ ِّّ)%١مبسٔخّثبٌؼبَ ّّ .َ١1٣٢رّضً ّاإلسرفبع ّفّ ٟاإل٠شادادّ
اٌزشغ١ٍ١خّثظٛسحّسئ١غ١خّثبإلسرفبعّفّٟاإل٠شادادِّّٓأرؼبةّإداسحّاألطٛيّ .
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ٚفّ١بٍٍِّّٟ٠خضٌٍّٕزبئظّاٌّبٌ١خٌٍّششوخّفّٟاٌؼبَّ:َّ١1٣٣

ثآالفّاٌش٠بالدّاٌغؼٛد٠خ ّ
إعّبٌّٟاإل٠شادادّاٌزشغ١ٍ١خ ّ
إعّبٌّٟاٌّظشٚفبدّاٌزشغ١ٍ١خ ّ
طبفّٟاٌذخًٌٍّغٕخ ّ
إعّبٌّٟاٌّٛعٛداد ّ
إعّبٌّٟاٌّطٍٛثبد ّ
ّ
سثؾ١خّاٌغّ ُٙ

5133
ّ ١٣.٧١٧
ّ ٣٠.٣٧٣
ّ ٧.٤٤٢
ّ ٢١١.١٢٢
ّ ١٠١.١٣1
ّ
ّ 1.٧٧

5132
ّ ١٢.١٣٢
ّ ٣٧.١٣1
ّ ٤.١٢٧
ّ ٢٢٧.٠١٢
ّ ١٣٢.٠٣٤
ّ
ّ 1.٤١

نسبت انتغيز
انتغيز
ّ %١
ّ ٠١١
ّ %١
ّ ٤١٣
ّ %٣1
ّ ٧٣٤
(ّ )%٣.٣( ّ )١٢.٤٣1
(ّ )%٣1
(ّ )١٣.١٢٤
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
تتضمن إجمالً المطلوبات قروض على الشركة لصالح بنك البحر المتوسط (الشركة األم) ،حٌث بلغ رصٌد القروض
كما فً  53دٌسمبر  4136مبلغ  517.101ألف لاير سعودي ،أضٌف علٌه مبلغ  73.387ألف لاير سعودي خالل
العام وتم سداد مبلغ  47.746ألف لاير سعودي منه خالل العام ،حٌث بلغ الرصٌد النهائً مبلغ  401.051ألف لاير
سعودي كما فً  53دٌسمبر  .4137إن جمٌع هذه القروض هً ذات إستحقاقات قصٌرة األجل تصل كحد أقصى إلثنى
عشر شهرا ً،وتقوم الشركة بإستثمار هذه القروض فً أدوات مالٌة متنوعةّ .
ّ
ٚعذ٠شّثبٌزوشّٕ٘بّأّْإٌزبئظّاٌّبٌ١خّعشّٜرذل١مٙبِّّٓلجًّاٌّؾبعتّاٌمبّٟٔٔٛأسٔغذّأذّٔٛ٠غّٚ،لذّأثذّٜا٢خ١شّسأ٠بِّطٍمبّّ،
ثذِّ ْٚالؽظبدّ ،أْ ّاٌمٛائُ ّاٌّبٌ١خ ّوىً ّرظٙش ّثؼذيّ ِّٓ ،وبفخ ّإٌٛاؽّ ٟاٌغ٘ٛش٠خّ ،اٌّشوض ّاٌّبٌٌٍّ ٟششوخ ّوّب ّفّ١٣ّ ٟ
د٠غّجشّّٔٚ ١1٣٣زبئظّأػّبٌٙبّٚرذفمبرٙبّإٌمذ٠خٌٍّغٕخّإٌّز١ٙخّفّٟرٌهّاٌزبس٠خّٚفمب ٌّّؼب١٠شّاٌّؾبعج١خّاٌّزؼبسفّػٍٙ١بّفّٟ
اٌٍّّىخّاٌؼشث١خّاٌغؼٛد٠خّٚاٌّالئّخٌّظشٚفّاٌششوخّوّبّٚرزفكِّغِّزطٍجبدّٔظبَّاٌششوبدّٚإٌظبَّاألعبعٌٍّٟششوخّفّ١بّ
٠زؼٍكّثئػذادّٚػشعّاٌمٛائُّاٌّبٌ١خّ.وّبٌُّّرٍؾعّإٌزبئظّاٌّبٌ١خّأّٞفشٚلبدّع٘ٛش٠خّفّٟإٌزبئظّاٌزشغ١ٍ١خٌٍّششوخّػّٓ
ٔزبئظّاٌغٕخّاٌّبٌ١خّاٌغبثمخّأّٚأِّّٓٞرٛلؼبدّاٌششوخّاٌّؼٍٕخّفّٟخطخّػًّّػبَّ.١1٣٣
ّ
ّ
 -1نشاط انشزكت  -األعًال انتشغيهيت
تابعت الشركة فً العام  4137م تقدٌم خدماتها المتعلقة باإلستشارات المالٌة والترتٌب والتموٌل لمشارٌع عدة ،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  4137عدة 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 وقد تطورت الصفقة لتشمل محاولة إستحواذ العمٌل على أحد أكبر معارض األدوات اإللكترونٌة
فً لبنان .وقد قام فرٌق الشركة بالعمل على تقٌٌم الشركة المطلوب اإلستحواذ علٌها كما قام الفرٌق بمفاوضات مطولة
مع مالكً الشركة قٌد الدراسة بهدف اقناعهم بالبٌع وبهدف ترتٌب الصفقة .ال تزال هذه المفاوضات جارٌة كما وأن
الفرٌق ٌعمل على إستقطاب مستثمرٌن محتملٌن لتموٌل هذه الصفقة.

