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  ا����ھ�ونأزاؤ�� 
  

ش.م.ب ا����"� إ�!�� ورب ������ ا����� ا���د�� ����ھ�� ا إ����عد ��ن ا���رر 
 ا��وا)ق.��ن ا- �ن ,��ح �وم 11:00") )� ا���� ��ك ا�!�� ورب ش.م.ب."�����ً (

� ����� ا�!�� ورب �����ط�� ) "2019���م  ا������ ا���د��"( 2019 �����ر 23(
ا�د��و�����، ا������، ��� � ا��3ر�ن �ن أ�ل ا��ظر )� ا��ور ا��در�� )� �دول 

  .ا�����م�6ذا  )أ(ا���ل ا���3ق 
  

�ن ا��زء  7ا�����م �: ا����ھ��ن ھو �زو�دھم ����و��ت 3ول ا���د ھذا وا�8رض �ن 
  �دول ا���ل. �ن ا��زء ا�.��� �ن 3و 2، 1 دووا��� ،ا�ول �ن �دول ا���ل

  
 �ن �دول ا���ل ����ول ا��زء ا�ول (�ن ا�$زء ا*ول �ن $دول ا* ��ل 7ا�	د  �

 ��و��و  30ا���ل ا������� ���ك ا�!�� ورب ش.م.ب. ����� ا������ ا������6 )
ً م )� �3ن  �ن �ر>,2019   :) ��ك ����دي �ن <�ل �,رف ا��3ر�ن ا��ر زي �

  

�دB ا���د  ��، وھ��ك ا�!�� ورب ش.م.ب. دارةإ�ن أ"�ء ���س  و�ن�دى "  �ن
 ��ود ا���3"�� ا����ءات �E �ؤ���ت ����� أ>رى ،وا���د ھ�Dم ,��C أ�3د ا���

�: ا��وا��: F<2019ل ا���� ا������  �� . أن ��ك ا��ؤ���ت ھ� �و��ك اي �
�ا��,رف ) وDر � Bank ABC B.S.Cش.م.ب. (���� Global)ش.م.ب.  ا�

Banking Corporation). F  ؤ��  ھ���نأن��نا�������د ����)س  ان�د�ر ��ن ا> ً-��أ
 ة���س اJدارة - ���م ���I �3�� ���)س ���Dر � نو. ��ك ا�!�� ورب ش.م.ب.�E أ��ل 

، ��ن ا�������نا��ؤ�� ھ���نوأي �ن  ��ك ا�!�� ورب ش.م.ب.<د 3,�ت ���!�ل ��ن 
Iن ���س اJدارة ) ��ك ا�!�� ورب ش.م.ب.�E ا����ر�� ا������ � و�����Dً  و�E ذ�ك

��!�رة ا������ ���"و�ن  �ط�ب �وا)�� ا����ھ��ن �: ا��F<�ت ا-������K ا��ذ ورة
    .ا��ذ ور�ن أFه

  
ا��3ر�ن ا�,�درة ن �,رف ر)��� ا����وى ا��ظ�� وا��واد  ��ص ��-"�)�،
"و ���س إدارةأن  �:ا��ر زي   - �� .ر �ن  � ون �د�راً �� ن أن ا���ك ا��3ر��

���س ا���د )�روق �و�ف >��ل ا��ؤ�د ھو "و ان . .Fث Dر �ت ��� �3ر����
، <د �و�: أ�"�ً F<2019ل ا���� ا������  ���ك ا�!�� ورب ش.م.ب. اJدارة ا����ق



"و�� أ .ر �ن .Fث ����س إدار�� �� ������و� Dر �ت وھ�:  3ر����Dر �ت 
 ،و��ك ا��3ر�ن ا�وط�� ،وDر � ا��3ر�ن ا�وط��� ا����"� ،ا��3ر�ن ��Nواق ا�3رة

ھ��ك  Q  �نإ-ّ أن ���س اJدارة - ����د ��I . وDر � ���و� )��دق ا�>��O ش.م.ب
"و�� ا���د )�روق ا��ؤ�د )� ���س إدارة ����� C��,��ا � ��ك أي �"�رب )

� ا�Dر �ت ا����� ا�>رى ا�!�� ورب ش.م.ب.( Qو��" Qو<ت ذا��ا �وأ�Q  رس ، و)
و�E ذ�ك )�ن ، ا�!�� ورب ش.م.ب.��ك   �"و )� ���س إدارة  �وا����Q  �)��ً  و<��ً 

