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 نظرة عامة  (1

كة ناتيكسيس العربية السعودية لالستثمار ) كة"( ،شر ي المملكة    "الشر
كة مساهم واحد( مسجلة فن كة مساهمة مقفلة )شر هي شر

ي    14بتاري    خ    1010616683العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  
 . م2019ديسمب     12الموافق    ـه  1441ربيع الثابن

كةتقدم    قاعدة الخدمات المرصفية االستثمارية ل  تقدم  كما   ،العميل  احتياج  بحسب  كيفةالممنتجات أسواق رأس المال    الشر

وة السيادية. ا هعمالئ كات والمكاتب العائلية وصناديق البر ي تشمل المؤسسات المالية والشر
 والت 

كة  الحصلت  لقد   (  م2019سبتمب     24ـه )الموافق  1441محرم    25تاري    خ  ب  19205- 31  رقمهيئة سوق المال  عىل ترخيص  شر

ي   وذلك   (م2020مايو    6ـه )الموافق  1441رمضان    13  بتاري    خ  األنشطة المرخصة  بدء   ممارسة  والموافقة عىل
تيب أنشطة    فن الب 

ي ضوء  . بالتغطية  متعهد   ة والتعامل بصف  المشورة  تقديمو 
اتيجية المقدمة من الرئيس التنفيذي  إعادة صياغة  وفن ت  قرر ،  االسب 

ي الوقت ال   رخصة المشورةعدم الحاجة إىلمجلس اإلدارة  و   اإلدارة التنفيذية
كة بطلب وقد  راهن.  فن إلغاء رخصة    تقدمت الشر

 م. 2021سبتمب   20ونالت موافقة الهيئة بتاري    خ    تقديم المشورة

كة ناتيكسيس العربية السعودية لالستثمار  كة تابعة و   إن شر كة شر برأس مال مدفوع قدره    يه أناتيكسيس إس    مملوكة بالكامل لشر

كة  ريال سعودي. )خمسون مليونا(  50،000،000 كة خدمات مالية فرنسية متعددة الجنسيات  يهأناتيكسيس إس شر هي شر

ن و  كات واالستثمار والتأمي  المرصفية للشر وات والخدمات  إدارة األصول والبر ي 
كة  خدمات  متخصصة فن المدفوعات. وهي شر

ي سي إي  تابعة لمجموعة ي ب  ي تعتب   ب 
ي فرنسا.   الت 

ي أكب  مجموعة مرصفية فن
 ثابن

كةاليقع مقر   ي الطابق ال  شر
ي الرياض و   سادسفن

عىل  ها  تطنش أ  ممارسة  قترص تعشر من برج الفيصلية عىل طريق الملك فهد فن

  المملكة العربية السعودية. العمالء داخل 

 اإلدارة ( بيان مجلس 2

وس كورونا المستجد تعافًيا شيًعا من األثر االقتصادي األوىلي ل العربية السعودية  شهدت المملكة   . وقد ساعد عىل ذلك  فب 

  االستهالك المحىلي المرن والطلب العالمي القوي عىل النفط. 

ا    م2021عام  مثل  
ً
ي   المرصفية  لخدماتلعاًما بارز

كة ناتيكسيس فن كة ناتيكسيس   حيث قادت  ،السعودية  االستثمارية لشر شر

ا،بصفتها مستشاًرا مالًيا  ،لالستثمار ية السعودية العرب
ً
ك ا ومدير الطرح  مشب 

ً
ك ا عالمًيا مشب 

ً
ك،ومنسق   العامعملية الطرح  المشب 

كة أكوا باور األوىلي   ي عام  ح عام أوىلي  طر أكب   والذي يعتب   مليار ريال،    4.6بقيمة    لشر
ي المملكة فن

  ، وواحد من أكب    م 2021فن

ي السوق السعودي. حقق االكتتاب العام األوىلي نجاًحا باهًرا ، حيث تمت تغطية العرض    عامة األوليةالطروح ال
عىل اإلطالق فن

ي الشهر األول من إدراجه.  281بأكبر من 
 مرة ، وارتفع سعر السهم بشكل كبب  فن

كة  ركزت تطو   الشر اتيجيتها عىل  اسب  اتيجية  م2024-م2021  لألعوام  ير  اسب  يتماسر مع  بما  أيه  ،  ، وتعميق  ناتيكسيس إس 

، وتطوير عالقات جديدة    ةالعالق ن الحاليي  العمالء  ن مع  المحتملي  العمالء  الف  كما ركزت عىل   . مع  لما تشهده  علة  االمساهمة 

   المملكة من تحول شامل. 