أما بالنسبة إلى العقد القائم مع إحدى الشركات المصرفٌة اإلقلٌمٌة التً تعنى بتقدٌم الخدمات التشغٌلٌة المتعلقة بالبطاقات
المصرفٌة وآالت الصرف اآللً ،فقد إستطاعت الشركة خالل العام  4137متابعة عدة فرص إستحواذ فً عدة أسواق
إقلٌمٌة منها المغرب ولبنان واألردن وقد عملت الشركة على إستقطاب أحد الصنادٌق اإلستشمارٌة المحلٌة لإلستثمار فً
فرص اإلستحواذ إلى جانب العمٌل.
وقد تابعت الشركة العمل على عقد الترتٌب واإلستشارات المالٌة الموقع مع إحدى الشركات األردنٌة المتخصصة فً
مجال تطوٌر البرامج المعلوماتٌة التً تخدم المصارف والمؤسسات المالٌة ،وذلك بعرضها كفرصة إستثمارٌة على
مجموعة من المستثمرٌن اإلستراتٌجٌٌن فً المنطقةّ .
إلى هذا فقد نجحت الشركة بتوقٌع عقد إستشاري مع شركة لبنانٌة تعمل فً مجال تقدٌم الخدمات الطبٌة .وقد قام فرٌق
ً
إضافة إلى تمثٌل الشركة فً المفاوضات مع صندوق استثماري أبدى رغبة فً
الشركة بدراسة أداء الشركة وتقٌٌمها
اإلستحواذ الجزئً على الشركة .كان من المتوقع إغالق العملٌة فً العام  4138ولكن العمٌل ارتأى وقف المفاوضات
ّ
وممثل الصندوق بالنسبة لعملٌّة التقٌٌم.
لعدم التقارب فً وجهات النظر بٌن العمٌل
وتستمر الشركة بجهودها الرامٌة الى الحصول على المزٌد من عقود اإلستشارات المالٌة من خالل تسوٌق خدماتها ألكبر
عدد من العمالء المحتملٌن ومنها متابعتها لعقد قٌد التوقٌع لبٌع شركة سعودٌة تعنى بصناعة الكروت البلتسٌكٌة.
وفً مجال التموٌل المركب والتسنٌد الـ" ، "Securitisationالخدمة التً أطلقتها شركة البحر المتوسط السعودٌة
لإلستثمار فً منتصف العام  ،4133فقد بدأت الشركة العمل على العقد الموقع مع شركة تعمل فً مجال الخدمات للبنوك
واألنظمة اإللكترونٌة وأنظمة األمان لتموٌلها عبر تسنٌد لموجودات الشركة.
وقد عملت الشركة أٌضا ً عبر برنامج تسوٌقً على عرض 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 .وضمن هذه العروض:





عرض تسنٌد للمواد األولٌة لشركة رائدة فً مجال الصناعة
عرض تسنٌد أسطول سٌارات مؤجرة لشركة رائدة فً مجال المواصالت
عرض تسنٌد قروض لشركة سعودٌة تعنى فً مجال تموٌل األشخاص
عرض تسنٌد سٌارات لوكٌل سٌارات معتمد

 إدارة الصناديق اإلستثمارية
تابعت الشركة فً العام  4137إدارة 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  4137قامت الشركة برصد مشروع عقاري ضخم فً مدٌنة جدة ونجحت فً المفاوضات حول الشروط
واألحكام المتعلقة بالصندوق المزمع انشاؤه  ،وتبلغ قٌمة الصندوق  3٫5ملٌار لاير سعودي ستستعمل فً شراء وتطوٌر
البنٌة التحتٌة ألرض المشروع.

كما وتتابع الشركة سعٌها للشراكة مع أكبر مؤسسات إدارة األصول العالمٌة لتمثٌلها وبٌع الصنادٌق االستثمارٌة الخاصة
بها فً المملكة العربٌة السعودٌة.
 إتفاقيات المبادلة ((Swap Agreement
وفقا ً لقرار هٌئة سوق المال القاضً بالسماح للمستثمرٌن األجانب الغٌر المقٌمٌن اإلستثمار فً السوق السعودٌة لألسهم
من خالل إبرام إتفاقٌات المبادلة ) )SWAPSمع الشركات المرخص لها بالتعامل بصفة أصٌل استمرّ ت الشركة فً
تقدٌم هذه الخدمة لعمالئها لإلستفادة من المنافع اإلقتصادٌة من عملٌات بٌع وشراء األسهم المدرجة فً سوق األسهم
السعودٌة "تداول"ّ .
ّ
 -2نشاط انشزكت  -اإلستثًاراث انذاخهيت
فِّ ٟؾفظخ ّاٌششوخ ّػذح ّإعزضّبساد ّفّ ٟأدٚاد ِّبٌ١خ ّلٍٍ١خ ّاٌّخبؽش ّٔغج١بّ ّثٙذف ّص٠بدح ّاٌّشدٚد ّاٌّبٌّ ٟػٍّ ٝسأط ِّبيّ
اٌششوخّ .وّبٌّٚذّٜاٌششوخ ّٚدائغّٔمذ٠خّفّٟػذحِّظبسفّٚ،فِّٟبٍّّٟ٠لبئّخّثئعزضّبسادّاٌششوخ ّاٌّٛعٛدحّفّ ٟدفبرش٘بّ
ثزبس٠خّّ :َ١1٣٣/٣١/١٣
االستثًاراث انًانيت:
ّ
انقيًت انعادنت (لاير سعىدي)
األداة انًانيت
ّ ١1.١١٧.٣11
عٕذادّششوبدّخبطخّ(إعزؾمبقّّ )١1٣٠ّٛ١ٌٛ٠
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ّطٕذٚقِّششٚعّاٌششقّاألٚعؾ ّ
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طٕذٚقّثٌٍَّٛالعٛاقّاٌّبٌ١خ ّ
ّ ٣.٤١٣.111
طٕذٚقّرغٕ١ذّاالطٛيّّ-سّ٠ىّ ٛ
ّ
 -3انًخاطز
 مخاطر االئتمان
رّضًِّخبؽشّاالئزّبّْػذَِّمذسحّؽشفِّبّػٍّٝاٌٛفبءّثئٌزضاِبرِّّٗ،بّ٠ؤدّٞإٌّٝرىجذّاٌطشفّا٢خشّخغبسحِّبٌ١خّ.إّْ
اٌّٛعٛداد ّاٌّبٌ١خ ٌٍّششوخ ّاٌخبػؼخ ٌّزشو١ض ِّخبؽش ّاالئزّبّْ ،رزؤٌف ّثبألعبط ِّٓ ّإٌمذ ٌّذّ ٜاٌجٕٛن ّٚاٌّذّْٕٛ٠
ٚاإلعزضّبسادّٚ.فِّٟبّ٠زؼٍكّثّخبؽشّاالئزّبّْإٌبرغخّػّٓاٌّٛعٛدادّاٌّبٌ١خّاألخشٌٍّٜششوخّٚ،اٌزّٟرزؼّّٓإٌمذِّٚبّفّٟ
ؽىّّٗ،فئْ ّرؼشعّاٌششوخٌّّخبؽشّاالئزّبّْٕ٠شؤّػٓ ّػغضّاٌطشفّا٢خش ّػٍّٝاٌٛفبءّثئٌزضاِبرِّٗ ،غ ّوّ ْٛألظّٝؽذّ
ٌٍزؼشعّ٠غبّٞٚاٌمّ١خّاٌذفزش٠خٌّٙزّٖاألدٚادّّ ّ.
إِّْبّفّٟؽىُّإٌمذّٚإعزضّبسادّاٌششوخِّٛدػخ ِّغّثٕٛنّٚأؽشافّأخشّٜرادّعّؼخّع١ذحّٚثؼذّاٌؾظٛيّػٍِّٛٝافمخّ
إداسحّاٌّخبؽشٌٍّششوخّاألَّلجًّأّٞرؼبًِِّغّأّٞؽشفّخبسعٌّٚ،ٟزٌهّفئِّْخبؽشّاإلئزّبِّْؾذٚدحّ .
ّ
 يخاطز انسىق 
رزّضًِّخبؽشّاٌغٛقّثئِىبٔ١خّرؤصشّإ٠شادادّاٌششوخّأّٚسأطِّبٌٙبّأّٚلذسرٙبّػٍّٝاٌم١بَّثذػُّأػّبٌٙبّ،ثزغ١شادّفّٟاألعؼبسّ
اٌغٛل١خٌٍّفبئذحّ،ثزغ١شادّفّٟأعؼبسّاألعُّٙأّٚثزغ١شادّفّٟأعؼبسّطشفّاٌؼّالدٌّٚ.ذّٜاٌششوخّفّٟإعزشار١غ١زٙبّرؾًّّ
ػئًٌٍّ١زغ١شادّفّٟأعؼبسّاألعُّٚٙأعؼبسّاٌظشف ّٚرمَّٛاإلداسحّثّشالجخّاٌزمٍجبدّفّٟأعؼبسّاٌظشفّٚرؼزمذّثؤّٔٗٛ٠عذّ
خطشّػئٌٍ ًّ١خغبئشّٔز١غخّاٌزمٍجبدّفّٟأعؼبسّاٌظشفّ،إرّأّْاٌششوخّرزؼبًِّثشىًّسئ١غّٟثبٌذٚالسّاألِش٠ىّٟٚاٌزّٞ
٠ؼزجشّصبثزبِّمبثًّاٌش٠بيّاٌغؼٛدّ ّّ.ٞ
ّ