   .��!�رة ا������ ��ن �: ا��"و��ت ا��ذ ورة���س ا-دارة �ط�ب �وا)�� ا����ھ
  
  
�ن �دول ا���ل  .���ا��زء ا�( $دول ا* ��ل ا�$زء ا�-�	& �ن �ن 2و �1ن ا�	د �

��� ا������� ���!�� ورب ا����"� ش.م.ب.  Dر � <��"� ��د ��ا���ل ا���� ����ول
� ��ك ا�!�� ورب ش.م.ب. ن ر>,� ��د�م  �:�وا)�� ا���6ت ا�ر<���� �<�

ا�>د��ت ا��,ر)�� ������� و���8ر ا��Q ا����ري ا�: "ا�!�� ورب ا����"� 
  ):ش.م.ب."

   

ا�.F.�  ا�)راد����ن �ن ا��زء ا�.��� �ن �دول ا���ل أن ��م  1و)��ً ����د  ��رح�ن ا��ُ 
"�ء I  6مKأ��� ������ع���س إدارة ا����Jھذا ا Sو �ن ��ر� ����3: إ����ع ا���

ا����� ا���د�Q ����ھ�� ا�!�� ورب ا����"� ش.م.ب. ا�ذي ����د ��د ا���6ء ا���� 
 ��ـن ا��ظـ�م ) 25و)��ً ����دة ( (")�رة ا��"و��") م�2022و��و  30ا������ ا������6 )

 :��Dـر ����ـ� ا�

  

� ا���د ��3د �ن �3!وظ  •���(�د�ر ���س اJدارة  ا���ر"��ن ��د �
 ا���!�ذي)

 (��.ل أ3د  ��ر ا����ھ��ن) ا���د و��د أ�3د ���م ا���رب ا���6ري •

• � (��.ل أ3د  ��ر ا����ھ��ن) ا���د ھ�Dم ,��C ا�3د ا���

  
��>ـ�ب )�ـC �ـ�ب ا��Jم  أن�ن ا��زء ا�.��� �ن �دول ا���ل  2����د و)��ً  �ن ا�ُ���رحو

Jو�ـ� ���ـس ا"��ـن ) 25و)��ً ����دة ( �"و��ا��!�رة ���داً  Dرا.�� دارة �Dـ8ل �
����8 ز��دة دد أ"�ء ���س ا-دارة �ن ا.�: Dر "وا  ���ـ� ��Dـر �ا��ظـ�م ا�

   .�3���، ا�: >��� Dر "وا
  



�� ����س اJدارة ���:  ��2019رس  31 ���ر����Sس اJدارة   ون��� �,�< ����
أ�ر�ل  23ا����ت ���� ا��رC�D ���ر�S .  ("���� ا��رC�D") ���� �رC�D ���س اJدارة

) �ن أ"�ء ��9دة "و�� وا-داء ا����ق و>�رة و�ؤھFت ���� ( و�ظرت 2019
"�ء ���س اJدارة ا��3���ن (آ�ذاك) ا�ذ�ن  ��وI  ن اھ����6م ��-���رارا <د أر�وا 

� ���س اJدارة، و�3د�داً (: 

 

 ا�د �ور �و�ف �3د ا�Jراھ�م •

• � ا���د >��د راDد ا�ز���

� ا���د ��3د �ن �3!وظ  •��� ا���ر"��ن ��د �

• ��ود ا���3"� Bد�  ا���د 

 ا�S�D ��3د �ن ��: آل >��!� •

• � ا���د �دB ��3د ا��زرو

 أ�3د ���م ا���رب ا���6ريا���د و��د  •

• � ا���د ھ�Dم ,��C ا�3د ا���

• S�D�ا ��دا�ر�3ن �ن ��ود آل .�� 

  
.("��  (و��Dر إ��6م ������ن �ـ"ا�"�ء ا���

 

���ً ا��J"�)� إ�: ذ�ك،  C�Dر��ا ����أ>ذت ) �.F. ن 3ن����3�ء ا�" )آ�ذاك() �ن ا�
� ���س اJدارة <د أر�وا ن ر6��Vم )� ا����د �ن ���س اJدارة، و�������، �م ��م (

