شزكت انبحز انًتىسظ انسعىديت نإلستثًار
)شزكت يساهًت سعىديت يقفهت)
انتقزيز انسنىي نًجهس اإلدارة عن انفتزة انًانيت انًنتهيت في  13ديسًبز 1038و
-3انًقذيت:
٠غشّ ِّغٍظّإداسحّؽشوخّاٌجؾشّاٌّزٛعو ّاٌغؼٛد٠خ ٌّإلعزضّبسّأّْ٠مذٌٍَّغبدحّاٌّغبّّ٘ٓ١رمش٠شّٖاٌغّٕٞٛػّٓاٌؼبَّاٌّبٌّٟ
إٌّزّ ٟٙفِّ َّ ١0٣8/٣١/١٣ّ ٟقؾٛثبّ ّثبٌمٛائُ ّاٌّبٌ١خ ّاٌّذلمخ ّّٚ .فِّ ٟب ّّ٘ ِّٓ ٍٟ٠زا ّاٌزمش٠ش ّٚفف ّألُ٘ ّاٌزطٛسادّ
ٚإٌزبئظّٚاألٔؾطخّألػّبيّاٌؾشوخّفّٟاٌؼبَّّ ّّّّ.َّ١0٣8
نبذة عن انشزكتّ :
إْ ّؽشوخ ّاٌجؾش ّاٌّزٛعو ّاٌغؼٛد٠خ ٌّالعزضّبس ّ("اٌؾشوخ")ّ ّٟ٘ ،ؽشوخ ِّغبّ٘خ ّعؼٛد٠خ ِّمفٍخ ِّغغٍخ ٌّذ١ّ٘ ٜئخ ّاٌغٛقّ
اٌّبٌ١خّثّٛعتّاٌزشخ١ـّسلُّّٚ١6-06070ربس٠خّّ١عّبدّٜا٢خشّ٘٣2١8ـّ(اٌّٛافكّّ ّ.)١006ّٛ١ٔٛ٠ّ٣١
ّ
إّْسأطِّبيّاٌؾشوخّ٠جٍغِّ(ّ٣00.000.000ئخٍِّّ)ْٛ١لايرّعؼٛدِّٞمغُّإٌ(ّ٣0.000.000ّٝػؾشحِّالّ)ٓ١٠عُّٙلّ١خّ
وًّاٌغ(٣0ُٙػؾشح)ّلايرّعؼٛدّ .ّٞ
ّ
رزّضًّأٔؾطخّاٌؾشوخّفّٟاٌزؼبًِّثقفخّأفًّٚٚ١وًّٚ١اٌزؼٙذّثبٌزغط١خّٚإداسحّفٕبد٠كّاإلعزضّبسّٚاٌزشر١تّٚرمذُّ٠اٌّؾٛسحّ
ٚاٌؾفعّفّٟأػّبيّاألٚساقّاٌّبٌ١خّ .
ّ
ّ
 -1اننتائج انًانيت ألعًال انشزكت
ّ
ؽممذّاٌؾشوخّفّٟاٌؼبََّّٔ١0٣8زبئظّه١جخّٔ،زغذّػّٓعٛٙدّفش٠كّاٌؼًّّٚاٌقفمبدّاٌّجشِخّ .
ّ
ؽممذ ّاٌؾشوخّّ ٣6.١28أٌف ّلاير ّعؼٛدّ ٞأسثبؽبّ ّفبف١خ ّلجًّاٌضوبح ّٚمش٠جخ ّاٌذخً ّخاليّاٌؼبََِّّ١0٣8مبثً ّّ٣٣.822
أٌفّلايرّعؼٛدٌٍّٞؼبَّاٌغبثك ّٚثبسرفبع ّثٍغ ّّ 0.202أٌف ّلايرّعؼٛدّٞثّب ّٔغجزٗ ّّ ٣١.620(ّ%20.7أٌفّلايرّعؼٛدّٞ
أسثبؽب ّفبف١خّثؼذ ّمش٠جخّاٌذخًّخاليّاٌؼبََِّّ١0٣8مبثًّّ 4.7١2أٌفّلايرّعؼٛدٌٍّٞؼبَّاٌغبثكّٚثبسرفبع ّثٍغ ّّ2.٣٣٣
أٌفّلايرّعؼٛدّٞثّبّٔغجزّّٗٚ،)%2١.6ثٍغّسثؼّاٌغُّٙاٌٛاؽذّلجًّاٌضوبحّٚمش٠جخّاٌذخًّّ٣.6١لايرّعؼٛدِّٞمبثًّّ٣.٣6
لايرّعؼٛدٌٍّٞفزشحّٔفغٙبِّّٓاٌؼبَّاٌغبثكّ .
ّ
أخفنذ ّاإل٠شاداد ّاٌزؾغ١ٍ١خ ٌٍّؾشوخ ّثّجٍغ ّّ ١.400أٌف ّلاير ّعؼٛد(ّ ٞثٕغجخ ِّّ )%٣2.0مبسٔخ ّثبٌؼبَ ّّ ،َ١0٣6وّبّ
أخفنذ ّاٌّقشٚفبد ّاٌزؾغ١ٍ١خ ّثّجٍغ ّّ 8.0١0أٌف ّلاير ّعؼٛد(ّ ٞثٕغجخ ِّّ )%46.4مبسٔخ ّثبٌؼبَ ّ٠ّ .َ١0٣6زّضًّ
اإلٔخفبك ّفّ ٟاإل٠شاداد ّاٌزؾغ١ٍ١خ ّثقٛسح ّسئ١غ١خ ّثبالٔخفبك ّفّ ٟدخً ّاٌؼٌّٛخ ّاٌخبفخ ّّٚ ،رّضً ّاإلٔخفبك ّفّٟ
اٌّقشٚفبد ّاٌزؾغ١ٍ١خ ّثقٛسح ّسئ١غ١خ ّثبالٔخفبك ّفِّ ٟقبس٠فّاٌؼّٛالدّاٌخبفخّػٍّٝاٌمشٚكّلق١شح ّاألعًّٚعشاءّ
ػىظِّخقـّاالٌزضاِبدّاالؽزّبٌ١خ ثؼذّرٛل١غّارفبل١خِّغّاٌطشفّاٌضبٌشّرٛمؼّثؤّْاٌؾشوخِّؼفبحِّّٓاّٞسعَِّٛزٛعجخّ
عٛاءّؽبمشاّاِّٚغزمجالّّٚ،ثبٌزبٌّٟرُّػىظِّجٍغّّ4.40٣أٌفّلايرّعؼٛدّ .ٞ
ّ

ّ
ٚفّ١بٍٍِّّٟ٠خـٌٍّٕزبئظّاٌّبٌ١خٌٍّؾشوخّفّٟاٌؼبَّ:َّ١0٣8

ثآالفّاٌش٠بالدّاٌغؼٛد٠خ ّ
1038
ّ ٣6.2١0
إعّبٌّٟاإل٠شادادّاٌزؾغ١ٍ١خ ّ
ّ ٣80
إعّبٌّٟاٌّقشٚفبدّاٌزؾغ١ٍ١خّ* ّ
فبفّٟاٌذخًٌٍّغٕخّلجًّاٌضوبحّٚمش٠جخّاٌذخً ّ ّ ٣6.١28
فبفّٟاٌذخًٌٍّغٕخّثؼذّاٌضوبحّٚمش٠جخّاٌذخً ّ ّ ٣١.620
ّ ٣76.740
إعّبٌّٟاٌّٛعٛداد ّ
ّ ١.7٣8
إعّبٌّٟاٌّطٍٛثبد ّ

1037
ّ ١0.١80
ّ 8.600
ّ ٣٣.822
ّ 4.7١2
ّ ٣74.066
ّ ٣2.١08

نسبت انتغيز
انتغيز
(ّ %٣2.00- ّ )١.400
(ّ %46.4١- ّ )8.0١0
ّ %20.7١
ّ 0.202
ّ %2١.78
ّ 2.٣٣٣
ّ %0.8١(ّ )٣.١8١
(ّ %62.6٣- ّ )٣0.740

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

سثؾ١خّاٌغ(ُّٙلجًّاٌضوبحّٚمش٠جخّاٌذخً) ّ

ّ ٣.6١

ّ ٣.٣6

ّ

ّ

*ّرزنّّٓاٌّقشٚفبدّاٌزؾغ١ٍ١خّػىظِّخقـّاالٌزضاِبدّاالؽزّبٌ١خّثّجٍغّّ4.40٣أٌفّلايرّعؼٛدّ ٞ
ّ

ٚعذ٠شّثبٌزوشّٕ٘بّأّْإٌزبئظّاٌّبٌ١خّعشّٜرذل١مٙبِّّٓلجًّاٌّؾبعتّاٌمبّٟٔٔٛد٠ٍٛ٠ذّأذّرٛػّٚ،لذّأثذّٜا٢خ١شّسأ٠بِّّطٍمبّ،
ثذِّ ْٚالؽظبدّ ،أْ ّاٌمٛائُ ّاٌّبٌ١خ ّوىً ّرظٙش ّثؼذيّ ِّٓ ،وبفخ ّإٌٛاؽّ ٟاٌغ٘ٛش٠خّ ،اٌّشوض ّاٌّبٌٌٍّ ٟؾشوخ ّوّب ّفّ١٣ّ ٟ
د٠غّجشّّٔٚ١0٣8زبئظّأػّبٌٙبّٚرذفمبرٙبّإٌمذ٠خٌٍّغٕخّإٌّز١ٙخّفّٟرٌهّاٌزبس٠خّٚفمبٌٍّّؼب١٠شّاٌذ١ٌٚخٌٍّزمش٠شّاٌّبٌّّٟاٌّؼزّذّ
فّٟاٌٍّّىخّاٌؼشث١خّاٌغؼٛد٠خّ ٚاٌّؼب١٠شّّٚاالفذاسادّاالخشّٜاٌّؼزّذحِّّٓاٌ١ٙئخّاٌغؼٛد٠خٌٍّّؾبعجّٓ١اٌمبّٔٚٓ١١ٔٛاٌّالئّخّ
ٌظشٚف ّاٌؾشوخ ّوّب ّٚرزفك ِّغ ِّزطٍجبد ّٔظبَ ّاٌؾشوبد ّٚإٌظبَ ّاألعبعٌٍّ ٟؾشوخ ّفّ١ب ّ٠زؼٍك ّثئػذاد ّٚػشك ّاٌمٛائُّ
اٌّبٌ١خّ.وّبٌُّّرٍؾعّإٌزبئظّاٌّبٌ١خّأّٞفشٚلبدّع٘ٛش٠خّفّٟإٌزبئظّاٌزؾغ١ٍ١خٌٍّؾشوخّػّٓٔزبئظّاٌغٕخّاٌّبٌ١خّاٌغبثمخّ .
ّ
ّٚاٌزضاِبّثمٛأّٓ١اٌٍّّىخّاٌؼشث١خّاٌغؼٛد٠خّ ،رُّافذاسّاٌمٛائُّاٌّبٌ١خٌّغٕخّّ ١0٣8ثّبّ٠زٛافكِّغِّؼب١٠شٌٍّّؼب١٠شّاٌذ١ٌٚخّ
ٌٍزمش٠شّاٌّبٌّٟثؼذّاّْوبٔذّاٌمٛائُّرؼذّفّٟاٌغبثكّٚفمبٌّّؼب١٠شّاٌّؾبعجخّاٌّزؼبسفّػٍٙ١بّفّٟاٌٍّّىخّاٌؼشث١خّاٌغؼٛد٠خّ
ٚاٌقبدسحّػّٓاٌ١ٙئخّاٌغؼٛد٠خٌٍّّؾبعجّٓ١اٌمبّٔ ّ.ٓ١١ٔٛ
ّ
رغذّْٚادٔبّٖعذٚيّّ٠ضًّخالفخّألفٛيّاٌؾشوخّٚخقِٙٛبّٔٚزبئظّأػّبٌٙبّفّٟاٌغٕٛادّاٌّبٌ١خّاٌخّظّاألخ١شح ّ
ّ
رمش٠شّاٌّشوضّاٌّبٌ(ّٟثآالفّاٌش٠بالدّاٌغؼٛد٠خ)ّ :
ّ
1038