ّ
أِب ّثبٌٕغجخ ٌّخطش ّرؤص١ش ّأعؼبس ّاٌفبئذح ّفزمّ َٛإداسح ّاٌششوخ ّثّمبثٍخ ّأعؼبس ّاٌفبئذحّػٍّ ٝاٌمشٚع ّاٌزّ ٟرغزؾظً ّػٍٙ١بِّغّ
اٌؼٛائذّاٌضبثزخّػٍّٝاألعزضّبسادّاٌزّٟرمَّٛثٙبّاٌششوخّ(اإل٠ذاػبدّفّٟاٌجٕٛنّأّٚأدٚادّاٌذّٓ٠رادّاٌّشدٚدّاٌضبثذ)ّثشىًّ
دٚسّٚٞػٕذّوًّرغذ٠ذّٚرٌهٌّزغٕتّأّٞرؤص١شّعٍجّٟلذّٕ٠زظّػّٓرؾشنّأعؼبسّاٌفبئذحّ ّّّ.
ّ
 يخاطز انسيىنت
إّْاٌّمب١٠ظّاٌضالصخّاألعبع١خٌٍّغٌٛ١خّٚاٌزّٟرغزخذَِّّٓلجًّاٌششوخِّّٟ٘خضّْٚاٌّٛعٛدادّرادّاٌغٌٛ١خّٚفبئغّسأطّ
اٌّبي ّإٌمذّٚ ٞطبفّ ٟاٌّزطٍجبد ّإٌمذ٠خّ .رزؼّٓ ّاٌّٛعٛداد ّراد ّاٌغٌٛ١خ ّإٌمذ ِّٚب ّفّ ٟؽىّٗ ّٚاٌز٠ّ ٞزؼّٓ ّاألدٚادّ
اٌغٛل١خّ.
رمَّٛاٌششوخّثزغّ١غّرظٕ١فبدّا ٌزذفمبدّإٌمذ٠خّٚاٌغٌٛ١خّاٌّزٛلؼخٌّّٛعٛدارٙبِّٚطٍٛثبرٙبّاٌّبٌ١خّ.رؾزفعّاٌششوخّثّؾفظخّ
ِٛعٛدادّرادّعٌٛ١خّلظ١شحّاألعًٌّزغط١خِّزطٍجبرٙبّّٚ،رزؼّّٓثؼغّاٌٛدائغّرادّاٌغٌٛ١خِّغِّؤعغبدِّبٌ١خٌ .زاّرؼزجشّ
ِخبؽشّاٌغٌٛ١خِّزذٔ١خٌّذّٜاٌششوخّ .
 يخاطز انتشغيم
رٕزظِّخبؽشّاٌزشغًّ١ػّٓأّٞلظٛسّأّٚفشًّفّٟاألٔظّخّأّٚاٌغ١بعبدّأّٚاإلعشاءادّاٌذاخٍ١خٌٍّششوخّ،أّٚػّٓلظٛسّأّٚ
أخطبءّاٌّٛظفّ،ٓ١أّٚػّٓأؽذاسّخبسع١خّ٠ىّْٔٛز١غخّإِّٔٙٞبّخغبسحٌٍّششوخ٠ّّٚ.زطٍتّاٌزخف١فِّّٓ٘زّٖاٌّخبؽشِّشالجخّ
داخٍ١خّل٠ٛخِّّٓلجًّإداسحّاٌششوخِّظؾٛثخّثغٛدحّفّٟاإلششافّٚاٌغ١طشحّّّّّّّ.
ّ
ّ
 -4تكىين وإجتًاعاث يجهس اإلدارة
ّ
٠زؤٌفِّغٍظّإداسحّاٌششوخِّّٓ :
ّ
ّّسئ١ظِّغٍظّاإلداسح
 اٌغ١ذِّؾّذّأؽّذِّخزبسّاٌؾش٠شٞ
ّػؼِّٕٛزذة
ّ
 اٌغ١ذِّؾّذّػٍّٟثّ ُٙ١
 اٌغ١ذّػٍّٟؽغّٓؽغّٓ١لٛالغبطّ ٟػؼّٛغ١شّرٕف١زٞ
ّػؼّٛغ١شّرٕف١زٞ
 اٌغ١ذّفٙذّطبٌؼِّؾّذّاٌّغجؾّٟ
ّػؼِّٛغزمً
 اٌغ١ذّفٙذِّؾّذّإثشاُّ٘١ثّٓعغبء
ّػؼِّٛغزمً ّ
 اٌغ١ذّخبٌذّاثشاُّ٘١عٍّ١بّْاث١ٔٛبْ
ّ
ٚفّ١بّّ ٍٟ٠عذٚي ّرفظٌّ ٍٟ١ؾمٛق ّأػؼبء ِّغٍظ ّاإلداسح ّفّ ٟأعُّٚٙأدٚاد ّدّ ٓ٠اٌششوخ ّ(ػٍّب ّأْ ّاٌششوخ ٌُّ ّرظذس ّأ٠خّ
أدٚادّدِّٕٓ٠زّربع١غٙب)ّ :
ّ
اإلعُ ّ

