محضر اجتمبع الهيئخ العبمخ العبدي العبشر
لشركخ سجبئك لالستثمبر م.ع.م
المىعقذ يوم اإلثىيه الموافق 2019/4/8

ػًالً ثأزكبو لبٌَٕ انششكبد ػمذد انٓٛئخ انؼبيخ نششكخ عجبئك نإلعزثًبسانًغبًْخ
انؼبيخ إخزًبػٓب انسبد٘ ػشش ف ٙرًبو انغبػخ انؼبششحٔانُصف صجبزب ً ٕٚو
اإلثُُٛبنًٕافك 2019/4/8ف ٙفُذق أٚبط ،ثسضٕس انغٛذ عبئذ انششٚذًُْذٔثب ً ػٍ ػطٕفخ
يشالت ػبو انششكبدٔ ،انز٘ َمم رسٛبد ػطٕفخ يشالت ػبو انششكبد نششكزكى.
رشأط اإلخزًبع انغٛذ انذكزٕس خًٛم شؼجبَشئٛظ يدهظ اإلداسح زٛث سزت ثًُذٔة
ػطٕفخ يشالت ػبو انششكبد ٔيُذٔة يذلك انسغبثبد انخبسخٔ ٙانغبدح انًغبًْ ،ٍٛثى
أػطٗ انكهًخ نًُذٔة يشالت انششكبد إلػالٌ انُصبة ٔلبََٕٛخ االخزًبع.
ٔلذ أػهٍ انغٛذ عبئذ انششٚذًُْذٔة يشالت انششكبد أٌ (

 )15يغبًْب ً زضشٔا ْزا

االخزًبع يٍ أصم يغبًْ ٙانششكخ انجبنغ ػذدْى ) (1489يغبًْب ً ٚسًهٌٕ ثبألصبنخ
( )2.175.445عًٓب ً ٔثبنٕكبنخ (  )4.213.903عًٓب ً أ٘ يب يدًٕػّ ( )6.389.348
عًٓب ً ٔثًب ٚؼبدل

 %79.867يٍ سأعًبل انششكخ انجبنغ (

 )8000000عٓى/

دُٚبسٔ،ثسضٕس (  )7عجؼخيٍ أػضبء يدهظ االداسح يٍ أصم (  )7عجؼخ أػضبء ،كًب
أٌ انششكخ لبيذ ثبنذػٕح نٓزا االخزًبع ٔاإلػالٌ ػُّ ثٕعبئم االػالٌ انًخزهفخ زغت
أزكبو انمبٌَٕٔ ،نزنك فإٌ ْزا االخزًبع لبََٕ ٙنكم انز ٍٚزضشٔا ٔ/أٔ انز ٍٚنى
ٚسضشٔا ٔكم يب ٚصذس ػُّ يٍ لشاساد رؼزجش لبََٕٛخ ٔيهضيخ ألػضبء يدهظ اإلداسح
ٔندًٛغ انًغبًْ ،ٍٛثى طهت يٍ سئٛظ اندهغخ رؼ ٍٛٛكبرجب ً نهدهغخ ٔيشالج ٍٛنفشص
األصٕادٔ ،انجذء ثدذٔل األػًبل.
ٔلذ أػهٍ انغٛذ سئٛظ اندهغخ رؼ ٍٛٛانغٛذ يدذ٘ زًبد كبرجب ً نهدهغخ ٔكالً يٍ انغبدح/انغٛذ
فبسط أثٕ زدهٕٓانغٛذ صك ٙيًًَٕٛشالج ٍٛنفشص األصٕاد ،ثى ثبششد انٓٛئخ انؼبيخ ثسث
األيٕس انًذسخخ ػهٗ خذٔل أػًبنٓب ٔرنك كًب ٚه:ٙ
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أوًال:

تالأح أقبئع اجتمبع الهيئخ العبمخ العبشر:

رى رالٔح لشاساد إخزًبع انٓٛئخ انؼبيخ انؼبشش انًُؼمذ ثزبسٚخ

.2018/3/29

ثبويب ًال :تقرير مذققي الحسبثبد:
رى رالٔح رمشٚش يذلم ٙانسغبثبد ػٍ انغُخ انًبنٛخ انًُزٓٛخ فٙ

 2018/12/31يٍ لجم،

انغٛذ إثشاْٛى زًٕدِ يُذٔة انغبدح انًُٓ ٌٕٛانؼشةٔ ،زٛث أَّ نى ٚكٍ ألػضبء انٓٛئخ
انؼبيخ أٚخ اعزفغبساد أٔ يالزظبد زٕل انزمشٚش فمذ طهت َبئت انشئٛظ االَزمبل انٗ انجُذ
انزبن ٙف ٙخذٔل األػًبل.
ثبلثب ًال:

مىبقشخ التقرير السىوي الحبدي عشر لمجلس اإلدارح أالخطخ المستقجليخ أالجيبوبد
المبليخ الختبميخ للشركخ عه السىخ المىتهيخ في :2018/12/31
رى ديح انجُذ )4 ( ٔ )2 ( ٍٚيٍ اخُذح اخزًبع انٓٛئخ انؼبيخ ٔيٍ ثى طشذ انغٛذ سئٛظ
اندهغخ انزمشٚش انغُٕ٘ ٔانجٛبَبد انًبنٛخ نهُمبػٔ ،زٛث اَّ نى ٚكٍ ُْبنك اعئهخ اخشٖ
فمذ رى الفبل ثبة انُمبػ ٔصبدلذ انٓٛئخ انؼبيخ ػهٗ انزمشٚش انغُٕ٘ انسبد٘
ػششٔانخطّ انًغزمجهٔ ّٛانجٛبَبد انًبنٛخ انخزبي ّٛنهششكخ ػٍ انغُخ انًُزٓٛخ فٙ
.2018/12/31
ٔطشذ انًغبْى انغٛذ أزًذ اثٕ شؼشعأل ػٍ ػذو رٕصع انششكخ نالسثبذ يُز رأعٛظ
ٔٔجٔد خغبئش يزشاكًخ ثسٕان 2 ٙيهْٔ، ٌٕٛم ًٚكٍ انؼًم ثًدبالد اخشٖ يُٓب ثٛغ
لطؼخ االسض انخبصخ ثبنششكخ
اخبة سئٛظ انًدهظ اٌ لطؼخ االسض ثبالصم خضء سئٛغ ٙيٍ انخغبئش انًزشاكخ خالل
انغُٕاد انغبثمخ  ،كًب اٌ انٕضغ ف ٙعٕق ػًبٌ انًبنٔ ٙازدبو انزذأل ضؼٛفخٔ ،يغ
رنك فبَُب يزفبئمٌٔ ثبنًغزمجم كًب ال ٕٚخذ ػهٗ انششكخ أٚخ انزضايبد أ لشٔض الٚخ
خٓخٚٔ ،زٕفش نذُٚب ايٕال َمذٚخ خٛذ

خبْضح العزغالل انفشص االعزثًبسٚخ انًسزًهخ،

ٕٔٚخذ ف ٙانششكخ َمذ ثسذٔد  2يه ٌٕٛدُٚبس.
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راثعب ًال :إوتخبة مذققي حسبثبد الشركخ
فزر يُذٔة ػطٕفخ يشالت انششكبد ثبة انزششٛر الَزخبة يذلم ٙزغبثبد انششكخ نؼبو
ٔ 2019زٛث نى رزمذو أٚخ ششكخ فمذ رى رغًٛخ انغبدح انًُٓ ٌٕٛانؼشة ثبنزضكٛخ كًذلمٍٛ
نسغبثبد انششكخ نؼبو ٔ ،2019لذ فٕضذ انٓٛئخ انؼبيخ يدهظ اإلداسح ثزسذٚذ أرؼبثٓى.

بمسب ًال :اثراء رمخ رئيس أ عضبء مجلس اإلدارح
ٔافمذ انٓٛئخ انؼبيخ ثبإلخًبع ػهٗ إثشاء ريخ سئٛظ ٔأػضبء يدهظ اإلداسح ػٍ انغُخ
انًبنٛخ انًُزٓٛخ فٔ 2018/12/31 ٙفمب ً ألزكبو انمبٌَٕ.
سبدسب َا :مب يستجذ مه اعمبل حست حكبم القبوون
نى ٚزى طشذ أ٘ يٕضٕع آخش ػهٗ انٓٛئخ انؼبيخ.
ٔلذ شكش انسضٕس أػضبء يدهظ االداسح ػهٗ ػذو رمبضٓٛى أرؼبة ػٍ ػضٕٚبرٓى
ٔشكشٔا انًٕظف ٍٛػهٗ رفبَٓٛى ثبنؼًم.
ٔف ٙخزبو االخزًبع رمذو سئٛظ اندهغخ اإلداسح ثبنشكش اندضٚم نًُذٔة ػطٕفخ يشالت
ػبو انششكبد ٔنهغبدح انًُٓ ٌٕٛانؼشة نسضٕسْى االخزًبع ٔأػشة ػٍ شكشِ ٔرمذٚشِ
نهغبدح انًغبًْ ٍٛانكشاو ػهٗ ثمزٓى انغبنٛخ ثبنششكخ.
ٔلذ اَزٓٗ االخزًبع ف ٙرًبو انغبػخ انسبدٚخ ػششظٓشاً.

كبتت الجلسخ
يدذ٘ زًبد

مىذأة مراقت عبم الشركبد
انغٛذ عبئذ انششٚذِ
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رئيسبإلجتمبع
انغٛذ انذكزٕس خًٛم شؼجبٌ