1037

1034

1033

1032

47.6١7
60.474

٣0١.00١
77.060

٣87.064
08.00٣

١08.786
72.006

2٣7.2١6
١٣.276

347.493

349.077

123.310

211.122

227.892

اٌّطٍٛثبدّاٌّزذاٌٚخ
اٌّطٍٛثبدّغ١شّاٌّزذاٌٚخ
إجًاني انًطهىباث

١.0١6
٣.04٣

٣١.266
٣.8١٣

٣0٣.١١٣
٣.0٣١

١8٣.6١١
٣.٣86

١٣١.8٣٣
٣.020

1.438

32.108

301.712

181.930

132.834

إجًاني حقىق انًساهًين

342.077

332.749

321.194

320.112

311.018

اٌّٛعٛدادّاٌّزذاٌٚخ
اٌّٛعٛدادّغ١شّاٌّزذاٌٚخ
إجًاني انًىجىداث

رمش٠شّلبئّخّاٌذخًّ(ثآالفّاٌش٠بالدّاٌغؼٛد٠خ)ّ :
ّ
إعّبٌّٟاٌذخًّاٌزؾغٍّٟ١
إعّبٌّٟاٌّقبس٠فّاٌزؾغ١ٍ١خ
انذخم ين انعًهياث انزئيسيت
إ٠شادادّأخشّ،ٜفبفٟ
صافي انذخم قبم ضزيبت انذخم
مش٠جخّاٌذخً
صافي انذخم نهسنت

1038

1037

1034

1033

1032

٣6.2١0
٣80

١0.١80
8.600

١١.808

١0.6١6

١٣.64١

٣8.06٣

١2.4٣2
٣6.400

37.123

33.473

1.033

7.344

4.942

١

٣74

٣.042

246

()٣6

37.128
١.00١

33.822
١.١٣0

1.409
١.١0١

7.441
١.١78

4.927
٣.6١6

31.723

9.412

137

3.193

3.130

ّ
ّ
ّ
 -1نشاط انشزكت  -األعًال انتشغيهيت
تابعت الشركة فً العام 8102م 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
بدأنا العام  8102على نحو متفائل مع توقٌع عقدٌن لالستشارات المالٌة وخدمات الترتٌب الحصري فً السعودٌة.
أبرم العقد الثانً (قٌمته االجمالٌة  01ملٌون لاير سعودي ما ٌعادل  2ملٌون دوالر أمٌركً) فً  0كانون األولٌ /ناٌر
مع شركة متخصصة فً مجال توزٌع وبٌع قطع غٌار السٌارات فً المملكة لتموٌل رأس المال العامل للشركة على مدى
السنوات الخمس المقبلة؛ تبلغ قٌمة الرسوم المتفاوض علٌها :رسوم ترتٌب  011الف لاير على خمس دفعات ورسوم
اتمام صفقة  %0,3محسوبة من قٌمة العقد.
قام فرٌق الشركة خالل الربع األول من العام بالتنسٌق الوثٌق مع العمٌل على تحدٌد األهداف االستراتٌجٌة والمالٌة
للصفقة وعلى إعداد المسودات األولٌة الخاصة بذلك .وبعد اإلطالع الدقٌق على وضع العمٌل المالً ،قرر فرٌق العمل
التأنً فً وضع الصٌغة النهائٌة للنموذج المالً للكشف عن مزٌد من االستفسارات حول عمل العمٌل ومركزه المالً
وإجراء تقٌٌم أكثر دقة لعملٌة الهٌكلة المالٌة المخطط لها .استغرقت عملٌة توثٌق الملف الخاص بالصفقة وق ًتا أطول مما
كان متوقعً ا مع انتهاء الصٌغ النهائٌة للوثائق الخاصة بالصفقة خالل شهر حزٌرانٌ/ونٌو .فضل فرٌق العمل اختبار
اهتمام المستثمرٌن/ممولٌن متخصصٌن بشكل غٌر رسمً قبل تقدٌم الملف الكامل للصفقة لهٌئة السوق المالٌة السعودٌة.
بناء على ذلك ،قام فرٌق العمل باختبار فكرة التموٌل أوال مع البنوك اإلستثمارٌة اإلقلٌمٌة والمحلٌة ومع صنادٌق
استثمارٌة متخصصة منها بٌت التموٌل الكوٌتً السعودي ،بٌت االستثمار العالمً ،شركة االستثمار الكوٌتٌة  ،الواحة
كابٌتال  NBK ،كابٌتال بارتنرز ،سانكتا كابٌتال  ،جلف كابٌتال ولكن ردود الفعل العامة على هذه الفرصة كانت سلبٌةّ ّ.

فً ضوء التعلٌقات السلبٌة التً تم تلقٌها من البنوك اإلقلٌمٌة  /المحلٌة ومن الصنادٌق االستثمارٌة للمشاركة فً الصفقة،
عمل فرٌق الشركة بشكل وثٌق مع العمٌل لتقٌٌم خٌاراته وإلعداد ّقائمة محددة من المستثمرٌن االستراتٌجٌٌن المحلٌٌن
واإلقلٌمٌٌن ومنهم شركة الراشد لإلطارات  ،الجفالً لقطع غٌار السٌارات  ،حاجً علً رضا  ،شركة الجمٌح
للسٌارات ،مجم وعة الطاٌر ،عبد اللطٌف جمٌل ،مجموعة الناغً للسٌارات ،الفطٌم ،الرستمانً ،سهٌل بهوان ،ومنظمات
دولٌة مثل نٌكزس أوتوموتٌف إنترناشونال .قام الفرٌق بالتنسٌق مع العمٌل وتم االتفاق على أن العمٌل ٌقترب أوالً من
شركة نٌكزس أوتوموتٌف إنترناشونال نظرا لعضوٌة العمٌل النشطة فً هذه الشركة وحقٌقة أن العمٌل لدٌه بالفعل القدرة
لالتصال باإلدارة العلٌا لشركة نٌكزس .أما بالنسبة لألسماء األخرى فً القائمة ،فقد قرر تأجٌل العملٌة تحسبا ً لمزٌد من
الوضوح فٌما ٌتعلق بمفاوضات العمٌل الجارٌة لضمان تموٌل الدٌون من بنكً العربً وساب فً الرٌاض .خالل الربع
األخٌر من السنة وعلى ضوء معطٌات مستجدة بخصوص العمٌل لها عالقة بإجراءات قانونٌة ٌتم تداولها ضد مالكً
الشركة الذٌن ٌملكون  ٪81من قبل مؤسس الشركة والمالك ألغلبٌة أسهمها ،قرر فرٌق العمل وقف جمٌع مبادرات
التسوٌق المخطط لها تحسبًا لمزٌد من الوضوح فٌما ٌتعلق باستمرارٌة أعمال الشركة .على اثر ذلك ،وباإلشارة إلى آخر
فاتورتٌن معلقتٌن فً ذمة العمٌل بقٌمة  01ألف لاير سعودي (كجزء من رسوم تعٌٌن) ،تداول فرٌق العمل فً هذا الشأن
على ضوء التعلٌقات التً تلقاها من مدٌر العمٌل المالً من ان العمٌل ٌواجه مشاكل فً السٌولة وصلت إلى الحد الذي ال
ٌتم فٌه دفع رواتب موظفً العمٌل فً الوقت المحدد ،وتم االتفاق على شطب الفواتٌر المعلقة.
أبرم العقد الثانً خالل شهر شباط /فبراٌر مع شركة متخصصة فً مجال بناء وإدارة المستشفٌات ومراكز الرعاٌة
الصحٌة العامة والخاصة فً الٌونان ودول الخلٌج العربً لتموٌل بناء وتطوٌر سلسلة من المستشفٌات الصغٌرة الذكٌة
فً المملكة على مرحلتٌن .المرحلة االولى )قٌمتها االجمالٌة  831ملٌون لاير سعودي ما ٌعادل  76ملٌون دوالر
أمٌركً) تهدف إلى إنشاء وإطالق نموذجٌن من هذه المستشفٌات فً الرٌاض والمرحلة الثانٌة )قٌمتها االجمالٌة 8311
ملٌون لاير سعودي ما ٌعادل  776ملٌون دوالر أمٌركً) تهدف إلى نشر هذه النماذج الناجحة فً المدن السعودٌة
الرئٌسٌة األخرى :جدة ،المدٌنة ،الدمام .تبلغ قٌمة الرسوم المتفاوض علٌها للمرحلة األولى حوالً  6.3ملٌون لاير ما
ٌعادل  8ملٌون دو الر أمٌركً .أما بالنسبة للمرحلة الثانٌة فتم التفاوض على منح سعودي مٌد حق الرفض األول فً
الهٌكلٌة المالٌة والبٌع.
قام فرٌق الشركة خالل الربع األول من العام بالعمل على تحضٌر وإكمال الوثائق الخاصة بالصفقة وتقدٌم الملف الكامل
للمشروع لهٌئة السوق المالٌة السعودٌة فً  87ابرٌل  /نٌسان .وبالتوازيّ ،عمل فرٌق الشركة على أعداد قائمة من
المستثمرٌن المحتملٌن وعلى اطالق عملٌة التسوٌق بشكل رسمً خالل شهر ماٌو/اٌار .خالل فترة الثمانٌة أشهر حتى
نهاٌة السنة ،قام فرٌق الشركة باالتصال مع حوالً  03مجموعة استثمارٌة على األقل ،فً كل من الرٌاض وجدة
وردود الفعل على المشروع أتت إٌجابٌة بشكل عام .حتى حٌنه ولألسف لم ٌتم التوصل إلتفاق نهائً مع أحد لرعاٌة
ً
إضافة إلى أسماء اخرٌن
المشروع من الناحٌة المالٌة وما ٌزال فرٌق الشركة ٌتابع مع جمٌع المستثمرٌن المحتملٌن
طرحوا خالل الفترة للرد على جمٌع األسئلة /الشكوك المتعلقة بالمشروع /أو بهٌكلٌة المشروع إلتمام الصفقة فً أسرع
وقت ممكن .تجدر اإلشارة أنه وخالل الربع األخٌر من السنة ،فاوض فرٌق العمل مع العمٌل على تمدٌد فترة العقد
الموقع (والمنتهً فً  01سبتمبر) لفترة ستة أشهر أخرى تنتهً فً أبرٌل  ،8102قابلة للتجدٌد لمدة ستة أشهر أخرى.
خالل الربع األخٌر من العام ،تمكن فرٌق العمل بعد فترة سبعة أشهر من المفاوضات والمتابعات الدورٌة من إقناع
الرئٌس التنفٌذي وأحد مؤسسً شركة "مٌرا فودز" العاملة فً مجال تشغٌل المطاعم الفاخرة فً السعودٌة على العمل مع
"سعودي مٌد" من خالل التوقٌع على عقد استشاري للترتٌب الحصري )قٌمته االجمالٌة  01-03ملٌون لاير سعودي ما
ٌعادل  00-2ملٌون دوالر أمٌركً)  ،مع األخذ بعٌن االعتبار أحقٌة مستشار العمٌل األصٌل المعٌن ،شركة نما القابضة،
فً المشاركة فً التسوٌق والبٌع ومقاسمته الرسوم المترتبة من إتمام الصفقة مع سعودي مٌد .تبلغ قٌمة الرسوم
المتفاوض علٌها :رسوم ترتٌب  01الف لاير ورسوم اتمام صفقة  %0محسوبة من قٌمة العقدٌ .قوم فرٌق سعودي مٌد
حالٌا ً بالعمل على تحضٌر وإكمال الوثائق الخاصة بالصفقة وٌنوي التحضٌر لبٌع الصفقة خالل الربع الثانً من .8102