كات( 3  حوكمة الشر

 مجلس اإلدارة 

ناتيكسيس العربية السعودية لالستثمار ؤمن  ي كة  وري لإلدارة  أن وجود إطار قوي    مجلس إدارة شر كات أمر ضن لحوكمة الشر

كات. ولضمان ذلك فإن كات وأفضل الممارسات حيث  ي  هوالرقابة الفعالة للشر ا لمعايب  حوكمة الشر ً   ا سىع جاهديوىلي اهتماًما كبب 

 . العمالء والمالك  لتعزيز الشفافية وحماية مصالح
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كة  تألف م،  2021عام  خالل النصف األول من    وعضوين  ،مقعدين شاغرينهم  من بين،  )ستة( أعضاء   6من    مجلس إدارة الشر

ن   كة نغب  تنفيذيي  ن  ،اتيكسيس إس أيه(يمثالن المالك )شر :   وعضوين مستقلي   كالتاىلي

ي  •
 رئيس مجلس اإلدارة المستقل  السيد/ خالد حسن عبد الكريم القحطابن

 نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس إدارة غب  تنفيذي      السيد / سيمون إيدىلي  •

 عضو مجلس إدارة مستقل   لورينس إيد فد.  / السيدة •

ن  • ن دي سان سي   عضو مجلس إدارة غب  تنفيذي    السيد/ غيوم بني 

كة حالًيا من ن   أربعة أعضاء  من بينهم   ،أعضاء   ستة  يتألف مجلس إدارة الشر كة ناتيكسيس إس    يمثلون  غب  تنفيذيي  المالك )شر

:  أيه(  كالتاىلي
ن  ، وعضوين مستقلي 

ي  •
 رئيس مجلس اإلدارة المستقل  السيد/ خالد حسن عبد الكريم القحطابن

 نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس إدارة غب  تنفيذي      السيد / سيمون إيدىلي  •

 عضو مجلس إدارة غب  تنفيذي    أالن جالواه السيد /  •

 عضو مجلس إدارة غب  تنفيذي    باربرا ريكاردي / السيدة •

ن  • ن دي سان سي   عضو مجلس إدارة غب  تنفيذي    السيد/ غيوم بني 

ي  السيد /   •
 عضو مجلس إدارة مستقل   د. عدنان صوفن

ن  م2021عقد مجلس اإلدارة خالل عام  وقد   يىلي تقرير الحضور لهذه االجتماعات:   وفيما . اجتماعي 

 

ي ل ا األعضاء  
 
 (م2021مارس   23جتماع الول )عقد ف

ي   حسنخالد 
 حرصن   عبد الكريم القحطابن

 حرصن   سيمون إيدىلي 

 حرصن   فلورينس إيدد.  

ن  ن دي سان سي   حرصن   غيوم بني 

 

ي جتماع ا ل ا األعضاء  
ي  لثان 

 
 (م2021 أكتوبر   26)عقد ف

ي  
 حرصن   خالد حسن عبد الكريم القحطابن

 حرصن   سيمون إيدىلي 

 حرصن   أالن جالواه  

ن  ن دي سان سي   حرصن   غيوم بني 

 حرصن  باربارا ريكاردي 
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 لجنة التدقيق والمخاطر  

ة إىل مجلس اإلدارة وتجتمع   ن تقدم لجنة التدقيق والمخاطر تقاريرها مباشر عىل األقل خالل العام. وهي مسؤولة عن    مرتي 