ٍِى١خّفّٟأعُّٙاٌششوخ ّ

اٌغ١ذِّؾّذّأؽّذِّخزبسّاٌؾش٠شّ ٞ
اٌغ١ذِّؾّذّػٍّٟثّ ُٙ١
اٌغ١ذّػٍّٟؽغّٓؽغّٓ١لٛالغبطّ ٟ
اٌغ١ذّفٙذّطبٌؼِّؾّذّاٌّغجؾّ ٟ
اٌغ١ذّفٙذِّؾّذّإثشاُّ٘١ثّٓعغبء ّ
اٌغ١ذّخبٌذّاثشاُّ٘١عٍّ١بّْاث١ٔٛبْ ّ ّ

ّ٠ضًٍِّى١خّثٕهّاٌجؾشّاٌّزٛعؾّّ٠01110111عُٙ
ّ٠ضًٍِّى١خّثٕهّاٌجؾشّاٌّزٛعؾّع٠ٛغشاّّ٣0٧110111عّ ُٙ
ٍّ٠هّّ٣110111عّ ُٙ
ٍّ٠هّّ٣110111عّ ُٙ
الٍّّ٠هّاعّ ُٙ
الٍّّ٠هّاعّ ُٙ

ّ
ّ

ٍِى١خّفّٟأدٚادّ
دّٓ٠اٌششوخ ّ

اٌزغ١١ش ّ

الّٕ٠طجك ّ
الّٕ٠طجك ّ
الّٕ٠طجك ّ
الّٕ٠طجك ّ
الّٕ٠طجك ّ
الّٕ٠طجك ّ

الّرغ١١ش ّ
الّرغ١١ش ّ
الّرغ١١ش ّ
الّرغ١١ش ّ
الّرغ١١ش ّ
الّرغ١١ش ّ

ّ
ٚفّ١بٍّّٟ٠عذٚيّرفظٍّٟ١ألعّبءّاٌششوبدّاٌز٠ّٟىّْٛػؼِّٛغٍظّإداسحّاٌششوخّػؼّٛفِّٟغبٌظّإداسارٙبّ :
ّ
اإلعُ ّ

ّّّّّّّّّّّّإعُّاٌششوخ ّ

اٌغ١ذِّؾّذّأؽّذِّخزبسّاٌؾش٠شّ ٞ

اٌغ١ذِّؾّذّػٍّٟثّ ُٙ١

اٌغ١ذّػٍّٟؽغّٓؽغّٓ١لٛالغبطّ ٟ

اٌغ١ذّفٙذّطبٌؼِّؾّذّاٌّغجؾّ ٟ

اٌغ١ذّفٙذِّؾّذّإثشاُّ٘١ثّٓعغبء ّ
اٌغ١ذّخبٌذّاثشاُّ٘١عٍّ١بّْاث١ٔٛبْ ّ ّ


























ِغّٛػخّاٌجؾشّاٌّزٛعؾّاٌمبثؼخّػ.َ.ي.
ثٕهّاٌجؾشّاٌّزٛعؾّػ.َ.ي.
ششوخّأٚعّٗ١ر١ٍ١ىَٛ
ششوخّرٛسنّر١ٍ١ىَٛ
اٌجٕهّاٌؼشثٟ
ِغّٛػخّاٌجؾشّاٌّزٛعؾّاٌمبثؼخّػ.َ.ي.
ششوخّإِىبّْاٌّبٌ١خّػ.َ.ي.
ششوخِّ١ذعىٛ١سرضّأفغزّٕذّػ.َ.ي.
رٛسنّثبٔه ّ
ششوخّأٚعّٗ١أثّٛػجٟ
ششوخّأٚعّٗ١األسدْ
ششوخّأٚعّٗ١ر١ٍ١ىَّٛاٌغؼٛد٠خ
ششوخّعشا٠بّاٌمبثؼخ
ششوخّعؼٛدّٞأٚعّ ٗ١
ششوخّرظٕ١غِّٛادّاٌزؼجئخّٚاٌزغٍ١فّ–ّع١جىِ(ّٛغبّ٘خّػبِخّعؼٛد٠خ)
ششوخّإٌب٠فبدٌٍّزّ(ًّ٠ٛششوخِّغبّ٘خِّمفٍخ)
ششوخِّغّٛػخّاٌجؾشّاٌّزٛعؾٌّٛعبؽخّاٌـزؤِّ ّٓ١
اٌششوخّاٌغؼٛد٠خّألٔبث١تّاٌظٍتّ
ششوخّػجشّاٌخٍ١ظّاٌغؼٛد٠خ ّ
ِغّٛػخّششوبدّإثشاُّ٘١أث١ٔٛبْ
ششوخِّغ٘ٛشادّاٌفشداّْاٌّؾذٚدح
ششوخّأطٕبفّاٌغض٠شحٌٍّزغبسحّاٌّؾذٚدح
ششوخّ٘١ذسٚر١شفّاٌؼبٌّ١خ
ششوخّاٌغٌٛفّاٌؼبٌّ١خ ّ

ّّّّّّّّّعٕغ١زٙب ّ
ٌجٕبْ ّ
ٌجٕبْ ّ
اإلِبسادّاٌّزؾذح ّ
رشو١ب ّ
األسدْ ّ
ٌجٕبْ ّ
ٌجٕبْ ّ
ٌجٕبْ ّ
رشو١ب ّ
اإلِبسادّاٌّزؾذح ّ
األسدْ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
األسدْ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اإلِبساد ّ
لطش ّ