كما وعمل الفرٌق على عدة أصعدة فً العام  8102بهدف الحصول على عقود بٌع وتسوٌق حصرٌة لشركات ولفرص
استثمارٌة أجنبٌة فً السعودٌةٌ .تنوع عمل هذه الشركات والفرص على عدة قطاعات منها المقاهً والكوفً شوب،
الضٌافة ،المالبس الراقٌة ،المطاعم ،العقارات ،والبنٌة التحتٌة فً لبنان.
وٌستمر فرٌق الشركة بجهوده الرامٌة الى الحصول على المزٌد من عقود اإلستشارات المالٌة من خالل تسوٌق خدمات
الشركة ألكبر عدد من العمالء المحتملٌن فً المملكة العربٌة السعودٌة والمنطقة.
وفً مجال التموٌل المركب والتسنٌد الـ " ،"Securitisationالخدمة التً أطلقتها شركة البحر المتوسط السعودٌة
لإلستثمار فً منتصف العام  ،8100استمرت الشركة بالعمل على إنجاز عملٌة تسنٌد مخزون السٌارات الجدٌدة إلحدى
أهم وكالء السٌارات فً المملكة العربٌة السعودٌة .تجدر اإلشارة هنا بأن العمل على هذه العملٌة قد تباطئ نتٌجة عملٌة
إعادة الهٌكلة التً قامت بها الشركة والتً أُنجزت مع نهاٌة العام  .8102كما استمرت الشركة بتسوٌق خدماتها للتموٌل
المركب فً قطاعات بٌع السٌارات ،تأجٌر السٌارات وشركات التموٌل الشخصً .وقد شهد سوق المملكة 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 .كما استمرت الشركة فً اإلشراف على إدارة عملٌات التسنٌد المُنجزة فً لبنان .فً هذا
السٌاق تجدر اإلشارة الى أن أحد هذه العملٌات دخل مرحلة التصفٌة وفقا ً لما هو مُعد وذلك بعد مرور حوالً خمسة
سنوات على اإلنشاء كما وبعد دفع كافة المبالغ المستحقة للمستثمرٌن فً أوقاتها المحددة.
 إدارة الصناديق اإلستثمارية
تابعت الشركة فً العام  8102إدارة صندوقها اإلستثماري فً مجال التطوٌر العقاري المنشئ بالتعاون مع شركة
سولٌدٌر انترناشونال ،كما وتابعت دراسة إنشاء وتسوٌق صنادٌق استثمارٌة تهدف الى خفض نسبة المخاطرة بالتعاون
مع الشركات الشقٌقة أو أطراف ذو خبرة وذات صلة بشركة سعودي مٌد .تجدر اإلشارة إلى أنه ومع نهاٌة سنة 8102
تلقت الشركة بصفتها مدٌرصندوق  MED SI Real Estate Development Fund IIرسالة من المستثمرٌن
فً الصندوق تطلب خفض الرسوم اإلدارٌة السنوٌة والمتوجبة إلى الشركة عن العام  8102وكل من األعوام التً تلً؛
قام فرٌق الشركة بالتفاوض مع مالكً وحدات الصندوق خالل الفترة األخٌرة وإتفق على صٌغة معٌنة تقضً بخفض
الرسوم إلى  0٫1ملٌون لاير فً  8102وإلى  0٫1ملٌون لاير للسنوات المقبلة وحتى إنتهاء الصندوق.
بالنسبة للعقد الموقع مع إحدى الشركات العاملة فً مجال البناء والمقاوالت بخصوص إنشاء صندوق لمشروع عقاري
ضخم فً مدٌنة جدة (الحجم المستهدف  1,6ملٌار لاير سعودي)ّ ،لشّسّفش٠كّاٌؼًّ ّٚفّٟمٛءّاٌّزبثؼبدّاٌذٚس٠خِّغّ
إداسح ّاٌؼّّ ً١ثؤْ ّ٠ؼٍك ّاٌّفبٚمبد ّاٌّشرجطخ ّثّؾبسوخ ّعؼٛد١ِّ ٞذ ّفِّ ٟؾشٚع ّاٌقٕذٚقّ ِّٓ .عٙخ ّأخشّ ِّٓٚ ٜخاليّ
إٌّبلؾبد ّاٌذٚس٠خ ِّغ ّاٌؼًّ ّٔفغّٗ ،حصل فش٠ك ّاٌؼًّ ّعلى ردود إٌجابٌة على مشروع تطوٌرآخر ٌجمع العمٌل مع
وزارة اإلسكان السعودٌة؛ ٌعتزم فرٌق الشركة المتابعة مع العمٌل لمعرفة جدوى مشاركة سعودي مٌد فً هذا المشروع.
ومع نهاٌة عام  ،8102عرض على الشركة مشروع تطوٌر عقاري ضخم فً مدٌنة جدة بالتعاون مع إحدى العائالت
السعودٌة البارزة والمالكة لكامل أرض المشروع؛ إجمالً مساحة األرض مقدرة بـ حوالً  21الف متر مربع مع
إجمالً مساحة مبنٌة مقدرة بـ حوالً  808الف متر مربع .أعد فرٌق العمل تقٌٌما ً تفصٌلٌا ً للمشروع وهو اآلن ٌفاوض
العمٌل على الخطوط العرٌضة والشروط الرئٌسٌة التفاقٌة التعاون.
كما ٌجدر الذكر ،أنه والتزاما بمتطلبات الئحة صنادٌق االستثمار "الباب السادس" طرح صنادٌق أجنبٌة طرحا ً خاصا ً فً
المملكة العربٌة السعودٌة ،وبما أن شركة البحر المتوسط السعودٌة لإلستثمار"سعودي مٌد" ترغب بتقدٌم خدمة طرح

وحدات صنادٌق أجنبٌة فً المملكة ،وذلك عن طرٌق عملها كوكٌل حصري فً المملكة لمدراء صنادٌق إستثمارٌة
(إقلٌمٌٌن
وعالمٌٌن) ،حٌث ٌتم طرح وحدات الصنادٌق األجنبٌة على مستثمرٌن ذوي خبرة لتوفٌر فرص إستثمارٌة ذات نطاق
أوسع جغرافٌا ً وأصول ذات فئات متعددة .فقد قامت الشركة بالتقدم للحصول على رخصة نشاط التعامل بصفة وكٌل
إلستعمالها حصرٌا ً لبٌع وحدات صنادٌق أجنبٌة ،وحصلت على الرخصة فً شهر آب/أغسطس من العام .8102
وقد عمل فرٌق الشركة خالل النصف الثانً من السنة ،وبعد الحصول على الرخصة ،على التفاوض مع ّعدد من
الشركات المالٌة ّالدولٌة والتً تعمل فً مجال إدارة األصول لتمثٌلهم بشكل حصري فٌما ٌخص بطرح صنادٌقهم
االستثمارٌة فً المملكة ، ،لعل من أهمها اإلتفاق مؤخرا" مع شركة أزٌموت هولدنج ّوهً من أكبر شركات إدارة
األصول فً العالم وتتخذ من إٌطالٌا مقراً لها لتعٌٌن سعودي مٌد لتكون الوكٌل الحصري لألخٌرة فً المملكة؛ ٌأمل فرٌق
الشركة فً التوقٌع على عقد التمثٌل خالل الربع األول من العام .8102
 إتفاقيات المبادلة ((Swap Agreement
وفقا ً لقرار هٌئة سوق المال القاضً بالسماح للمستثمرٌن األجانب الغٌر المقٌمٌن اإلستثمار فً السوق السعودٌة لألسهم
من خالل إبرام إتفاقٌات المبادلة ) )SWAPمع الشركات المرخص لها بالتعامل بصفة أصٌل استمرت الشركة فً تقدٌم
هذه الخدمة لعمٌلها الوحٌد لإلستفادة من المنافع اإلقتصادٌة من عملٌات بٌع وشراء األسهم المدرجة فً سوق األسهم
السعودٌة "تداول"ّ.تجدر اإلشارة إلى أنه خالل سنة ّ8102وصل الدخل من هذا العمل ضئٌالً جدا" األمر الذي قد ٌجبر
سعودي مٌد على إٌقافه فً المستقبلّ .
 -2نشاط انشزكت  -اإلستثًاراث انذاخهيت
فِّ ٟؾفظخ ّاٌؾشوخ ّػذح ّإعزضّبساد ّفّ ٟأدٚاد ِّبٌ١خ ّلٍٍ١خ ّاٌّخبهش ّٔغج١بّ ّثٙذف ّص٠بدح ّاٌّشدٚد ّاٌّبٌّ ٟػٍّ ٝسأط ِّبيّ
اٌؾشوخّ.فِّٟبٍّّٟ٠لبئّخّثئعزضّبسادّاٌؾشوخّاٌّٛعٛدحّفّٟدفبرش٘بّثزبس٠خّّ :َ١0٣8/٣١/١٣
االستثًاراث انًانيت:
ّ
األداة انًانيت
عٕذادّؽشوبدّخبفخ ّ
فٕذٚقِّ١ذٌٍّغٌٛ١خّ)(SPC
فٕذٚقِّؾشٚعّاٌؾشقّاألٚعو ّ
فٕذٚقّرغٕ١ذّاالفٛيّ–ّّ ABA
ّ
ّ
 -3انًخاطز