كة ناتيكسيس العربية السعودية لالستثمار  ومراجعة قضايا التقارير المالية الهامة وتقييم ما   مراقبة سالمة البيانات المالية لشر

كة قد اتبعت ال  ي تقوم أيضا با  كما   معايب  المحاسبية المناسبة. إذا كانت الشر
فعالية الرقابة الداخلية وأنظمة الرقابة المالية    لنظر فن

ي  
ف عىل أدا ال فن كة وتشر ي  ء هذه األنظمةشر ا عىل العالقة مع مراجع الحسابات الخارج 

ً
ف لجنة التدقيق والمخاطر أيض . وتشر

تعيينهم   بشأن  توصيات  تقديم  تتضمن  ي 
فعاليتهم  والت  ومراقبة  استقالليتهم  وتقييم  ومكافأتهم  وعزلهم  تعيينهم  وإعادة 

 والموافقة عىل خطة التدقيق ومراجعة النتائج. 

ي تألفت لجنة التدقيق والمخاطر  
  المالك يمثل  وعضو  ، من بينهم مقعد شاغر،  ثالثة أعضاء م من  2021 النصف األول من عام  فن

كة   : كالتاىلي   مستقل وعضو (، أيه إس  ناتيكسيس)شر

 )عضو مجلس إدارة مستقل(  اللجنة رئيس    لورينس إيد د. ف/ السيدة •

  تنفيذي(غب   مجلس إدارة )عضو   عضو لجنة التدقيق والمخاطر       السيد / سيمون إيدىلي  •

ناتيكسيس إس أيه(م ثالثة أعضاء يمثلون المالك  من بينه  ،أعضاء   أربعة  حالًيا من  التدقيق والمراجعة  لجنة  تألفت كة    ،)شر
 : كالتاىلي   مستقل وعضو 

 رئيس اللجنة )عضو مجلس إدارة مستقل(     باربرا ريكاردي / السيدة •

 لجنة التدقيق والمخاطر )عضو مجلس إدارة غب  تنفيذي( نائب رئيس        السيد / سيمون إيدىلي  •

 التدقيق والمخاطر )عضو مجلس إدارة غب  تنفيذي(عضو لجنة    السيد / أالن جالواه  •

ي   •
 ( عضو مجلس إدارة مستقلعضو لجنة التدقيق والمخاطر )  السيد / د. عدنان صوفن

 وفيما يىلي تقرير الحضور لهذه االجتماعات:  ة اجتماعات. م ثالث2021وقد عقدت لجنة التدقيق والمخاطر خالل عام 

 األول الجتماع األعضاء  

ي 
 
 ( م2021مارس  22)عقد ف

ي الجتماع ال
 ثان 

ي 
 
 (م2021 يونيو  8)عقد ف

 حرصن   حرصن   السيدة فلورينس إيد 

 حرصن   حرصن   السيد/ سيمون إيدىلي 

 

 ثالت الجتماع ال األعضاء  

ي 
 
 ( م2021 أكتوبر  4)عقد ف

 حرصن   برا ريكاردي بار السيدة 

 حرصن   السيد/ سيمون إيدىلي 

 حرصن  السيد / أالن جالواه 
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كة ام  و   ،كان المدعوون الدائمون الجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر هم الرئيس التنفيذي للشر ن ومسؤول اإلبالغ  رئيس االلب 
كة  ورئيس دائرة التدقيق الداخىلي ل ،  ، والمدير الماىلي عن غسل األموال ق األوسط    تيكسيس إس أيهناشر لمنطقة أوروبا والشر

ق األوسط وأفريقيا ، ورئيس إدارة المخاطر لمنطوأفريقيا  ن  .  قة الشر ن من المساهمي  ن فرديي  وقد تم من وقت آلخر دعوة ممثلي 
 للحضور. 