ّ
ّ
إعزّغِّغٍظّإداسحّاٌششوخّصالسِّشادّفّٟخاليّاٌؼبََّّٚ١1٣٣فِّٟب ٍّٟ٠ػشعّألُّ٘اٌشؤّْٚاٌزّٟرذاٌٙٚبّّٚاٌمشاسادّ
اٌزّٟإرخز٘بّاٌّغٍظّفّٟإعزّبػبرٗ ّ ّ:
 إجتًاع في 5133/15/52و
 اإلؽالعّٚاٌّٛافمخّػٍ١ِّٝضأ١خّاٌششوخّاٌّذلمخّٚؽغبثبرٙبّاٌّٛلٛفخّفّٚ،َ١1٣٢/٣١/١٣ّٟػٍّٝرمش٠شِّغٍظّ
ٌإلداسحّاٌٛاعتّسفؼّٗإٌّٝاٌغّؼ١خّاٌؼّ١ِٛخّ ّ.
 دػٛحّاٌغّؼ١خّاٌؼّ١ِٛخٌّإلٔؼمبدّفّٟعٍغخّػبد٠خّٚرؾذ٠ذّعذٚيّأػّبٌٙب.
 اإلؽالعّػٍّٝاٌّٛاصٔخّاٌزمذ٠ش٠خّٚاٌزٛلؼبدّاأل١ٌٚخٌّؼبَّّٚ،َ١1٣٣إػزّبد٘ب.
 اٌّٛافمخّػٍّٝطشفِّىبفآدِّبٌ١خٌٍّّٛظف.ٓ١
 اإلؽالعّٚاٌّٛافمخّػٍّ ٝإػزّبدّإٌغخّإٌّمؾخِّّٓدًٌّ١اٌّطبثمخّٚاإلٌزضاَّ،دًٌِّ١شالجخّاٌّطبثمخّٚاإلٌزضاَّ،دًٌّ١
ِىبفؾخّغغًّ١األِٛايّٚرًّّ٠ٛاإلس٘بةّ،دًٌّ١عٍٛو١بدّاٌؼًّّ،دًٌّ١إعزّشاس٠خّاٌؼًّّ،دًٌّ١اٌؾٛوّخّ،إشؼبسّ
اٌزذاٚي ّاٌشخظّ ،ٟع١بعخ ّخطخ ّرؼبلت ّاٌّٛاسد ّاٌجشش٠خّ ،دٌّ ً١اٌزشغٌٍّ ً١زشر١تّ ،دٌّ ً١اٌزشغًّ١إلداسحّاٌّؾبفعّ
اإلعزضّبس٠خّ،دًٌّ١اٌزشغًٌٍّ١ؾفعّ،دًٌّ١اٌزشغًٌٍّ١زؼبًِّثظفخّأطًّٚ١اٌزؼٙذّثبٌزغط١خّٚ،اٌذًٌّ١اٌزٕظّّ.ّٟ١
 الموافقة على إعتماد تقرٌر مكافحة غسل األموال السنوي ( ( AML Annual Reportلتقدٌمه الى هٌئة السوق
المالٌة.
 التشاور بموضوع زٌارة فرٌق التدقٌق الداخلً للشركة والخطوات التصحٌحٌة المتخذة من قبل إدارة الشركة.

 إجتًاع في 5133/11/52و
 اٌّٛافمخّػٍّٝاٌزمش٠شّاٌخبصّثؼٍّ١خّاٌزمُّ١١اٌذاخٌٍّٟىفب٠خّسأطّاٌّبيّ(ّ)ICAAP
 اٌّٛافمخّػٍّٝدًٌّ١إداسحّاٌّخبؽشّ)ّ)Risk Management Policies & Systems Manual
 اٌّٛافمخّػٍّٝاٌزمش٠شّاٌخبصّثبٌشو١ضحّاٌضبٌضخّفّٟلٛاػذّاٌىفب٠خّاٌّبٌ١خّ،اإلفظبػّٚرمذُّ٠اٌزمبس٠شّ()Pillar III
 إجتًاع في 5133/33/12و
 دػٛح ّاٌغّؼ١خ ّاٌؼّ١ِٛخ ٌّإلٔؼمبد ّفّ ٟعٍغخ ّغ١ش ّػبد٠خ ٌٍّّٛافمخ ّػٍّ ٝاٌزؼذّ ً٠اٌّمزشػ ٌٍّّبدح ّّ ١-١٣فّ ٟإٌظبَّ
األعبعٌٍّٟششوخ.
 فزؼّثبةّاٌزششؼٌّؼؼ٠ٛخِّغٍظّإداسحّاٌششوخّٚرٌهّرؾؼ١شاّإلٔزخبةِّغٍظّعذ٠ذّثؼذّإٔزٙبءّاٌذٚسحّاٌؾبٌ١خ ّ
 اٌّٛافمخّػٍّٝع١بعخّٚإعشاءادّآٌ١خِّشاعؼبدّشىبّٜٚاٌؼّالءّفّٟاٌششوخ
 رؼّٓ١١اٌغ١ذّعبِشّعالَّثّٕظتِّذ٠شّػبٌٍَّششوخّٚرٌهّثؾغتّؽٍتّاٌ١ٙئخّاٌؼبِخٌّإلعزضّبسٌّ،زغ١١شِّٕٙزّٗوّمُّ١
ِِّٓؾًٍِّبٌّٟاٌِّٝذ٠شّػبَّٚ،رٌهّوششؽٌّزغذ٠ذّسخظخّاٌ١ٙئخٌٍّششوخّفّٟاٌّغزمجً.
حضىر األعضا إلجتًاعاث يجهس اإلدارة في انعاو  5133و
ّ
إعزّبعّفّ َ١1٣٣/1١/١٢ّٟ

اإلعُ ّ
اٌغ١ذِّؾّذّأؽّذِّخزبسّاٌؾش٠شّ ٞ
اٌغ١ذِّؾّذّػٍّٟثّ ُٙ١
اٌغ١ذّػٍّٟؽغّٓؽغّٓ١لٛالغبطّ ٟ
اٌغ١ذّفٙذّطبٌؼِّؾّذّاٌّغجؾّ ٟ
اٌغ١ذّفٙذِّؾّذّإثشاُّ٘١ثّٓعغبء ّ
اٌغ١ذّخبٌذّاثشاُّ٘١عٍّ١بّْاث١ٔٛبْ ّ ّ


ّ




ّ
ّ
ّ
ّ

إعزّبعّفّ َ١1٣٣/1١/١٢ّٟ

إعزّبعّفّ َ١1٣٣/٣٣/1٢ّٟ















ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

نجنت انًزاجعت
ّ
رزّضً ّاٌّّٙخ ّاٌشئ١غ١خ ٌٍّغٕخ ّاٌّشاعؼخ ّفّ ٟرطج١ك ّافؼً ّاٌّّبسعبد ّفِّ ٝغبي ّؽٛوّخ ّاٌششوبد ّّ ٟ٘ٚرٍه ّإٌّظٛصّ
ػٍٙ١بّفّٝاٌزؼُّّ١اٌظبدسِّّٓ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خّسلُّّ،٣٣١/٤ثزبس٠خّّٚ،َّ١1٣٣/٣/١٢فِّٟغبػذحِّغٍظّإداسحّاٌششوخّ
ثؤداءِّٙبِّٗاإلششاف١خّفّ١بّ٠زؼٍك ثبإلفظبػّٚاٌزجٍ١غّفّٟاٌزمبس٠ش ّاٌّبٌ١خِّ،شالجخّاٌّؼبِالدّاٌزٕف١ز٠خّٚ ،اإلٌزضاَّثّزطٍجبدّ
اإلِزضبيٌٍّششوخّ،ثّبّفّٝرٌهِّبّ:ٍٝ٠