انقيًت انعادنت (لاير سعىدي)
ّ ٣١.2١4.74٣
ّ ٣2.470.774
ّ 4.٣74.4١2
ّ ٣2.072.2٣0

 مخاطر االئتمان
رّضًِّخبهشّاالئزّبّْػذَِّمذسحّهشفِّبّػٍّٝاٌٛفبءّثئٌزضاِبرِّّٗ،بّ٠ؤدّٞإٌّٝرىجذّاٌطشفّا٢خشّخغبسحِّبٌ١خّ.إّْ
اٌّٛعٛداد ّاٌّبٌ١خ ٌٍّؾشوخ ّاٌخبمؼخ ٌّزشو١ض ِّخبهش ّاالئزّبّْ ،رزؤٌف ّثبألعبط ِّٓ ّإٌمذ ٌّذّ ٜاٌجٕٛن ّٚاٌّذّْٕٛ٠
ٚاإلعزضّبسادّٚ.فِّٟبّ٠زؼٍكّثّخبهشّاالئزّبّْإٌبرغخّػّٓاٌّٛعٛدادّاٌّبٌ١خّاألخشٌٍّٜؾشوخّٚ،اٌزّٟرزنّّٓإٌمذِّٚبّفّٟ
ؽىّّٗ،فئْ ّرؼشكّاٌؾشوخٌّّخبهشّاالئزّبّْٕ٠ؾؤّػٓ ّػغضّاٌطشفّا٢خشّػٍّٝاٌٛفبءّثئٌزضاِبرِّٗ ،غّوّْٛألقّٝؽذّ
ٌٍزؼشكّ٠غبّٞٚاٌمّ١خّاٌذفزش٠خٌّٙزّٖاألدٚادّ ّ.

إِّْبّفّٟؽىُّإٌمذّٚإعزضّبسادّاٌؾشوخِّٛدػخِّغّثٕٛنّٚأهشافّأخشّٜرادّعّؼخّع١ذحّٚثؼذّاٌؾقٛيّػٍِّٛٝافمخّ
إداسحّاٌّخبهشٌٍّؾشوخّاألَّلجًّأّٞرؼبًِِّغّأّٞهشفّخبسعٌّٚ،ٟزٌهّفئِّْخبهشّاإلئزّبِّْؾذٚدحّ .
ّ
 يخاطز انسىق 
رزّضًِّخبهشّاٌغٛقّثئِىبٔ١خّرؤصشّإ٠شادادّاٌؾشوخّأّٚسأطِّبٌٙبّأّٚلذسرٙبّػٍّٝاٌم١بَّثذػُّأػّبٌٙبّ،ثزغ١شادّفّٟاألعؼبسّ
اٌغٛل١خ ٌٍّفبئذحّ ،ثزغ١شاد ّفّٟأعؼبسّاألعُّٙأّٚثزغ١شاد ّفّٟأعؼبسّفشفّاٌؼّالدٌّٚ.ذّ ٜاٌؾشوخ ّفّ ٟإعزشار١غ١زٙب ّرؾًّّ
مئٌٍّ ً١زغ١شاد ّفّ ٟأعؼبس ّاألعّٚ ُٙأعؼبس ّاٌقشف ّٚرمَّٛاإلداسحّثّشالجخّاٌزمٍجبدّفّٟأعؼبسّاٌقشفّٚرؼزمذّثؤّٔٗٛ٠عذّ
خطشّمئًٌٍّ١خغبئشّٔز١غخّاٌزمٍجبدّفّٟأعؼبسّاٌقشفّ،إرّأّْاٌؾشوخّرزؼبًِّثؾىًّسئ١غّٟثبٌذٚالسّاألِش٠ىّٟٚاٌزّٞ
٠ؼزجشّصبثزبِّمبثًّاٌش٠بيّاٌغؼٛدّ ّّ.ٞ
ّ
أِب ّثبٌٕغجخ ٌّخطش ّرؤص١ش ّأعؼبس ّاٌفبئذح ّفزمّ َٛإداسح ّاٌؾشوخ ّثّمبثٍخ ّأعؼبس ّاٌفبئذحّػٍّ ٝاٌمشٚك ّاٌزّ ٟرغزؾقً ّػٍٙ١بِّغّ
اٌؼٛائذ ّاٌضبثزخ ّػٍّ ٝاألعزضّبساد ّاٌزّ ٟرمّ َٛثٙب ّاٌؾشوخ ّ(اإل٠ذاػبد ّفّ ٟاٌجٕٛن ّأّ ٚأدٚاد ّاٌذّ ٓ٠راد ّاٌّشدٚد ّاٌضبثذ ّإراّ
ٚعذد)ّثؾىًّدٚسّٚٞػٕذّوًّرغذ٠ذّٚرٌهٌّزغٕتّأّٞرؤص١شّعٍجّٟلذّٕ٠زظّػّٓرؾشنّأعؼبسّاٌفبئذحّ ّّّ.
ّ
 يخاطز انسيىنت
إّْاٌّمب١٠ظّاٌضالصخّاألعبع١خٌٍّغٌٛ١خّٚاٌزّٟرغزخذَِّّٓلجًّاٌؾشوخِّّٟ٘خضّْٚاٌّٛعٛدادّرادّاٌغٌٛ١خّٚفبئلّسأطّ
اٌّبي ّإٌمذّٚ ٞفبفّ ٟاٌّزطٍجبد ّإٌمذ٠خّ .رزنّٓ ّاٌّٛعٛداد ّراد ّاٌغٌٛ١خ ّإٌمذ ِّٚب ّفّ ٟؽىّٗ ّٚاٌز٠ّ ٞزنّٓ ّاألدٚادّ
اٌغٛل١خّ.
رمَّٛاٌؾشوخّثزغّ١غّ رقٕ١فبدّاٌزذفمبدّإٌمذ٠خّٚاٌغٌٛ١خّاٌّزٛلؼخٌّّٛعٛدارٙبِّٚطٍٛثبرٙبّاٌّبٌ١خّ.رؾزفعّاٌؾشوخّثّؾفظخّ
ِٛعٛدادّرادّعٌٛ١خّلق١شحّاألعًٌّزغط١خِّزطٍجبرٙبّّٚ،رزنّّٓثؼلّاٌٛدائغّرادّاٌغٌٛ١خِّغِّؤعغبدِّبٌ١خٌ .زاّرؼزجشّ
ِخبهشّاٌغٌٛ١خِّزذٔ١خٌّذّٜاٌؾشوخّ .
 يخاطز انتشغيم
رٕزظ ِّخبهشّاٌزؾغًّ١ػّٓأّ ٞلقٛس ّأّ ٚفؾً ّفّ ٟاألٔظّخ ّأّ ٚاٌغ١بعبد ّأّ ٚاإلعشاءاد ّاٌذاخٍ١خ ٌٍّؾشوخّ ،أّ ٚػٓ ّلقٛس ّأّٚ
أخطبءّاٌّٛظفّ،ٓ١أّٚػّٓأؽذاسّخبسع١خّ٠ىّْٔٛز١غخّإِّٔٙٞبّخغبسحٌٍّؾشوخ٠ّّٚ.زطٍتّاٌزخف١فِّّٓ٘زّٖاٌّخبهشِّشالجخّ
داخٍ١خّل٠ٛخِّّٓلجًّإداسحّاٌؾشوخِّقؾٛثخّثغٛدحّفّٟاإلؽشافّٚاٌغ١طشحّّّّّّّ.
 -4تكىين وإجتًاعاث يجهس اإلدارة
٠زؤٌفِّغٍظّإداسحّاٌؾشوخّفّٟربس٠خّّ :َِّّٓ١0٣8/٣١/١٣







اٌغ١ذّفٙذّفبٌؼِّؾّذّاٌّغجؾّّٟ
ّ
اٌغ١ذِّبسّْٚاألعّش ّ
ّ
اٌغ١ذِّشٚاّْاألث١لّ ّ
ّ
ّ
اٌغ١ذّعبِشّعالَ
اٌغ١ذّفٙذِّؾّذّإثشاُّ٘١ثّٓعغبء
اٌغ١ذّخبٌذّاثشاُّ٘١عٍّ١بّْاث١ٔٛبْ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

سئ١ظِّغٍظّاإلداسح
اٌؼنّٛاٌّىٍفّٔٚبئتّسئ١ظّاٌّغٍظ
ّ
ػنِّٛغٍظّاإلداسح ّ
ّ
ّ
ّاٌؼنّٛإٌّزذة ّ
ّػنِّٛغزمً
ّػنِّٛغزمً ّ

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

ّ
ػٍّبّاّْاٌغبدحِّؾّذّػٍّٟثُّٚٙ١فبرِّٓطشّوبٔٛاّلذّإعزمبٌٛآِّّػن٠ٛخِّغٍظّإداسحّاٌؾشوخّفّٟؽٙشّٔٛفّجشّّ.١0٣8