شيحات والمكافآت    لجنة التر

شيحات والمكافآت هي إحدى لجان مجلس إدا  كةلجنة الب  ي السنة لضمان    رة الشر
الفرعية وتجتمع مرة واحدة عىل األقل فن

ن أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وصياغة خطط التعاقب  مالءمة هيكل مجلس اإلدارة والذي يتضمن ترشيح وإعادة تعيي 
اتيجية ذأساليب  مراجعة عىل بالعمل كما تضطلع  ومراجعة أداء مجلس اإلدارة.   كة وأي قضايا إسب  ات صلة قد تؤثر  قيادة الشر

كة.  الشر عىل  عىل  تعمل  المديرين  يتحدكما  ومكافآت  كة  الشر مكافآت  لسياسة  الحوكمة  وإطار  والمعايب   العامة  المبادئ  د 
ي سياق  

كة. وعالوة عىل ذلك تقوم بشكل دوري بمراجعة فعالية سياسة المكافآت فن ي الشر
هم من كبار موظفن ن وغب  التنفيذيي 

 . فعالإطار إدارة مخاطر 

ي النصف األول من عام  
المالك  م من ثالثة أعضاء، من بينهم مقعد شاغر، وعضو يمثل  2021تألفت لجنة التدقيق والمخاطر فن

كة ناتيكسيس إس أيه(، وعضو مستقل كالتاىلي   : )شر

 رئيس اللجنة )عضو مجلس إدارة مستقل(    لورينس إيد د. ف/ السيدة •

 التدقيق والمخاطر )عضو مجلس إدارة غب  تنفيذي(عضو لجنة       السيد / سيمون إيدىلي  •

كة ناتيكسيس إس أيه(يمثلون المالك   أعضاء ثالثة  حالًيا من  لجنة التدقيق والمراجعة  تألفت  : )شر

 رئيس اللجنة )عضو مجلس إدارة مستقل(     باربرا ريكاردي / السيدة •

شيحات       السيد / سيمون إيدىلي  •  )عضو مجلس إدارة غب  تنفيذي( والمكافآتنائب رئيس لجنة الب 

شيحات والمكافآت عضو لجنة    السيد / أالن جالواه  •  )عضو مجلس إدارة غب  تنفيذي( الب 

شيحات والمكافآت وقد عقدت لجنة  . وفيما يىلي تقرير الحضور لهذه االجتماعات: م2021خالل عام اجتماعا واحدا  الب 

 

 ولالجتماع األ األعضاء  

ي 
 
 (م2021 يناير  1)عقد ف

 حرصن   لورينس إيد د. ف/ السيدة

 حرصن   السيد / سيمون إيدىلي 

ه.  كة لحضور االجتماع وقد حرصن  تمت دعوة الرئيس التنفيذي للشر
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إدارة  4 مجلس  أعضاء  تولها  ي 
التر اإلدارية  والمناصب  اإلدارة  مجالس  السعودية  ( عضويات  العربية  ناتيكسيس  كة  شر

 لالستثمار 

 

كة  عضو مجلس اإلدارة   عضو مجلس إدارة / مدير  الدولة  اسم الشر

خالد حسن عبد  السيد/ 
ي 
 الكريم القحطابن

الكريم   عبد  حسن  كات  شر مجموعة 
ي 
 القابضةالقحطابن

 

المملكة العربية 
 السعودية

اإلدارة   مجلس  رئيس 
 والرئيس التنفيذي 

 

وإعادة    للخدمات  السعودية  كة  الشر
 التصدير 

المملكة العربية 
 السعودية

 عضو مجلس اإلدارة 

 