ِشالجخّإعزمالٌ١خّ،شفبف١خ ٚفؼبٌ١خّاٌّذلكّاٌخبسعٌٍّٟششوخّٚفش٠كّاٌزذل١كّاٌذاخٍٟ
ِشالجخ ّٔٛػ١خّٚعٛدحِّٚظذال١خ ّاٌمٛائُ ّاٌّبٌ١خ ّاٌّذلمخٌٍّششوخ ِّٚشاعؼخ ّاٌّؼب١٠ش ّاٌّغزؼٍّخ ّفّ ٟاإلفظبػّػّٓ
اٌّؼٍِٛبدّاٌّبٌ١خ
ِشالجخّوفب٠خّٚفؼبٌ١خّإٌظُّٚاإلعشاءادٌّؼٍّ١خّاٌّشالجخّاٌذاخٍ١خ
ِالؽمخ ّاٌخطٛاد ّاٌزظؾ١ؾ١خ ّاٌّزخزح ِّٓ ّلجً ّإداسح ّاٌششوخ ّاٌزٕف١ز٠خ ٌّّؼبٌغخ ّاٌّغبئً ّاٌّطشٚؽخ ِّٓ ّلجًّ
اٌّذلمّٓ١اٌذاخٍّٚٓ١١اٌخبسعّٓ١١وّبّٚأّٞعٍطخّإششاف١خّأّٚسلبث١خ
ِشالجخّإٌزضاَّاٌششوخّثىبفخّاٌّزطٍجبدّرٕظ١ّ١خّٚاٌشلبث١خٌّ١ٙئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خ
رٛف١شّؽشقّاٌزٛاطًّثّٓ١اٌّذلمّٓ١اٌخبسعّ،ٓ١١اإلداسحّاٌزٕف١ز٠خِّٚغٍظّإداسحّاٌششوخ.

ّ
٠ٚشئظٌّغٕخّاٌّشاعؼخّفّٟششوخّاٌجؾشّاٌّزٛعؾّاٌغؼٛد٠خٌّإلعزضّبسّاٌغ١ذِّؾّذّػٍّٟث٠ّٚ،ُٙ١شزشنّفّٟػؼ٠ٛزٙبّوًّ
ِّٓاٌغ١ذّفٙذِّؾّذّإثشاُّ٘١ثّٓعغبءّٚاٌغ١ذّفٙذّطبٌؼِّؾّذّاٌّغجؾّّٚ.ٟرغزّغّاٌٍغٕخّأسثغِّشادّعٕ٠ٛبّ .
ّ
رواتب ،يكافآث وتعىيضاث أعضا يجهس اإلدارة وكبار انتنفيذيين ّ
ّ
أػؼبءّاٌّغٍظّغ١شّ
اٌزٕف١ز/ٓ١٠اٌّغزمٍّ ٓ١
ّّ-

خّغخِّّٓوجبسّاٌزٕف١زِّّّٓٓ١٠رٍمٛاّأػٍّٝاٌّىبفآدّ
ٚاٌزؼ٠ٛؼبدّثّّٓفُّٙ١اٌشئ١ظّاٌزٕف١زّٚٞاٌّذ٠شّاٌّبٌّ ٟ
ّ ١.٤٣٣.٢١1
ّ ١٣٧.٣11

ّ-

ّ-

ّ ٤٣٤.٠٧٣

ّ-

ّ-

ّ-

ّ-

ّ-

ّ-

اٌج١بْ ّ

أػؼبءّاٌّغٍظّاٌزٕف١زّ ٓ١٠

اٌشٚارتّٚاٌّىبفآد ّ
اٌجذالد ّ
اٌّىبفآدّاٌذٚس٠خّ
ٚاٌغٕ٠ٛخ ّ
اٌخطؾّاٌزؾف١ض٠خ ّ
أّٞرؼ٠ٛؼبدّأِّٚضا٠بّ
ػ١ٕ١خّأخشّٜرذفغّثشىًّ
شٙشّٞأّٚعّٕ ٞٛ