ٚفّ١ب ّّ ٍٟ٠عذٚي ّرفقٌّ ٍٟ١ؾمٛق ّأػنبء ِّغٍظ ّاإلداسح ّفّ ٟأعّٚ ُٙأدٚاد ّدّ ٓ٠اٌؾشوخ ّ(ػٍّب ّأْ ّاٌؾشوخ ٌُّ ّرقذس ّأ٠خّ
أدٚادّدِّٕٓ٠زّرؤع١غٙب):
ّ
ّ
اإلعُ ّ

ٍِى١خّفّٟأعُّٙاٌؾشوخ ّ

اٌغ١ذّفٙذّفبٌؼِّؾّذّاٌّغجؾّ ٟ
اٌغ١ذِّبسّْٚاألعّش ّ
اٌغ١ذِّشٚاّْاألث١ل ّ
اٌغ١ذّعبِشّعالَ ّ
اٌغ١ذّفٙذِّؾّذّإثشاُّ٘١ثّٓعغبء ّ
اٌغ١ذّخبٌذّاثشاُّ٘١عٍّ١بّْاث١ٔٛبْ ّ ّ

الٍّّ٠هّاعُٙ
ّ٠ضًٍِّى١خّثٕهّاٌجؾشّاٌّزٛعوّع٠ٛغشاّّ٣06000000عّ ُٙ
الٍّّ٠هّاعّ ُٙ
الٍّّ٠هّاعّ ُٙ
الٍّّ٠هّاعّ ُٙ
الٍّّ٠هّاعّ ُٙ

ٍِى١خّفّٟأدٚادّدّٓ٠
اٌؾشوخ ّ

اٌزغ١١ش ّ

الّٕ٠طجك ّ
الّٕ٠طجك ّ
الّٕ٠طجك ّ
الّٕ٠طجك ّ
الّٕ٠طجك ّ
الّٕ٠طجك ّ

الّرغ١١ش ّ
الّرغ١١ش ّ
الّرغ١١ش ّ
الّرغ١١ش ّ
الّرغ١١ش ّ
الّرغ١١ش ّ

ّ
ٚفّ١بٍّّٟ٠عذٚيّرفقٍّٟ١ألعّبءّاٌؾشوبدّاٌز٠ّٟىّْٛػنِّٛغٍظّإداسحّاٌؾشوخّػنّٛفِّٟغبٌظّإداسارٙبّ :
ّ
اإلعُ ّ

ّّّّّّّّّّّّإعُّاٌؾشوخ ّ

اٌغ١ذّفٙذّفبٌؼِّؾّذّاٌّغجؾّ ٟ

اٌغ١ذِّبسّْٚاألعّش ّ

اٌغ١ذِّشٚاّْاألث١ل ّ
(ِٓ ّربس٠خ ّلجٛي ّرؼّ ٕٗ١١فّٟ
ّفّٟ
ّاٌؼّ١ِٛخ
اٌغّؼ١خ
ّ )١0٣8/٣٣/١4
اٌغ١ذِّؾّذّػٍّٟثّ ُٙ١
(اٌّٝربس٠خّلجٛيّإعبلبٌزّٗفّٟ
اٌغّؼ١خّاٌؼّ١ِٛخّفّٟ
ّ )١0٣8/٣٣/١4
اٌغ١ذّفبرِّٓطش ّ
(اٌّٝربس٠خّلجٛيّإعبلبٌزّٗفّٟ
اٌغّؼ١خّاٌؼّ١ِٛخّفّٟ
)١0٣8/٣٣/١4
اٌغ١ذّفٙذِّؾّذّإثشاُّ٘١ثّٓعغبء ّ
اٌغ١ذ ّخبٌذّاثشاُّ٘١عٍّ١بّْاث١ٔٛبْ
ّّ






























ؽشوخّاٌزىبٍِ١خّاٌخٍ١غٌٍّٗ١قٕبػخّ(ؽشوخِّغبّ٘خِّمفٍخ)
ؽشوخّإٌب٠فبدٌٍّزّ(ًّ٠ٛؽشوخِّغبّ٘خِّمفٍخ)
ؽشوخِّغّٛػخّاٌجؾشّاٌّزٛعوٌّٛعبهخّاٌـزؤِّ-ّٓ١اٌغؼٛد٠خّ ّ
ِغّٛػخّاٌجؾشّاٌّزٛعوٌّٛعبهخّاٌزؤٌِّ-ٓ١جٕبّْ-ػ.َ.ي)GMIB(ّ.
ّ ّّCynvest sal Holding
ثٕهّاٌجؾشّاٌّزٛعوّػ.َ.يّ ّ.
ثٕهّاٌجؾشّاٌّزٛعوٌّالعزضّبسّػ.َ.يّ.
اٌجٕهّاٌغؼٛدّٞاٌٍجٕبّٟٔػ.َ.ي.
ؽشوخِّ١تٌّإلعزضّبسّػ.َ.ي(ّ.لبثنخ) ّ
ؽشوخِّغّٛػخّاٌجؾشّاٌّزٛعوٌٍّزؤِّٚٓ١إػبدحّاٌزؤٌِّ-ّٓ١جٕبّْ-ػ.َ.ي)GMI(ّ.
ؽشوخِّغّٛػخّاٌجؾشّاٌّزٛعوٌّٛعبهخّاٌزؤِّ–ّٓ١اٌغؼٛد٠خّ–ّّ(ّ ّ)GMIB
اؽشوخِّ١ذّع١ىٛ١س٠ز١ضّػ.َ.ي.
ؽشوخّإِىبّْاٌّبٌ١خّػ.َ.يّ .
ثٕهّاٌجؾشّاٌّزٛعوّ(ع٠ٛغشا)
ؽشوخّإِىبّْاٌّبٌ١خّػ.َ.ي.
ؽشوخِّ١ذعىٛ١سرضّأفغزّٕذّػ.َ.ي.
رشوالٔذّثٕه ّ
ثٕهّاٌجؾشّاٌّزٛعوّ(ع٠ٛغشا)
ؽشوخّإِىبّْاٌّبٌ١خّػ.َ.ي.
رشوالٔذّثٕه
ِغّٛػخّاٌجؾشّاٌّزٛعوٌّٛعبهخّاٌزؤٌِّ-ٓ١جٕبّْ-ػ.َ.يّ )GMIB(ّ.
اٌؾشوخّاٌغؼٛد٠خّألٔبث١تّاٌقٍتّ
ؽشوخّػجشّاٌخٍ١ظّاٌغؼٛد٠خ ّ
ِغّٛػخّؽشوبدّإثشاُّ٘١أث١ٔٛبْ
ؽشوخِّغ٘ٛشادّاٌفشداّْاٌّؾذٚدح
ؽشوخّأفٕبفّاٌغض٠شحٌٍّزغبسحّاٌّؾذٚدح
ؽشوخّ٘١ذسٚر١شفّاٌؼبٌّ١خ
ؽشوخّاٌغٌٛفّاٌؼبٌّ١خ ّ

ّّّّّّّّّّّّعٕغ١زٙب ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
ٌجٕبْ ّ
ٌجٕبْ ّ
ٌجٕبْ ّ
ٌجٕبْ ّ
ٌجٕبْ ّ
ٌجٕبْ ّ
ٌجٕبْ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
ٌجٕبْ ّ
ٌجٕبْ ّ
ع٠ٛغشا ّ
ٌجٕبْ ّ
ٌجٕبْ ّ
رشو١ب ّ
ع٠ٛغشا ّ
ٌجٕبْ ّ
رشو١ب
ٌجٕبْ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اٌغؼٛد٠خ ّ
اإلِبساد ّ
لطش ّ

ّ
إعزّغِّغٍظّإداسحّاٌؾشوخّخّظِّشادّفّٟخاليّاٌؼبََّّٚ١0٣8فِّٟب ٍّٟ٠ػشكّألُّ٘اٌؾؤّْٚاٌزّٟرذاٌٙٚبّّٚاٌمشاسادّ
اٌزّٟإرخز٘بّاٌّغٍظّفّٟإعزّبػبرٗ ّ :
ّ
 إجتًاع في 1038/03/33و

 دػٛح ّاٌغّؼ١خ ّاٌؼّ١ِٛخ ٌّإلٔؼمبد ّفّ ٟعٍغخ ّػبد٠خ ّٚرؾذ٠ذ ّعذٚي ّأػّبٌٙبّٚ ،رٌه ٌٍّّٛافمخ ّػٍّ ٝإلزشاػ ّدفغ ّثذالدّ
عٕ٠ٛخٌّشئ١ظِّغٍظّاإلداسحّاٌغ١ذّفٙذّاٌّغجؾ.ٟ
 إجتًاع في 1038/01/08و
 اإلهالعّػٍّٝاٌّٛاصٔخّاٌزمذ٠ش٠خّٚاٌزٛلؼبدّاأل١ٌٚخٌّؼبَّّٚ،َ١0٣8إػزّبد٘ب.
 اإلهالعّٚاٌّٛافمخ ّإلزشاػّإداسحّاٌؾشوخّثزمذُّ٠هٍتٌّذ١ّٜ٘ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خٌٍّؾقٛيّػٍّٝسخقخّاٌزؼبًِّثقفخّ
ٚوًّ١ثؾغتّخطخّاٌؼًّّاٌّمذِخّاٌِّٝغٍظّاإلداسح.
 إجتًاع في 1038/01/31و







اإلهالع ّٚاٌّٛافمخ ّػٍ١ِّ ٝضأ١خ ّاٌؾشوخ ّاٌّذلمخ ّٚؽغبثبرٙب ّاٌّٛلٛفخ ّفّٚ ،َ١0٣6/٣١/١٣ّ ٟػٍّ ٝرمش٠ش ِّغٍظّ
ٌإلداسحّاٌغّٕٞٛاٌٛاعتّسفؼّٗإٌّٝاٌغّؼ١خّاٌؼّ١ِٛخّ ّ.
دػٛحّاٌغّؼ١خّاٌؼّ١ِٛخٌّإلٔؼمبدّفّٟعٍغخّػبد٠خّٚرؾذ٠ذّعذٚيّأػّبٌٙب.
اٌّٛافمخّػٍّٝفشفِّىبفآدِّبٌ١خٌٍّّٛظف.ٓ١
اإلطالع والموافقة على إعتماد تقرٌر مكافحة غسل األموال السنوي ( ( AML Annual Reportلتقدٌمه الى هٌئة
السوق المالٌة.
اإلطالع والموافقة على إعتماد تقرٌر الركٌزة الثالثة السنوي ( ( Pillar III Reportلتقدٌمه الى هٌئة السوق
المالٌة.
اإلطالع و الموافقة على إعتماد النسخ المنقحة من دلٌل المطابقة واإللتزام ،دلٌل مراقبة المطابقة واإللتزام ،دلٌل
سلوكٌات العمل ،دلٌل الحوكمة ،إشعار التداول الشخصً ،سٌاسة خطة تعاقب الموارد البشرٌة ،آلٌة مراجعة
العمالء ،ودلٌل إدارة المخاطر ،آلٌة تحضٌر تقرٌر عملٌة التقٌٌم الداخلً لكفاٌة رأس المال ،آلٌة قبول الصفقات
الخارجٌة ،دلٌل التشغٌل للترتٌب ،دلٌل التشغٌل إلدارة الصنادٌق ،دلٌل التشغٌل للحفظ ،دلٌل التشغٌل للتعامل
بصفة أصٌل والتعهد بالتغطٌة ،دلٌل اإلدارة والعملٌات ،والدلٌل التنظٌمً.