المملكة العربية  عقارات ركاز 
 السعودية

 رئيس مجلس اإلدارة 

المملكة العربية  اديم كابيتال  
 السعودية

 رئيس مجلس اإلدارة 

كة راديان لخدمات النفط والغاز   المملكة العربية  شر
 السعودية

 رئيس مجلس اإلدارة 

 مجموعة ساليل العربية 

 اديوتاكس 

المملكة العربية 
 السعودية

 رئيس مجلس اإلدارة 

كة إديوتاكس   المملكة العربية  شر
 السعودية

 رئيس مجلس اإلدارة 

 رئيس مجلس اإلدارة  لبنان للعقارات أجنادين  

كة أجواد القابضة   رئيس مجلس اإلدارة  لبنان شر

كة فرص االستثما   رئيس مجلس اإلدارة  لبنان ر اللبنانية القابضة شر

 تنفيذي  رئيس المملكة المتحدة     إس أيه ناتيكسيس السيد/ سيمون إيدىلي 

العربية  إس أيه ناتيكسيس السيدة / باربرا ريكاردي  اإلمارات 
 المتحدة 

لمنطقة الرئيس   اإلقليمي 
ق األوسط   الشر

للمشورة  الرئيس   فرنسا إس أيه ناتيكسيس السيد / أالن جالوا  العالمي 
و  اإلقليمي  الرئيس  والتغطية 

أوروبا   ق  و لمنطقة  الشر
 وأفريقيا  األوسط
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ي 
 مجموعة صافوال السيد / د. عدنان صوفن

 

العربية   المملكة 
 السعودية

م غب   عضو  إدارة  جلس 
وعضو   لجنة  تنفيذي  ي 
فن

 االستثمار

العربية   مجموعة بندا   المملكة 
 السعودية

غب    إدارة  مجلس  عضو 
و  لجنة    رئيس تنفيذي 

 االستثمار

العربية   مجموعة فتيحي القابضة   المملكة 
 السعودية

مستقل إدارة  مجلس   عضو 
 ورئيس لجنة التدقيق 

كة    الصناعية الشر للخدمات  السعودية 
 )سيسكو( 

العربية   المملكة 
 السعودية

رئيس إدارة    نائب  مجلس 
لجنة   ورئيس  مستقل 

 االستثمار

ز   العربية   داس بارتبن المملكة 
 السعودية

يك اإلداري   المؤسس والشر

كة وادي جدة   العربية   شر المملكة 
 السعودية

إدارة   مجىلي  ورئيس  عضو 
 لجنة االستثمار

العربية   الهيئة العامة لألوقاف  المملكة 
 السعودية

  تشاريةسرئيس اللجنة اال 

العربية   البيئةصندوق   المملكة 
 السعودية

 عضو لجنة االستثمار

جان  ن  بني  غيوم  السيد/ 
ماري باتريس ىلي جوز دي 

ن   سان سي 

ي   سي ناتكسيس   أي ب 

 

شين ف    شاراتلالست  شب 

 

فاندبريفبانك ي    ناتكسيس  ج   إيه 
  

 وقرص طوكي

 فرنسا

 

 المملكة المتحدة  

 

 المانيا 

 

 فرنسا

، المؤسسات  الرئيس العالمي
 المالية 

 مستشار

 

 رئيس مجلس الرقابة

 

غب    إدارة  مجلس  عضو 
 تنفيذي
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 مكافآت ال ( 5

 

 ( مكافآت مجلس اإلدارة بالريال السعودي  5-1

أعضاء مجلس اإلدارة   البيان
 التنفيذيي   

أعضاء مجلس اإلدارة غت  
 التنفيذيي   

أعضاء مجلس اإلدارة  
 المستقلي   

جلسات   حضور  بدل 
 المجلس 

- -  

 - - - بدل حضور جلسات اللجان   

 648،920  - سنوية الدورية و المكافآت ال

ية ن  - - - الخطط التحفب 

أي تعويضات أو مزايا عينية  
أخرى تدفع بشكل شهري أو  

 سنوي

- - - 

 648،920 - - المجموع 

 
 

 بالريال السعودي   كبار التنفيذيي   ( مكافآت  5-2

الرئيس    إليهمممن تلقوا أعىل المكافـآت والتعويضات يضاف  ي   التنفيذيخمسة من كبار   البيان
 لمدير المالي إن لم يكون ضمنهم االتنفيذي و 