 .<���K ا��ر�3Dن "�نا��ظر )� أ���6Kم 

 

�>�رة و�ؤھFت  ���� ا��ر�C�Dظرت ، 2019أ�ر�ل  ���23ر�S و)� ا�����6 ا�����د 
  ؤھم: ا���دة ا������ أ���

 

 )��ر ا �ما���د �و •

  ��زن �����ن )��Q ا�د �ور •

 ا���د �ون و���م )ر�زر •

 ا���ر ��ري �ر����ون •

� ا •����دا��ط�ف ا�3د ا��.��ن ���6دس� 

  



� C�Dر��ا ����د وا)�ت �Dر (ا� �� �Dر ا��6م� ) �ر�D>���14 ً�3Dت، �: <�I� ��Kر�
���� ا��رC�D ���س اJدارة، و�ظر ���س اJدارة )� �و,�� "و��  ا�:Fه ���رC�D أ

   .2019أ�ر�ل  ���24ر�S ووا)ق �: �رC�D ھؤ-ء ا��ر�3Dن 
  

 Sدھ�، ���ر��، �ظرت ���� ا��رC�D ووا)�ت �: �رC�D ا���د �2019و��و  24و�ن �
�  و�ظر ���س اJدارة، ��د �را��� ��ر�Q ا�ذا��� ا��!,��. �و �م ��و�O �ر��وري (

 .2019 �و��و ���31ر�S  �ر��وري �وا���د ووا)ق �: �رC�D ���� ا��رC�D �و,�� 

  
ا�واردة )� ��وذج ا��ظ�� 3و �� ا�Dر �ت و��و�ب أ�ظ�� ، ��J"�)� إ�: �� ��دم

) Module HCا��3ر�ن ا��ر زي )� ( �,رفا�,�درة ن ر)��� ا����وى وا��واد 
���س اJدارة  ل �ن و ذ�ك ار�Dدات 3و �� ا�Dر �ت ا�,�درة ن ا�Dر � )Xن أداء 

�م ���� 3و �� ذا ا����<��ت �F<2019 .6ل ا���� ا������  م ل و ل "و <د �م �����6 
ن ���س اJدارة، ا�Dر � ا��� ��.� �( Q3و ��  ����6 �� أ� ����م <د�ت �����ا ����

 �ن ا�"�ء ا�����ارة ��ر�راً �!�د �Iن  ل "و )� ا����س ا�Dر � إ�: ���س اJد
�"و )� ���س اJدارة. و<د وا)ق ���س اJدارة   Qداء وا����I� راد!�Jا Qو� :���وم 

>Fل ا����ع ���س ا-دارة  ا�,�در ن ���� 3و �� ا�Dر � ا�����م�: ذ�ك وأ<ر ��ر�ر 
 �  .2019ا�ر�ل  24ا�ذي �م ا����ده )

  
 Sد ���ر�������ر )ا�Dر � ���� 3و �� ، �ظرت 2019 أ�ر�ل 23و)� ا�����6 ا���� �

� �ل��� "و ���س إدارة" ـا��Iھ�ل ( Q����وذج ا��ظ�� " �: ا��3و ا���,وص 
 �ن و<ررت ان  F، ا��ر زيا��3ر�ن ا�,�درة ن �,رف ر)��� ا����وى وا��واد 

��� ا���د ��3د �ن �3!وظ �ن ��د ا���ر"�، ����.��ء ا�"�ء ا������، ھم أ"�ء �
، ا�>ذ ���س اJدارة <راراً 2019أ�ر�ل  24و)� ا����Q ا�����د ���ر�S  ������ن.
. ًF.���  

  
�ل �م ا��ظر )��6 <ا��� و( ���ء ا��ذ ورة أFه��د أن �ظر ���س اJدارة )� <���K ا�

Sم ��ر����أن ���س اJدارة  إ�: >�را�6م و�ؤھ6�Fم، ��ر��J"�)�  ، وذ�ك)ھذا ا��
  ـ:� 2019ا������ ا���د�� ���م )�  و,� ا����ھ��ن�

  
"�ء ���س إدارةأن ��م ����ن   -أI  6مKأ��� ������ا �.F.�و�� ا�)راد ا"� �!�رة ا�

 �ن ا��زء ا�.��� �ن �دول ا���ل:  1و)��ً ����د 

�د ن �/�وظ  •/� ا�!�ر�&ن �!د �!��& ا���د 



 ا���د و��د أ/�د ���م ا���رب ا���1ري •

 ا���د ھ�5م 3��4 ا/�د ا��� & •

 
ا������ أ���6Kم  ���س اJدارة ا��د�د �!�رة .�� Dر ا��ر�3Dن اJ ا��>�ب��م وأن   -ب

���ً أ�Q �ن ا��� ن �ن ا��زء ا�.��� �ن �دول ا���ل  2و)��ً ����د  ا��"و��)
Fن ن أ���6Kم �: �و<E ا�Dر � J�3ن آ>ر�ن �وف ��م اDأن ���دم �ر

  : )2019اJ� �رو�� <�ل >��� أ��م �: ا�<ل �ن ا������ ا���د�� ���م 
  

 ا�د��ور �و�ف /�د ا6راھ�م •

 ا���د ��8د را5د ا�ز��	& •

ر ا��ما���د $و •�' 

��زن �����ن '��9 ا�د��ور •  

 ا���د $ون و���م 'ر�زر •

 ا���ر $�ري $ر����ون •

• &���  ا���د  د: �!ود ا�/

�د ن  ��� آل 8���� •/� ا��5> 

�د ا��زرو & •/� ا���د  د: 

دا��ط�ف ا/�د ا�!-��ن ��1	دس�!��& ا •  

 �و��م ��و	? ا���د $ر�$وري  •

دا�ر/�ن ن �!ود آل -�	& ا��5> •  

    
ا������ ا���د�� )� ، ر�Kس ���س اJدارة، �����ھ��ن ا�د �ور �و�ف �3د ا�Jراھ�مو��ر 
�دة �����6م أو ا��>��6م،  2019���م X� ��,و��ذ�ن ��م ا�ا ��أن  Fً �ن ا�"�ء ا���

 ،�  .- �زال )��-، و ل ��6م - �زال ��رز ا��زا�Q ���دور��د �����6م ا�ر��
  

�� �>F ) أن1دا (أ"�ء ���س ا-دارة ن ��س �دى ���س اJدارة أي �م �و�ود أ�� 
ا��د�د أن ) �2"�ء اY>ر�ن )� ���س اJدارة و( ل "و ��وم �����DJ�� Qراك �E ا

ا�"�ء ���ھ�ون ا��را����ون )� ا�Dر � وأ�6م ��-�Dراك �E ���ھ��ن  �ن
  �.��ر��.�)� �را�O ا�Dر � ا-)� ا�Dر � ���ھ�ون آ>ر�ن ن ���را����ا

  
   



�در�� أد��ه ��� )� ذ�ك أ�� �ؤھFت ����6، و"و��ت  �رCDوا����و��ت ا������� � ل 
��3وظ�ً وF<�ت ���Q و��ن  وا��زا�� و<��ً  ��ط�با�>رى ا��� ��6�8D وا���  ا�����س
  :ا�Dر �

  

  ا�د��ور �و�ف /�د ا@راھ�م

  ر�Bس �$�س ا@دارة

 �( ����ا�و-��ت ا���3دة د �وراه )� ا-<�,�د �ن �����  ��ر�و�ت ��درا��ت ا�
   ا-�ر� ��.

 

  ا�Dؤون اJ<�,�د�� �,�3ب ا���و أ��ر دو�� ا� و�ت.  ا�د �ور ا�Jراھ�م ھو ����Dر
  

�وا�Dطن، "و ���س  ،وھو أ�"� "و )� ���س إدارة ا���3�ف ا� و��� ا��ر� 
�ؤ���  "و )� ���س إدارة، (AGSIW) إدارة ��6د دول ا�>��O ا��ر��� )� وا�Dطن

.����  ا� و�ت ����دم ا�
   

���� ا��د<�ق )� ر�Kس ا�د �ور ا-�راھ�م "و )� ���س ا����ء وا����� ا���!�ذ�� و
ا������ ا��ر��� ا��!�و�3 )� ا� و�ت. وھو أ�"� "و )� ���س ا�����Dر�ن )� �ر ز 

�� �ورج ��ون ،ا�درا��ت ا��ر��� ا����,رة���،  �وا�Dطن. وھو أ�"� "و )
��� ا-<�,�د�� ا� و���� وا��ؤ��� ا-<�,�د�� ا���ر� ��ا��� :�، و"و ا����س ا�

�  .���>ط�ط وا������ ا� و��
  

� ا�د �ور ا�Jراھ�م ��3ث )� ���دى ا��3وث اJ<�,�د�� ��دول ا��ر���، إ�ران و�ر �� (
  .ا���ھرة، �,ر

  
ا������، وز�ر  زراء، وز�را�و�ر�Kس وز�ر �در��  ����Dراا�Jراھ�م  ا�د �ور�����،  �ن 
����ر�Kس ���س إدارة ا��K�6 ا�ووز�ر ا�دو�� �Dؤون ا������ اJدار��، ا��>ط�ط،  

  ا������ ا��ر���.,�دوق ���F.��ر، و��3)ظ ,�دوق ا���د ا�دو�� و
  
ور�Kس ���س ادار��6 ��ذ  ��2014ذ ���و  "و )� ���س اJدارة�راھ�م اJ ا�د �ورو

  .2017ا �و�ر 
  



  ��8د را5د ا�ز��	&

  	�Bب ر�Bس �$�س ا@دارة

  

 ،ذ.م.م �� ��Fت ا��3دودة Dر � ��دالا���د ا�ز���� ��و�: ��,ب ر�Kس ���س إدارة 
���ف  �و�رز ذ.م.م، وDر �  Dر �Dر � أ�و���وم و�ل ذ.م.م.، ، Dر � ���ل )ورم ذ.م.م

� )�ر�ت �و�رز ذ.م.م. وأ��ر�س ا�ز���� )�وز ����رال ذ.م.م. و( ��F�Jر � ا��ك ا��
ر��ل ا���ل  ���دى، و���س ر��ل ا���ل ا��3ر��� ا��ر�ط���، وا��3ر�ن

  ا��ر�ط����ن )� ا��3ر�ن.
  

��ل وھو إن ا���د ا�ز���� �ؤ�س وا�ر�Kس ا���Dرك �����س ا��ر� � ا��3N� �ر��
� إدارة "و ��� �  .Vر)� ���رة و,��� ا��3ر�ن)

  
و ����� ا��3ر�ن ��3و�ل  (CISI)ا���د ا�ز���� ھو ر�Kس ���س ا��3ر�ن ا-���Dري 

���، ا�� �و�و����� �  ا��3ر�ن وا��6د. وھو "و )>ري )
  

 ،���K�� ش.م.ب ا�ز���� ���F.��ر�8Dل ا���د ا�ز���� ��,ب ا�ر�Kس ا�!>ري ��Dر � ا�
) ا��� �د�ر ���و� ���و� �ن ا�Dر �ت )� <ط��ت ا�,��� وا���وك وا����رات م(

 .وا�ر��� ا�,��3 وا����رات

  
� �را ز و)��� �( ���Kب ا�ر�Kس .م ا�ر�Kس وا��ؤ�س  �ن ����6دة �ق �ل ا���د ا�ز���

�����  �� و �"و �ؤ�س �8ر)� ا����رة ا��ر� �� )�F�J3ر�ن ا��ك ا���!�ذ�� ���ا
  ا��3ر�ن.

  
���ھ��ن ا��را�����ن آ>ر�ن )� �E أن ا���د ا�ز���� ���ھم ا��را���� و��Dرك 

اKد وا��وا��.��رات وا������ت ا����ر�� ا��J.��رات ا�>�,� )� ��Dر�E ا��.��ر ا�Dر � 
  �.ا��ط��

  
"و )� ���س اJوا���د ا�ز� �، وھو ر�Kس ���س إدارة Dر � 1982دارة ��ذ �و��و ��

، و��Kب 2014ا�!�� ورب ا��ر��� ا���ود�� ���Z.��رات ا������ ذ.م.م. ��ذ د����ر 
، و"و ا����� ا���!�ذ�� ������� اJدار�� 2017ر�Kس ���س إدارة ا�Dر � ��ذ ا �و�ر 

  ��Dر �.
  