 إجتًاع في 1038/03/38و
 اإلهالعّاٌّٛافمخّػٍّٝاٌزمش٠شّاٌخبؿّثؼٍّ١خّاٌزمُّ١١اٌذاخٌٍّٟىفب٠خّسأطّاٌّبيّ()ICAAP 2018-2020
 اإلهالعّٚاٌّٛافمخّػٍّٝإػزّبدّٔـّإٌظبَّاألعبعّٟاٌغذ٠ذٌٍّؾشوخّثؼذّرؼذًّ٠ثؼلِّٛادٖ.
 إجتًاع في 1038/33/03و







اٌّٛافمخّػٍّٝإعزمبٌخّاٌغ١ذِّؾّذّػٍّٟثُِِّّٓٙ١غٍظّإداسحّاٌؾشوخّ .
اٌّٛافمخّػٍّٝإعزمبٌخّاٌغ١ذّفبرِّٓطشِِّّٓغٍظّإداسحّاٌؾشوخّ .
اٌّٛافمخّػٍ ّٝرشؽ١ؼّاٌغ١ذِّشٚاّْاألث١لٌّؼن٠ٛخِّغٍظّإداسحّاٌؾشوخٌّغب٠خّٔٙب٠خِّذحّاٌّغٍظّاٌؾبٌ١خّثزبس٠خّ
ّٚ،َّ١0٣4/00/١0رٌهّوؼنّٛغ١شِّغزمً.
اٌّٛافمخ ّػٍ ّ ٝرشؽ١ؼ ّاٌغ١ذ ّعبِش ّعالَ ٌّؼن٠ٛخ ِّغٍظ ّإداسح ّاٌؾشوخ ٌّغب٠خ ّٔٙب٠خ ِّذح ّاٌّغٍظ ّاٌؾبٌ١خ ّثزبس٠خّ
ّٚ،َّ١0٣4/00/١0رٌهّوؼنِّٕٛزذة.
اإلهالع ّٚاٌّٛافمخ ّػٍّ ٝإػزّبد ّٔـ ّإٌظبَ ّاألعبعّ ٟاٌغذ٠ذ ٌٍّؾشوخ ّثؼذ ّرؼذّ ً٠ثؼل ِّٛادٖ ّ(اٌّٛاد ّّ)٣١ّ ّٚ ١
ثؾغتّاٌطٍتِّّٓ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خ.
دػٛحّاٌغّؼ١خّاٌؼّ١ِٛخٌّإلٔؼمبدّفّٟعٍغخّغ١شّػبد٠خّٚرؾذ٠ذّعذٚيّأػّبٌٙب.

حضىر األعضا إلجتًاعاث يجهس اإلدارة في انعاو  1038و
ّ
إعزّبعّفّٟ
إعزّبعّفّٟ
إعزّبعّفّٟ
إعزّبعّفّٟ
إعزّبعّفّٟ
ّ َ١0٣8/٣٣/0٣ ّ َ١0٣8/00/٣8 ّ َ١0٣8/0١/٣١ ّ َ١0٣8/0١/08 ّ َ١0٣8/0٣/٣0

اإلعُ ّ
اٌغ١ذّفٙذّفبٌؼِّؾّذّاٌّغجؾّ ٟ
اٌغ١ذِّؾّذّػٍّٟثّ ُٙ١
اٌغ١ذِّبس١ِّْٚؾبيّاألعّش ّ
اٌغ١ذّفبرِّٓطش ّ
اٌغ١ذّفٙذِّؾّذّإثشاُّ٘١ثّٓعغبء ّ
اٌغ١ذّخبٌذّاثشاُّ٘١عٍّ١بّْاث١ٔٛبْ ّ ّ
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ّ
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ّ
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ّ
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ّ
ّ

ّ
نجنت انًزاجعت
ّ
رزّضً ّاٌّّٙخ ّاٌشئ١غ١خ ٌٍّغٕخ ّاٌّشاعؼخ ّفّ ٟرطج١ك ّافنً ّاٌّّبسعبد ّفِّ ٝغبي ّؽٛوّخ ّاٌؾشوبد ّّ ٟ٘ٚرٍه ّإٌّقٛؿّ
ػٍٙ١بّفّٝاٌزؼُّّ١اٌقبدسِّّٓ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خّسلُّّ،0٣4/7ثزبس٠خّّٚ،َّ١0٣٣/٣/١2فِّٟغبػذحِّغٍظّإداسحّاٌؾشوخّ
ثؤداءِّٙبِّٗاإلؽشاف١خّفّ١بّ٠زؼٍك ثبإلفقبػّٚاٌزجٍ١غّفّٟاٌزمبس٠شّاٌّبٌ١خِّ،شالجخّاٌّؼبِالدّاٌزٕف١ز٠خّٚ ،اإلٌزضاَّثّزطٍجبدّ
اإلِزضبيٌٍّؾشوخّ،ثّبّفّٝرٌهِّبّ:ٍٝ٠







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

ّ
ٚسئظٌّغٕخّاٌّشاعؼخّفّٟؽشوخّاٌجؾشّاٌّزٛعوّاٌغؼٛد٠خٌّإلعزضّبسّاٌغ١ذِّؾّذّػٍّٟثّ ُٙ١فّٟاٌؼبَّ٠ّٚ،١0٣8ؾزشنّفّٟ
ػن٠ٛزٙبّوًِّّٓاٌغ١ذّفٙذِّؾّذّإثشاُّ٘١ثّٓعغبءّٚاٌغ١ذِّبسّْٚاألعّشّّٚ.رغزّغّاٌٍغٕخّأسثغِّشادّعٕ٠ٛبّ .
زّؼذٌّغٕخّاٌّشاعؼخّصالسِّشادّٚ،رٌهّثغجتّاٌزغّّّ ّّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّّّّ ّّ١
ّشّاٌزّٞؽقًّفّٟرؾىًّ١أػنبءِّغٍظّإداسحّ
خاليّػبَّّ،َ١0٣8أع ّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّّ ّّّ ّّ ّّّّّ
اٌؾشوخّخالئّٙب٠خّاٌغّٕٗٚ،اٌزّٞأصشّػٍّٝرؾىًّ١أػنبءٌّغٕخّاٌّشاعؼخّٚ،فِّٟب ٍّٟ٠ػشكّألُّ٘اٌؾؤّْٚاٌزّٟرذاٌٚزٙبّ
ٚاٌمشاسادّاٌزّٟإرخزرٙبّاٌٍغٕخّفّٟإعزّبػبرٙب ّ :
ّ
 إجتًاع في  31يارس 1038و











اإلهالعّػٍ١ِّٝضأ١خّاٌؾشوخّاٌّذلمخّٚؽغبثبرٙبّفَّ١0٣6/٣١/١٣ّٟ
ِٕبلؾخ ّرمش٠ش ّاٌّشاعؼخ ّاٌذاخٍ١خ ّاٌقبدس ّثّٕزقف ّعٕخ ّّٚ ،َ١0٣6رٛم١ؼ ّعّ١غ ّاإلعشاءاد ّاٌزقؾ١ؾخ ّاٌزّٟ
أرخزدِّّٓلجًّإداسادّاٌؾشوخّاٌذاخٍ١خّٚ،اإلداسادّاٌّؼٕ١خّفّٟاٌّقشفّاألَ
ِٕبلؾخّاٌزمش٠شّاٌشثؼّٟإلداسحّاإلٌزضاَّ(اٌشثغّاٌشاثغ)ِّّٓػبََّ١0٣6
ّ
اإلطالع والموافقة على إعتماد تقرٌر مكافحة غسل األموال السنوي ( ( AML Annual Reportلتقدٌمه الى هٌئة
السوق المالٌة
اإلطالع والموافقة على إعتماد تقرٌر الركٌزة الثالثة السنوي ( ( Pillar III Reportلتقدٌمه الى هٌئة السوق المالٌة
اإلطالع و الموافقة على إعتماد النسخ المنقحة من دلٌل المطابقة واإللتزام ،دلٌل مراقبة المطابقة واإللتزام ،دلٌل
سلوكٌات العمل ،دلٌل الحوكمة ،إشعار التداول الشخصً ،سٌاسة خطة تعاقب الموارد البشرٌة ،آلٌة مراجعة
العمالء ،ودلٌل إدارة المخاطر ،آلٌة تحضٌر تقرٌر عملٌة التقٌٌم الداخلً لكفاٌة رأس المال
الموافقة على خطة المراجعة الداخلٌة للشركة لعام 8102/8102م
اإلطالع على الخطوات والمستندات التً قدمتها الشركة لهٌئة السوق المالٌة فٌما ٌخص إضافة نشاط التعامل
بصفة وكٌل ضمن أنشطة الشركة
اإلطالع والموافقة على تغٌٌر المراجع الخارجً لحسابات الشركة ،لٌصبح دٌلوٌت اند توتش بدالً من إرنست
وٌونغ

 إجتًاع في  38يايى 1038و





ِٕبلؾخ ّرمش٠ش ّاٌّشاعؼخ ّاٌذاخٍ١خ ّاٌقبدس ّثّٕزقف ّعٕخ ّّٚ ،َ١0٣6رٛم١ؼ ّعّ١غ ّاإلعشاءاد ّاٌزقؾ١ؾخ ّاٌزّٟ
أرخزدِّّٓلجًّإداسادّاٌؾشوخّاٌذاخٍ١خّٚ،اإلداسادّاٌّؼٕ١خّفّٟاٌّقشفّاألَ
ِٕبلؾخّاٌزمش٠شّاٌشثؼّٟإلداسحّاإلٌزضاَّ(اٌشثغّاألٚيّ)ِّّٓػبَّّ َ١0٣8
اإلهالعّٚاٌّٛافمخّػٍّٝاٌزمش٠شّاٌخبؿّثؼٍّ١خّاٌزمُّ١١اٌذاخٌٍّٟىفب٠خّسأطّاٌّبيّ()ICAAP 2018-2020
ِٕبلؾخّٔـّإٌظبَّاألعبعّ ٟاٌغذ٠ذ ٌٍّؾشوخ ّثؼذّرؼذًّ٠ثؼلِّٛادّٖ،ثخقٛؿّإمبفخّٔؾبهّاٌزؼبًِّثقفخّٚوًّ١
مّّٓأٔؾطخّاٌؾشوخّؽغتِّزطٍجبدّ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خ