 2،773،858 الرواتب واألجور 

 - البدالت

 900،000 سنوية الدورية و المكافآت ال

ية ن  - الخطط التحفب 

 - العموالت

أي تعويضات أو مزايا عينية  
أخرى تدفع بشكل شهري أو  

 سنوي

- 

 3،673،858 المجموع 
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 البيانات المالية السنوية المدققة  (6

كة برايس وترهاوس كوبرز  كة ناتيكسيس أجرت شر ا خارجًيا لعمليات شر
ً
 م. 2021لعام  العربية السعودية لالستثمار  تدقيق

الجوهرية وتتوافق مع   النواجي  كة من جميع  الحسابات ككل تعرض بشكل عادل وضع الشر الحسابات فإن  ي رأي مدقق 
وفن

كات. لم يتم إثارة أي مسائل هامة أو جوهرية.   متطلبات األنظمة الخاصة بالشر

 البيانات المالية السنوية.  ولم يكن لتقرير مراقب الحسابات أية تحفظات عىل
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 بدون ديون المصدر  ويحق لها تحصيل الرسوم منلمصدرل  تقديم جميع الخدماتاإلنتهاء من    يتم إثبات رسوم االكتتاب عند
  . محتملة مرتبطة باألتعاب .ويتم عرض إيرادات االكتتاب مخصومة من المصاريف  المتعلقة بالمعامالت

كة أكوا باور و تم االنتهاء منها وإقرارها كدخل من خدمات االكتتاب أبرمت ،خالل العام كة صفقة اكتتاب عام أول   مع شر  الشر
 .خالل العام
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 اإلفصاح عن كفاية رأس المال ( 7

للمادة   ا 
ً
الهيئة العامة لسوق المال )القواعد( تجدون فيما يىلي قاعدة رأس    74وفق ازية الصادرة عن 

)ب( من القواعد االحب 
ي 
 م. 2021ديسمب   31المال والحد األدبن لمتطلبات رأس المال وإجماىلي نسبة رأس المال كما فن

 

 بآالف الرياالت السعودية   

ي 
 2021ديسمب   31كما فن

 قاعدة رأس المال  

 48,197 الرتبة األوىل من رأس المال  

 - الرتبة الثانية من رأس المال 

 48,197 مجموع قاعدة رأس المال  

 الحد األدن  لمتطلبات رأس المال 

 - مخاطر السوق 

 6,461 مخاطر إئتمانية  

 2,255 مخاطر تشغيلية  

 8,716 مجموع الحد األدن  لمتطلبات رأس المال  

 نسبة كفاية رأس المال  

وبة(  5.53 مجموع نسبة رأس المال )مرصن

 39,481 فائض رأس المال  

 

كة   أ(  ة من  تم استخالص المعلومات الواردة أعاله من نموذج كفاية رأس المال للشر ديسمب    31إىل   م 2021يناير    1للفب 
 . هيئة سوق الماللتقديمها إىل  م 2021

ن   ب(  ا للمادتي 
ً
  5و   4تتكون قاعدة رأس المال من الرتبة األوىل من رأس المال والرتبة الثانية من رأس المال المحسوبة وفق

لل المال  لمتطلبات رأس  األدبن  الحد  احتساب  يتم   . التواىلي القواعد عىل  ا  من 
ً
التشغيل وفق سوق واالئتمان ومخاطر 

ي الجزء  
 من القواعد.   3للمتطلبات المحددة فن

ي القواعد   ج( 
كة االحتفاظ برأس مال كاف كما هو محدد فن ي المتطلبات من الشر

 تقتضن
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كة ناتيكسيس العربية السعودية لالستثمار  (8 كة و  المعامالت بي   شر فرع  إس أيه يه وناتيكسيس أناتيكسيس إس شر
ي    : دن 

كةتدخل  ي معيار المحاسبة الدوىلي رقم    الشر
كة أخرى تندرج ضمن تعريف الطرف ذي الصلة كما هو وارد فن ي معامالت مع شر

فن
ال 24 كة و/أو    الصلة. وتتكون األطراف ذات  صلة: إفصاحات األطراف ذات  لملكية مشب  الخاضعة  الكيانات   / كات  الشر من 

المستلمة/المقدمة   المعامالت والخدمات  وط وأحكام  اإلدارة شر . وتقرر  ن الرئيسيي  اإلدارة  ي 
كة ولموظفن إدارية مشب  لسيطرة 

 من/إىل األطراف ذات الصلة باإلضافة إىل التكاليف األخرى. 