ّ ٣٢.111
ّ-

ّ
اإلقزاراث
٠مشِّغٍظّإداسحّششوخّاٌجؾشّاٌّزٛعؾّاٌغؼٛد٠خٌّإلعزضّبسّثؤّٔٗ :
ّ -٣ؽجمبٌّّزطٍجبدّاٌجٕٛدِّّّٓ ٣٠ّٚ ٣٧اٌّبدحّّ ١٢فّٟالئؾخّلٛاػذّاٌزغغًّٚ١اإلدساطّ،ال ّرٛعذّأّٞطفمبدّأّٚػمٛدّ
أّٚأػّبيّثّٓ١اٌششوخّٚأّ ِّٓ ٞأػؼبءِّغٍظّإداسرٙبّأّٚاٌشئ١ظّاٌزٕف١زّٞأّٚأِّّٓ ٞوجبسّاٌزٕف١زّٓ١٠فّٟاٌششوخّ،
غ١شّأّْٛ٠عذّثؼغّاٌؼٍّ١بدّإٌّفزحِّغّاٌّظشفّاألَّ(ثٕهّاٌجؾشّاٌّزٛعؾ)ّٚاٌششوبدّاٌزبثؼخٌّٙبّرغذٙٔٚبّثشىًّ
ِفظًّػّّٓرمش٠شِّشالجّٟاٌؾغبثبدّػّٓاٌغٕخّاٌّبٌ١خّإٌّز١ٙخّّفَّ١1٣٣/٣١/١٣ّٟفّٟاٌجٕذّسلُّ"ّ٣٣اٌؼٍّ١بدّ
ٚاألسطذحِّغّأؽشافّرادّػاللخ"ِّّٓإ٠ؼبؽبدٌٍّج١بٔبدّاٌّبٌ١خّ٘.زاّثبإلػبفخّاٌّٝاٌؼمٛدّاٌزبٌ١خ:
ّأ .رٛل١غ ّإرفبل١خ ِّجبدٌخ ّ(ِّ )SWAPغ ّاٌششوخ ّاٌشم١مخ ّفٌّ ٟجٕبْ ّ"ِ١ذ ّع١ىٛ٠ٛسرض ّأٔفغزّٕذ" ّٚرٌه ٌّزٕف١زّ
ػٍّ١بدِّجبدٌخّٚفمبٌّمشاسّ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خٌّ،ظبٌؼّصثبئّٓاٌششوخّاٌشم١مخ.
ة .رٛل١غّإرفبل١خّدِظّاٌؾغبثبدّ"ِّ"Netting Agreementغّاٌّظشفّاألَّ٠غّؼٌّألؽشافّاٌّزؼبلذحّػٕذّ
ّ
االلزؼبء ّثذِظ ّأسطذح ّاٌؾغبثبد ّاٌّزجبدٌخ ّاٌذائٕخ ّٚاٌّذٕ٠خ ّٚرغ٠ٛخ ّطبفّ ٟسط١ذ ّ٘زٖ ّاٌؾغبثبد ّثّٓ١
األؽشاف.
 -١ؽجمبٌّّزطٍجبدّاٌجٕذّ(ّ ١١ط)ِّّٓاٌّبدحّّ ١٢فّٟالئؾخّلٛاػذّاٌزغغًّٚ١اإلدساطّ،لبِذّإداسحّاٌششوخّثؼًّّرمُّ١١
ٌمذسح ّاٌششوخ ّػٍّ ٝاالعزّشاس ّوّٕشؤح ِّغزّشح ّ(ِّ ّٟ٘ٚ ،)Going-Concernمزٕؼخ ّثؤْ ّاٌششوخ ٌّذٙ٠ب ّاٌّٛاسدّ
ٌّٛاطٍخّاٌؼًّّفّٟاٌّغزمجًّإٌّظٛسّٚ .ػالٚحّػٍّٝرٌهّ،فئّْإداسحّاٌششوخٌّ١غذّػٍّٝػٍُّثؤّٞأِٛسّع٘ٛش٠خّ
ّ٠ىّٓأّْرض١شّشىٛوبّوج١شحّؽٛيّلذسحّاٌششوخّػٍّٝاالعزّشاسّوّٕشؤحِّغزّشحّ.
ّ
 -١ؽجمب ٌّّزطٍجبد ّاٌجٕذ ّاٌجٕذ ّأ ِّٓ ّاٌّبدح ّّ ١فّ ٟالئؾخ ّلٛاػذ ّاٌؾٛوّخّ ،رُ ّاإلٌزضاَ ّثغّ١غ ِّزطٍجبد ّالئؾخ ّاٌؾٛوّخّ
اٌظبدسحّػّٓ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خّثبعزضٕبءّاٌجٕذّاٌّزؼٍكّثئٔشبءٌّغٕخّرشش١ؾبدّإر ّ عجك ّأّْخبؽجذ ّاٌششوخّ٘١ئخّ
اٌغٛقّاٌّبٌ١خّ إلػفبئٙب ِّّٓرؤٌ١فّ٘زّٖاٌٍغٕخّثٕبءّػٍّٝأْ طغش ؽغُ اٌششوخ ٚأْ أػؼبء ِغٍظ إداسرٙب ُ٘
ٔفغِّ ُٙضٌٍٍّ ٓ١غبّّ٘ٓ١األِشّال ٠غزذػ ٟثبٌؼشٚسحّرؤٌ١فّ٘زٖ اٌٍغٕخّّ.
ّ