 إجتًاع في  32سبتًبز 1038و
ِٕ بلؾخ ّرمش٠ش ّاٌّشاعؼخ ّاٌذاخٍ١خ ّاٌقبدس ّثّٕزقف ّعٕخ ّّٚ ،َ١0٣8رٛم١ؼ ّعّ١غ ّاإلعشاءاد ّاٌزقؾ١ؾخ ّاٌزّٟ
أرخزدِّّٓلجًّإداسادّاٌؾشوخّاٌذاخٍ١خّٚ،اإلداسادّاٌّؼٕ١خّفّٟاٌّقشفّاألَ
ِٕ بلؾخّاٌزمش٠شّاٌشثؼّٟإلداسحّاإلٌزضاَّ(اٌشثغّاٌضبِّّٔٓ)ّٟػبَّّ َ١0٣8
 اإلهالع ّٚاٌّٛافمخ ّػٍّ ٝإػزّبد ّٔـ ّإٌظبَ ّاألعبعّ ٟاٌغذ٠ذ ٌٍّؾشوخ ّثؼذ ّرؼذّ ً٠ثؼل ِّٛادّٖ ،ثخقٛؿ ّإمبفخّ
ٔؾبهّاٌزؼبًِّثقفخّٚوًّ١مّّٓأٔؾطخّاٌؾشوخّؽغتِّزطٍجبدّ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خ.
حضىر أعضا نجنت انًزاجعت في انعاو  1038و
ّ
اإلعُ ّ
اٌغ١ذِّؾّذّػٍّٟث(ُّٙ١سئ١ظّاٌٍغٕخ) ّ
اٌغ١ذِّبس١ِّْٚؾبيّاألعّشّ(ػنّ )ٛ
اٌغ١ذ ّفٙذ ِّؾّذ ّإثشاّ٘ ُ١ثٓ ّعغبءّ
(ػنّ )ٛ

إعزّبعّف ّ َ١0٣8/0١/٣١ّٟإعزّبعّف ّ َ١0٣8/00/٣8ّٟإعزّبعّفّ َ١0٣8/04/٣2ّٟ





ّ
ّ
ّ





ّ
ّ
ّ





ّ
ّ
ّ

نجنت انتزشيحاث وانًكافآث
ّ
عجك ّأّْخبهجذ ّاٌؾشوخّ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خّ إلػفبئٙبِّّٓرؤٌ١فّ٘زّٖاٌٍغٕخّثٕبءّػٍّٝفغش ؽغُ اٌؾشوخ ،األِشّاٌزّٞال
٠غزذػ ٟثبٌنشٚسحّرؤٌ١فّ٘زٖ اٌٍغٕخّوّبّٔبلؼّرٌهِّغٍظّاإلداسحّفّٟإعزّبػّٗإٌّؼمذّثزبس٠خَّّّ١0٣7/٣0/١0سداّّػٍّٝ
خطبةّ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خّثزبس٠خَّّّ١0٣7/٣0/٣7ثٙزاّاٌخقٛؿّّّ.
ّ
رواتب ،يكافآث وتعىيضاث أعضا يجهس اإلدارة وكبار انتنفيذيين ّ
اٌج١بْ
اٌشٚارتّٚاٌّىبفآد ّ
اٌجذالد ّ
اٌّىبفآدّاٌذٚس٠خّٚاٌغٕ٠ٛخ ّ
اٌخطوّاٌزؾف١ض٠خ ّ
اٌؼّٛالد ّ
أّٞرؼ٠ٛنبدّأِّٚضا٠بّػ١ٕ١خّأخشّٜ
رذفغّثؾىًّؽٙشّٞأّٚعّٕ ٞٛ

أػنبءّاٌّغٍظّ
اٌزٕف١زّ ٓ١٠
ّ ١7.000
ّّّّ-

أػنبءّاٌّغٍظّغ١شّ
اٌزٕف١ز/ٓ١٠اٌّغزمٍّ ٓ١
ّّ 700.000
ّّّ-

خّغخِّّٓوجبسّاٌزٕف١زِّّّٓٓ١٠رٍمٛاّأػٍّٝاٌّىبفآدّ
ٚاٌزؼ٠ٛنبدّثّّٓفُّٙ١اٌشئ١ظّاٌزٕف١زّٚٞاٌّذ٠شّاٌّبٌّ ٟ
ّ ١.066.٣00
ّ ١2١.400
ّ ٣.0٣8.400
ّّ-

ّ-

ّ-

ّ-

اإلقزاراث
٠مشِّغٍظّإداسحّؽشوخّاٌجؾشّاٌّزٛعوّاٌغؼٛد٠خٌّإلعزضّبسّثؤّٔٗ :
ّ
ّ -٣هجمبٌّّزطٍجبدّاٌجٕٛدِّّّٓ ٣8ّٚ ٣6اٌّبدحّّ ١2فّٟالئؾخّلٛاػذّاٌزغغًّٚ١اإلدساطّ،الّرٛعذّأّٞففمبدّأّٚػمٛدّ
أّٚأػّبيّثّٓ١اٌؾشوخّٚأّ ِّٓ ٞأػنبءِّغٍظّإداسرٙبّأّٚاٌشئ١ظّاٌزٕف١زّٞأّٚأِّّٓ ٞوجبسّاٌزٕف١زّٓ١٠فّٟاٌؾشوخّ،
غ١شّأّْٛ٠عذّثؼلّاٌؼٍّ١بدّإٌّفزحِّغّاٌّقشفّاألَّ(ثٕهّاٌجؾشّاٌّزٛعو)ّٚاٌؾشوبدّاٌزبثؼخٌّٙبّرغذٙٔٚبّثؾىًّ
ِفقًّمّّٓرمش٠شِّشالجّٟاٌؾغبثبدّػّٓاٌغٕخّاٌّبٌ١خّإٌّز١ٙخّّفَّ١0٣8/٣١/١٣ّٟفّٟاٌجٕذّسلُّ"ّ٣2اٌؼٍّ١بدّ
ٚاألسفذحِّغّأهشافّرادّػاللخ"ِّّٓإ٠نبؽبدٌٍّج١بٔبدّاٌّبٌ١خّوّبّّ:ٍٟ٠

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

الجهة ذات العالقة

طبٌعة المعاملة

1028
لاير سعودي

1027
لاير سعودي

مساهم
بنك البحر المتوسط – لبنان
قروض قصٌر األجل مسددة
دخل عمولة خاصة من ودائع تحت الطلب
مصروف عمولة خاصة على قروض
قصٌرة األجل
رسوم الحفظ
بٌع سندات استثمار
ودٌعة طوٌلة األجل

37502731.

9077107.00
371717871

297320
-

0197250
097.01
()3888378243
3888378243

صناديق مدارة
صندوق مٌد – أس آي للتطوٌر
العقاري 8

أتعاب إدارة أصول

870007000

2.111.111

مجلس اإلدارة

بدالت

.007000

1007000

باإلضافة إلى ما سبق ،تتم معظم المعامالت البنكٌة الروتٌنٌة للشركة مع بنك البحر المتوسط (مساهم) .بلغت الودائع تحت الطلب
فً نهاٌة فترة إعداد القوائم المالٌة مع بنك البحر المتوسط  23.371.031لاير سعودي ( 010.000.127 :8106لاير سعودي)
وٌتم إدراجها ضمن النقد وما ٌعادله ،وبلغت الودائع ألجل فً نهاٌة فترة إعداد القوائم المالٌة مع بنك البحر المتوسط
 02.236.070لاير سعودي (.)02.236.070 :8106

ّ
٘زاّثبإلمبفخّاٌّٝاٌؼمٛدّاٌزبٌ١خ:
ّأ .رٛل١غ ّإرفبل١خ ِّجبدٌخ ّ(ِّ )SWAPغ ّاٌؾشوخ ّاٌؾم١مخ ّفٌّ ٟجٕبْ ّ"ِ١ذ ّع١ىٛ٠ٛسرض ّأٔفغزّٕذ" ّٚرٌه ٌّزٕف١زّ
ػٍّ١بدِّجبدٌخّٚفمبٌّمشاسّ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خٌّ،قبٌؼّصثبئّٓاٌؾشوخّاٌؾم١مخ.
ة .رٛل١غّإرفبل١خّدِظّاٌؾغبثبدّ"ِّ"Netting Agreementغّاٌّقشفّاألَّ٠غّؼٌّألهشافّاٌّزؼبلذحّػٕذّ
ّ
االلزنبء ّثذِظ ّأسفذح ّاٌؾغبثبد ّاٌّزجبدٌخ ّاٌذائٕخ ّٚاٌّذٕ٠خ ّٚرغ٠ٛخ ّفبفّ ٟسف١ذ ّ٘زٖ ّاٌؾغبثبد ّثّٓ١
األهشاف.
 -١هجمبٌّّزطٍجبدّاٌجٕذّ(ّ ١١ط)ِّّٓاٌّبدحّّ ١2فّٟالئؾخّلٛاػذّاٌزغغًّٚ١اإلدساطّ،لبِذّإداسحّاٌؾشوخّثؼًّّرمُّ١١
ٌمذسح ّاٌؾشوخ ّػٍّ ٝاالعزّشاس ّوّٕؾؤح ِّغزّشح ّ(ِّ ّٟ٘ٚ ،)Going-Concernمزٕؼخ ّثؤْ ّاٌؾشوخ ٌّذٙ٠ب ّاٌّٛاسدّ
ٌّٛافٍخّاٌؼًّّفّٟاٌّغزمجًّإٌّظٛسّٚ .ػالٚحّػٍّٝرٌهّ،فئّْإداسح ّاٌؾشوخٌّ١غذّػٍّٝػٍُّثؤّٞأِٛسّع٘ٛش٠خّ
ّ٠ىّٓأّْرض١شّؽىٛوبّوج١شحّؽٛيّلذسحّاٌؾشوخّػٍّٝاالعزّشاسّوّٕؾؤحِّغزّشحّ.
ّ