مع   الخدمة  اتفاقية مستوى  كة  الشر أبرمت  إدارة  وقد  تقديم خدمات  يوافق عىل  وطها  بموجب شر والذي  طرف ذي صلة 
. ومقابل الخدمات المقدمة إىل طرف ذي صلة ستقوم  عالقات العمالء كطرف ذي الصلة فيما يتعلق بأنشطة السوق العالمي

ي أداء الخدمة باإلضاف
ي مبلغ مساٍو للمبلغ اإلجماىلي للتكاليف والمرصوفات المتكبدة فن

كة بتقاضن  ٪. 15ة إىل هامش بنسبة  الشر

ا التفاقية الخدمة  
ً
كة باالستعانة بمصادر خارجية لخدمات دعم معينة كطرف ذي صلة وفق باإلضافة إىل ذلك فقد قامت الشر

ية والعمليات   . وتشمل خدمات االستعانة بمصادر خارجية التمويل وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشر ن ن الكياني  الرئيسية بي 
وط االتفاقيات المذكورة ويتم دفعها سنوًيا عىل  وخدمات الد بناًء عىل شر التكاليف وتوزيعها  عم األخرى. ويتم االتفاق عىل 

 شكل متأخرات. 

 

 والجزاءات   قوباتالع( 9

ي الدفعت  غرامةنظب   االجتماعية  بواسطة التأمينات    ريال  46،168مبلغ  رض  تم ف
كة تقوم  لشهرين.    أخر فن وللتوضيح فإن الشر

ي يوم
ي الموعد    بدفع المستحقات الشهرية فن

ي اليوم التاىلي يعكس  نظام التأمينات  ولكن    ، النهاب 
ي   المبلغ فن

نتيجة  و   للموعد النهاب 
كة بمعالجة  كعملية متأخرة.  العملية    سابت حا لذلك يتم   بدفع  مستقبال    والتأكد من عدم تكرار المشكلة   المشكلةقامت الشر

ي نظام  المستحقات  
ي فن

  تنمية قبل وزارة العمل وال  من  غرامة تأخر ريال    500  كما تم فرض مبلغ  بأيام.   التأمينات قبل الموعد النهاب 
ن   االجتماعية ي تجديد إقامة أحد الموظفي 
ي خارج   فن

وس كورونا  ونظرا لإلجراءات االحب    المملكة  حيث أنه كان متواجدا فن ازية لفب 
المتخذة لم يستطع  المستجد  الوقت  ي ذلك 

ا   لقدوما  فن الداخليةوتم  .  لمملكةإىل  التواصل مع وزارة  المشكلة بعد    ، معالجة 
  قبل السفر.  لمدة كافية والتأكد من تجديد اإلقامة

 

 داخلية(ال( المراجعة السنوية )10

كة ناتيكسيس  مت ي مارس    االنتهاء من التدقيق السنوي لشر
ي .  م 2021العربية السعودية لالستثمار فن

شر تقرير التدقيق فن
ُ
  وقد ن

كات وترتيبات مراقبة وتخطيط االمتثال وإدارة المخاطر والتدريب والتطوير   تيبات حوكمة الشر بخمس نتائج. وهي تتعلق بب 
ن لجنة المراجعة بأنه ال   كما م.  2021العام  وقد تم االنتهاء من معالجة جميع النقاط قبل نهاية    والسياسات واإلجراءات.    تبي 

 . اءات المراقبة الفاعلةكفاية اجر مؤشر يشب  اىل عدم   أي يوجد 

منهجية   التدقيق فريق    يتبع.  والحوكمة  والعمليات  الضوابط الداخليةوفعالية  مدى كفاية    بالتأكد عىلإدارة التدقيق    تضطلع 
ي سي إي  مجموعةنهج  متماشية مع    قائمة عىل المخاطر  ي ب  ي تقديم التقارير  ضوا  ع. كما تعتب  إدارة التدقيق الداخىلي  ب 

فاعال فن
ن لجنة المراجعة بأنه ال يوجد أي مؤشر  والتدقيق حيث يتم مراجعة التقارير وخطط التدقيق السنوية.    ر للجنة المخاط كما تبي 

 يشب  اىل عدم كفاية اجراءات المراقبة الفاعلة. 