ّ
 -7انعقىباث
ّ
ال ّٛ٠عذ ّأّ ٞػمٛثخ ّأّ ٚعضاء ّأّ ٚل١ذ ّإؽط١برِّ ٟفشٚع ّػٍّ ٝششوخ ّاٌجؾش ّاٌّزٛعؾ ّاٌغؼٛد٠خ ٌّإلعزضّبسِٓ ّ٘١ئخ ّاٌغٛقّ
اٌّبٌ١خّأِّّٓٚأّٞعٙخّإششاف١خّأّٚرٕظ١ّ١خّأّٚلؼبئ١خّأخشّّّّّّ.ٜ
ّ
ّ
 -8نتائج انًزاجعت انسنىيت نفاعهيت إجزا اث انزقابت انذاخهيت في انشزكت
ّ
عبئذّٔزبئظّأػّبيّاٌزذل١كّٚاٌّشاعؼخّاٌزّٟرّذِّّٓلجًّفش٠كّاٌزذل١كّاٌذاخٍّٟػٍّٝػٍّ١بدّاٌششوخِّمجٌٛخِّٚشػ١خّثشىًّ
ػبَ ِّغ ّٚعٛد ّثؼغ ّاالعزضٕبءاد ّٔٚمبؽ ّاٌؼؼف ّاٌّشرجطخ ّثؤِبْ ّرىٌٕٛٛع١ب ّاٌّؼٍِٛبد ّٚػذَ ّاإلٌزضاَ ّثجؼغ ّع١بعبدّ
ٚآٌ١بدّاٌششوخّاٌذاخٍ١خّٚ.ثٕبءّػٍِّٝبّرمذَّ،فمذّعبءّرظٕ١فّ٘زّٖاٌّشاعؼخّّ٘ٛرظٕ١فّ"ِغّاعزضٕبءاد"ّثؾبعخّإٌِّٝزبثؼخّ
ٌزظؾ١ؼّ٘زّٖاإلعزضٕبءادّ.وّبّأّْاٌزمّ ُ١١اٌؼبَّّ٘ ٤ِّّٓ ١ّٛثبٌٕغجخٌّّغًّّإؽزّبيّؽظٛيِّخبؽشّاٌؼٍّ١بدِّّٓٚعٙخّ
أّ٘١زٙب ّ(دسعخ ّّ ّٟ٘ ٣األفؼً ِّٓ ّعٙخ ّاٌّخبؽش ّٚإؽزّبي ّؽظٌٙٛب ّٚدسعخ ّّ ّٟ٘ ٤األعٛأ)ّٚ .ثؼذ ّإعزؼشاع ّاٌزمش٠شّ
ٚاإلؽالعّػٍِّٝالؽظبرِّّٗٓلجًٌّغٕخّاٌّشاعؼخِّٕٚبلشزِّٗغّاإلداسحّاٌزٕف١ز٠خٌٍّششوخّ،فئّْاٌّغٍظِّشربػ ّثشىًّػبَّ
ألؽٛايّاٌششوخِّّٓإٌٛاؽّٟاإلداس٠خّٚاٌزٕظ١ّ١خّٚلذّؽشّاإلداسحّػٍّٝإٔغبصّاٌخطٛاد ّاٌزظؾ١ؾ١خ ّاٌّزجم١خّٚاٌؼًّّثىبفخّ
اٌزٛط١بدّاٌزّٟرمذَّثٙبّفش٠كّاٌزذل١كّاٌذاخٍّٟثزمش٠شّٖخبطخِّبٌّّٗػاللخّثؤٔظّخّٚرىٌٕٛٛع١بّاٌّؼٍِٛبر١خّفّٟاٌششوخّ .
ّ
 -9يذققي حساباث انشزكت
إسٔغذّٔٛ٠ٚغّ ّ
ّ
ّ
 -31اعتًاد انقىائى انًانيت
ّ
إػزّذِّغٍظ ّاإلداسحّ،خاليّإعزّبػّٗاٌزّٞػمذّثزبس٠خّّ َ١1٣٣/1١/١٣اٌمٛائُ ّاٌّبٌ١خ ّاٌّؼذّحِّّٓلجًِّذلمّٟاٌؾغبثبدّ
ؽٛيّأػّبيّٚؽغبثبدّاٌغٕخّاٌّبٌ١خّاٌّّزذحٌَِّّّٓٚ١1٣٣/٣/٣غب٠خّّ .َ١1٣٣/٣١/١٣
ّ
ّ
 -33يقتزحاث يجهس اإلدارة حىل تىسيع األرباح انًانيت انسنىيت
٠مزشػِّغٍظّاإلداسحّرٛص٠غّطبفّٟدخًّاٌششوخٌٍّغٕخّاٌّبٌ١خّإٌّز١ٙخّفّ١٣ّٟد٠غّجشّّ١1٣٣ػٍّٝاٌشىًّاٌزبٌّ :ٟ
ّ
٠ زُّإعزجؼبد ّاٌّظشٚفبدّاٌؼبِخّٚاٌزىبٌ١فّاٌجبٌغِّغًّّلّ١زٙبّّ ٣٠.٣٧1.٣١٣لايرّعؼٛدِّّٓ ٞإعّبٌّٟاإل٠شادادّ
ٌٍششوخّٚاٌجبٌغّلّ١زٙبّّ١٤.١١٢.٣١٤لايرّعؼٛدّ .ٞ
 رخظُّٔغجخّ(ِّّٓ)%٣1األسثبػّاٌظبف١خ ّلجًّاٌضوبح ّٚػش٠جخّاٌذخًّاٌجبٌغخّلّ١زٙبّّ ٧.٤٤١.٤٣٣لايرّعؼٛدّٞ
ٌزىّٓ٠ٛاإلؽز١بؽّٟإٌظبِّٟٚرٌهّثّجٍغّّ٧٤٤.١٤٣لايرّعؼٛد.ٞ
 رشؽً ّاألسثبػ ّاٌّزجم١خ ّٚاٌجبٌغخ ّلّ١زٙب ّّ ٢.٤١١.٢٢١لاير ّعؼٛدّ ٞاٌّ ٝاٌغٕخ ّاٌّبٌ١خ ّاٌزبٌ١خ ّّ ،ثؼذ ّخظُ ّٔغجخّ
(ِّّٓ)%٣1األسثبػّاٌظبف١خّلجًّاٌضوبحّٚػش٠جخّاٌذخًّٚرؾٍٙ٠ٛبّإٌّٝاإلؽز١بؽّٟإٌظبِّٟٚرٌهّثّجٍغّّ٧٤٤.١٤٣
لايرّعؼٛدّٚٞخظُّاٌضوبحّٚػش٠جخّاٌذخًّاٌجبٌغخّلّ١زٙبّّّ١.١٤٧.٠1٧لايرّعؼٛد.ٞ
ّ

 -35يقتزحاث يجهس اإلدارة حىل جذول أعًال انجًعيت انعًىييت نهشزكت
ّّ
٠ذػِّٛغٍظّاإلداسحّؽؼشادّاٌّغبٌّّ٘ٓ١إلؽالعّػٍّٝعذٚيّاألػّبيّاٌّمزشػٌٍّغّؼ١خّاٌؼّ١ِٛخّاٌغٕ٠ٛخّ :
ّ
 اٌّٛافمخّػٍّٝرمش٠شِّغٍظّاإلداسحّػّٓاٌغٕخّاٌّبٌ١خّإٌّز١ٙخّّف.َّ١1٣٣/٣١/١٣ّٟ
 اٌّٛافمخّػٍ١ِّٝضأ١خّاٌششوخّٚؽغبةّاألسثبػّٚاٌخغبئشّٚرمش٠شِّشالجّٟاٌؾغبثبدّػّٓاٌغٕخّاٌّبٌ١خّإٌّز١ٙخّّفّٟ
.َّ١1٣٣/٣١/١٣
 اٌّٛافمخّػٍّٝرشؽًّ١أسثبػّاٌغٕخّاٌّبٌ١خّإٌّز١ٙخّفَّّ١1٣٣/٣١/١٣ّٟإٌّٝاٌغٕخّاٌّبٌ١خّاٌالؽمخ.
 اإلؽ العّٚاٌّظبدلخّػٍّٝوبفخّاألػّبيّاٌزّٟلبَّثٙبّسئ١ظّٚأػؼبءِّغٍظّاإلداسحّٚرٌهّفّٟؽذٚدّاٌظالؽ١بدّ
اٌّؼطبحٌُّّٙإلدساحّاٌششوخّخاليّاٌؼبَّاٌّبٌّٟإٌّزّٟٙف.َّ١1٣٣/٣١/١٣ّٟ
 ّ اٌّٛافمخّػٍّٝرؼِّٓ١١شالتّاٌؾغبثبدِّّٓثّٓ١اٌّششؾِّّٓٓ١لجًٌّغٕخّاٌّشاعؼخٌّّشاعؼخّؽغبثبدّاٌششوخٌٍّؼبَّ
اٌّبٌَّٚ١1٣٤ّٟاٌج١بٔبدّاٌّبٌ١خّاٌشثغّعٕ٠ٛخّٚرؾذ٠ذّأرؼبثّٗ .
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
٘زاّ٠ٚزمذَّسئ١ظِّغٍظّإدساحّاٌششوخّثبٌشىشّٚاٌزمذ٠شٌٍّغبدحّاٌّغبّّ٘ٓ١ػٍّٝصمزُّٚٙدػٌٍُّّٙؼبٍِّٚٓ١اٌمّٓ١ّ١ػٍّٝإداسحّ
اٌششوخّ ّ.
ّ
ّ
ّ
ّ