 -١هجمب ٌّّزطٍجبد ّاٌجٕذ ّاٌجٕذ ّأ ِّٓ ّاٌّبدح ّّ 4فّ ٟالئؾخ ّلٛاػذ ّاٌؾٛوّخّ ،رُ ّاإلٌزضاَ ّثغّ١غ ِّزطٍجبد ّالئؾخ ّاٌؾٛوّخّ
اٌقبدسحّػّٓ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خّثبعزضٕبءّاٌجٕذّاٌّزؼٍكّثئٔؾبءٌّغٕخّاٌزشؽ١ؾبدّٚاٌّىبفآدّإر ّ عجك ّأّْخبهجذ ّ
اٌؾشوخّ٘١ئخ ّاٌغٛقّاٌّبٌ١خّ إلػفبئٙب ِّّٓرؤٌ١فّ٘زّٖاٌٍغٕخّثٕبءّػٍّٝفغش ؽغُ اٌؾشوخ ّاألِشّاٌزّٞال ٠غزذػٟ
ثبٌنشٚسحّرؤٌ١فّ٘زٖ اٌٍغٕخّوّبّٔبلؼّرٌهِّغٍظّاإلداسحّفّٟإعزّبػّٗإٌّؼمذّثزبس٠خَّّّ١0٣7/٣0/١0سداّػٍّٝ
خطبةّ٘١ئخّاٌغٛقّاٌّبٌ١خّثزبس٠خَّّّ١0٣7/٣0/٣7ثٙزاّاٌخقٛؿّّّ.
ّ
 -7انعقىباث
ّ
ال ّٛ٠عذ ّأّ ٞػمٛثخ ّأّ ٚعضاء ّأّ ٚل١ذ ّإؽط١برِّ ٟفشٚك ّػٍّ ٝؽشوخ ّاٌجؾش ّاٌّزٛعو ّاٌغؼٛد٠خ ٌّإلعزضّبسِٓ ّ٘١ئخ ّاٌغٛقّ
اٌّبٌ١خّأِّّٓٚأّٞعٙخّإؽشاف١خّأّٚرٕظ١ّ١خّأّٚلنبئ١خّأخشّّّّّّ.ٜ
ّ
 -8نتائج انًزاجعت انسنىيت نفاعهيت إجزا اث انزقابت انذاخهيت في انشزكت
ّ
عبئذ ّٔزبئظ ّأػّبي ّاٌزذل١ك ّٚاٌّشاعؼخ ّاٌزّ ٟرّذ ِّٓ ّلجً ّفش٠ك ّاٌزذل١ك ّاٌذاخٍّ ٟفِّٕ ٟزقف ّاٌؼبَ ّ١0٣8ػٍّ ٝػٍّ١بدّ
اٌؾشوخ ِّمجٌٛخ ِّٚشم١خ ّثؾىً ّػبَ ِّغ ّٚعٛد ّثؼل ّاالعزضٕبءاد ّٔٚمبه ّاٌنؼف ّاٌّشرجطخ ّثؤِبْ ّرىٌٕٛٛع١ب ّاٌّؼٍِٛبدّ
ٚػذَّاإلٌزضاَّثجؼلّع١بعبدّٚآٌ١بدّاٌؾشوخّاٌذاخٍ١خّٚ.ثٕبءّػٍِّٝبّرمذَّ،فمذّعبءّرقٕ١فّ٘زّٖاٌّشاعؼخّّ٘ٛرقٕ١فّ
"ِغ ّاعزضٕبءاد" ّثؾبعخ ّإٌِّ ٝزبثؼخ ٌّزقؾ١ؼ ّ٘زٖ ّاإلعزضٕبءادّ .وّب ّأْ ّاٌزمّ ُ١١اٌؼبَ ّّ٘ 7ّ ِّٓ ١ّٛثبٌٕغجخ ٌّّغًّ ّإؽزّبيّ
ؽقٛيِّخبهشّاٌؼٍّ١بدِّّٓٚعٙخّأّ٘١زٙبّ(دسعخّّّٟ٘ ٣األفنًِّّٓعٙخّاٌّخبهشّٚإؽزّبيّؽقٌٙٛبّٚدسعخّّّٟ٘ 7
األعٛأ)ّٚ .ثؼذّإعزؼشاك ّاٌزمش٠شّٚاإلهالعّػٍِّٝالؽظبرِّّٗٓلجًٌّغٕخّاٌّشاعؼخِّٕٚبلؾزِّٗغّاإلداسحّاٌزٕف١ز٠خٌٍّؾشوخّ،
فئّْاٌّغٍظِّشربػ ّثؾىًّػبَّألؽٛايّاٌؾشوخِّّٓإٌٛاؽّٟاإلداس٠خّٚاٌزٕظ١ّ١خّٚلذّلبِذّاإلداسحّثئٔغبصِّؼظُّاٌخطٛادّ
اٌزقؾ١ؾ١خ ّاٌّزجم١خ ّٚاٌؼًّ ّثىبفخ ّاٌزٛف١بد ّاٌزّ ٟرمذَ ّثٙب ّفش٠ك ّاٌزذل١ك ّاٌذاخٍّ ٟثزمش٠شٖ ّخبفخ ِّب ٌّٗ ّػاللخ ّثؤٔظّخّ
ٚرىٌٕٛٛع١بّاٌّؼٍِٛبر١خّفّٟاٌؾشوخّ .
 -9يذققي حساباث انشزكت
ؽشوخّد٠ٍٛ٠ذّأذّرٛػّ ّ
ّ
ّ
 -30اعتًاد انقىائى انًانيت
ّ
إػزّذِّغٍظّاإلداسحّ،خاليّإعزّبػّٗاٌزّٞػمذّثزبس٠خّّ َ١0٣4/0١/٣١اٌمٛائُ ّاٌّبٌ١خ ّاٌّؼذّحِّّٓلجًِّذلمّٟاٌؾغبثبدّ
ؽٛيّأػّبيّٚؽغبثبدّاٌغٕخّاٌّبٌ١خّاٌّّزذحٌَِّّّٓٚ١0٣8/٣/٣غب٠خّّ .َ١0٣8/٣١/١٣
ّ
ّ
 -33يقتزحاث يجهس اإلدارة حىل تىسيع األرباح انًانيت انسنىيت
٠مزشػِّغٍظّاإلداسحّرٛص٠غّفبفّٟدخًّاٌؾشوخٌٍّغٕخّاٌّبٌ١خّإٌّز١ٙخّفّ١٣ّٟد٠غّجشّّ١0٣8ػٍّٝاٌؾىًّاٌزبٌّ :ٟ
ّ
٠ زُّإعزجؼبدّاٌّقشٚفبدّاٌؼبِخّٚاٌزىبٌ١فّاٌجبٌغ ِّغًّّلّ١زٙبّّ ١.78١.7٣١لايرّعؼٛدِّّٓٞإعّبٌّ ٟاإل٠شادادّ
ٌٍؾشوخّٚاٌجبٌغّلّ١زٙبّّ٣6.2١8.٣26لايرّعؼٛدّ .ٞ
 رخقُ ّٔغجخ ّ(ّ %٣0ثّجٍغ ّّ ٣.١62.002لاير ّعؼٛدّ ِّٓ )ٞاألسثبػ ّاٌقبف١خ ّثؼذ ّمش٠جخ ّاٌذخً ّاٌجبٌغخ ّلّ١زٙبّ
ّ٣١.620.0١0لايرّعؼٛدٌّٞزىّٓ٠ٛاإلؽز١بهّٟإٌظبِ.ٟ

 رشؽًّاألسثبػّاٌّزجم١خّٚاٌجبٌغخّلّ١زٙبّّ٣١.١60.48٣لايرّعؼٛدّٞاٌّٝاٌغٕخّاٌّبٌ١خّاٌزبٌ١خ.
ّ

ّ
ّ
 يقتزحاث يجهس اإلدارة حىل جذول أعًال انجًعيت انعًىييت نهشزكتّّ
٠ذػِّٛغٍظّاإلداسحّؽنشادّاٌّغبٌّّ٘ٓ١إلهالعّػٍّٝعذٚيّاألػّبيّاٌّمزشػٌٍّغّؼ١خّاٌؼّ١ِٛخّاٌغٕ٠ٛخّ :
ّ
 اٌّٛافمخّػٍّٝرمش٠شِّغٍظّاإلداسحّػّٓاٌغٕخّاٌّبٌ١خّإٌّز١ٙخّّف.َّ١0٣8/٣١/١٣ّٟ
 اٌّٛافمخّػٍ١ِّٝضأ١خّاٌؾشوخّٚؽغبةّاألسثبػّٚاٌخغبئشّٚرمش٠شِّشالجّٟاٌؾغبثبدّػّٓاٌغٕخّاٌّبٌ١خّإٌّز١ٙخّّفّٟ
.َّ١0٣8/٣١/١٣
 اٌّٛافمخّػٍّٝرشؽًّ١أسثبػّاٌغٕخّاٌّبٌ١خّإٌّز١ٙخّفَّّ١0٣8/٣١/١٣ّٟإٌّٝاٌغٕخّاٌّبٌ١خّاٌالؽمخ.
 اإلهالعّٚاٌّقبدلخّػٍّٝوبفخّاألػّبيّاٌزّٟلبَّثٙبّسئ١ظّٚأػنبءِّغٍظّاإلداسحّٚرٌهّفّٟؽذٚدّاٌقالؽ١بدّ
اٌّؼطبحٌُّّٙإلدساحّاٌؾشوخّخاليّاٌؼبَّاٌّبٌّٟإٌّزّٟٙف.َّ١0٣8/٣١/١٣ّٟ
 ّ اٌّٛافمخّػٍّٝرؼِّٓ١١شالتّاٌؾغبثبدِّّٓثّٓ١اٌّشؽؾِّّٓٓ١لجًٌّغٕخّاٌّشاعؼخٌّّشاعؼخّؽغبثبدّاٌؾشوخٌٍّؼبَّ
اٌّبٌَّٚ١0٣4ّٟرؾذ٠ذّأرؼبثّٗ .
ّ
٘زاّ٠ٚزمذَّسئ١ظِّغٍظّإدساحّاٌؾشوخّثبٌؾىشّٚاٌزمذ٠شٌٍّغبدحّاٌّغبّّ٘ٓ١ػٍّٝصمزُّٚٙدػٌٍُّّٙؼبٍِّٚٓ١اٌمّٓ١ّ١ػٍّٝإداسحّ
اٌؾشوخّ.
ّ
ّ
الـرئــيــــس
األعـضــــــاء

مارون أسمر

سامر سالم

خالد ابونٌان

ّ

مروان األبٌض

فهد السجا

فهد المسبحً