 

 ( إدارة المخاطر 11

كة ألي مخاطر ائتمان أو مخاطر السوق خالل عام  اللم تتعرض   كة المخاطر التشغيلية بناًء عىل اإلطار م.  2021شر تدير الشر
ي ناتيكسيس إس  

التدابب  واألولويات المناسبة لتخفيف المخاطر. ويتم استخدام  و لتحديد المخاطر التشغيلية    يهأالمعتمد فن
ي لتحديد الطلب عىل رأس مال ال

ي المخاطر والتقييم الذاب 
ي يتم جمعها أثناء عملية التحكم فن

 مخاطر التشغيلية. المعلومات الت 

   



كة ناتيكسيس العربية السعودية لالستثمار    شر
   م2021تقرير مجلس اإلدارة السنوي لعام 

 

 

12 
 

C2 - Inter nal Natixis 

 ية سوق المالال هيئة حسب متطلبات  م2021( إفصاحات إضافية لعام 12

كة ناتيكسيس العربية السعودية لالستثمار  :   يؤكد مجلس إدارة شر  ما يىلي

ي ذلك الرئيس التنفيذي أو مسؤول االمتثال ومسؤول اإلبالغ عن غسيل األموال   أ( 
كة بما فن ي الشر

كة أو موظفن لم يكن للشر
ي تكون فيها  ذيأو المسؤول الماىلي أو أي شخص مرتبط أو 

ي األعمال أو العقود الت 
ا  الصلة بهم أي مصلحة فن

ً
كة طرف شر

 .
ً
 مقابًل

كة و ا  تتملكلم   ب(  ي ذلك الرئيس التنفيذي أو مسؤول االمتثال ومسؤول اإلبالغ عن غسيل األموال أو    ها موظفي ال لشر
بما فن

ي أسهم أو   ذي المسؤول الماىلي أو أي شخص مرتبط أو 
صلة بهم أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب فن

ي  أدوات دين
كة ال فن  . أو أي من تابعيها شر

ن عن أي تعويض أو بدل أو أي نوع من المكافآت. لم يتنازل أي من أعضاء مجلس اإلد ج(   ارة المستقلي 

ن تم عقد اجتماع قد ل د(   م. 2021لجمعية العمومية خالل عام ل  ي 

كة أي حصالليس لدى  و(  كة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.  ص شر ي أي شر
 ملكية فن

ي    يهألم تكن هناك أية ترتيبات أو اتفاقيات تتنازل بموجبها ناتيكسيس إس   ز( 
ي توزيعات الكمساهم فن

كة عن أي حقوق فن شر
 األرباح. 

كة أو   ح(  . للم تكن هناك طلبات مقدمة من الشر ن  ها فيما يتعلق بسجالت المساهمي 

ائب أو   ط(  رسوم أو أي تكاليف أخرى للسنة المالية  لم تكن هناك مدفوعات نظامية مستحقة عىل حساب أي زكاة أو ضن
 م. 2021

كة.  ي(  ي الشر
 لم يتم عمل استثمارات أو إنشاء أي احتياطيات لصالح موظفن

ي السنة المالية  تأخذ لم  ك( 
كة ناتيكسيس العربية السعودية لالستثمار أي قروض فن  م 2021شر

 

 ية سوق المالال( األحكام المطبقة لالئحة هيئة 13

 عىل حد علمنا. م 2021لم يكن هناك خروج عن المتطلبات التنظيمية المعمول بها خالل عام 

 