�د ن �/�وظ ن �!د /�  ا�!�ر�&�!��& ا���د 

  ا��	��ذي�$�س ا@دارة �د�ر 

�� Dؤ�6Dدة ������ر )� اJدارة ا����� �ن  ��� �ون اف  ���دي ���� �ون ا�3 و�� )
ا��وة � ��ور�وس )� ا���وم ا��� ر�� �ن  ���  ؛ھ�ر)رد )� ا�و-��ت ا���3دة ا��ر� ��

  �را �ل )� ا���� � ا���3دة.،  ��� ا��و�� ا��� ��

  
 ً����3 �� ا���د ا���ر"���و��Dرك )� ا����� ا�دو���  .��ن,�3ر، ر�Kس ��ك إن �

�ؤ��� ا�ز��ھ�ور ����دل ���س "و )�  وھو، وا�Dطن، ز��ر�� ���6د �رو �Dا-��
"و )� و، )�Fد�!�� ا���.�تCommunity Chairmen Group دى ا-<�,�د��� ،

�، ���ف، �و��را����ون ؤD� ن اف  ���دي�و  ���و"و )� ���س ا���داء )�  ،ا�
�� ھ�ر)رد��� �  .، و"و ��6د دول ا�>��O ا��ر��� )� وا�Dطنا�3 و�� )

  
�   �ن���� ا���"� ا ا���ر"�ا���د �(������ و .���Kد ا���م ��Fح ا��و ا���ط��� ا�(

و��م ا��F�� ا���ط�ن <��وس �ن ���د آل ���د ��Q3  ،>د���Q� ��د�راً و ،2000�م 
����ا� .�� ا���د ا���ر"� إ�: أ��ل �Q��K �ن >Fل ���و� و�دى ���ده أ����"م �

Dر �ت ��6 ا��.��رات )� <ط��ت �>��!� �ن ����6 �طو�ر ا����رات وا���رول و����� 
� ا���د ا���ر"�و<د 8Dل  ا����و��ت.���ة ��ك ��ن ر�Kس ���س إدار��,ب  �

.�  ا�وط�
  
� و���"و  ا���ر"�ا���د � ����س  ، و�د�ر2008دارة ��ذ �����ر ا-���س )

  .2015ا���!�ذي ��Dر � ��ذ �و��و  ا-دارة
  

  م '�را��ا���د $و

،����  .، أ������ر���� د �وراه )� ا���وم اJدار��،  ��� ا�درا��ت ا����� �Zدارة ا�

  

��,ب ر�Kس ���س اDJراف )�  أ�����، �8Dل �3���ً ور�ل أ��ل ��3م ھو ��د )��را�
،  �ن ا�ر�Kس 2011. �3: ����6 �م Deutsche Boerse AGا��ور,� ا������� 

� ���س إدارة  و"واً  Allianz Global Investorsا���!�ذي �Dر � (Allianz 

SEد���ا�"م ا .S:  )��ر ، ��و���زإ����م  أ� �(1997  �و"و )� ��!�ذي  �د�ر ���
�د أن أ�": ���Allianz-Versicherungs AGس إدارة � ،Sر، ���و��D �� أر�

 ً ���  E� �!��<� ب,��� �(Citicorp .دن��را� !ورت و( �( 



 ��  8D�JAB Holdings Sarlل ا���د )��ر ��,ب ر�Kس ���� ا����ھ��ن )(
، ��و�ورك. ���ل )� ����س إدارة Coty Inc�و ���ورغ و"و ���س إدارة 

German Cancer Aid ،ن.، �ون��ر� �  وا��در�� ا�ورو��� �Zدارة وا�� �و�و��� )
  

 �K: ھ��د )��ر إ���ا C�Dر<��ون �م �ر����� � 2012و�ن �م ، 32013و �� ا�Dر �ت )
"و ���س إدارة8Dل ��,ب  2018إ�:  �� �Vر ��!�ذي ور�Kس ���� ا��>�طر ا����

 ، ��دن.HSBC Holding PLC����س إدارة 

  
  ا�د��ور ��زن �����ن '��9

�� ا���ك �د ا��ط�����  ��� ا�طب وا���وم -� ��ور�وس ا�طب، � ��ور�وس ا��را�3��� ،
  ا��ز�ز.

  
.Q��( د �ور �����ن�ا :!D��� � رDو ���  ا�د �ور )��Q ھو ر�Kس ���و� )��Q ��ر

  
"و ���س إدارة�8Dل ا�د �ور )��Q ��,ب   �Dر � ���� ا���ود�� �����Iن ا����و�

� ��2018ذ �م �K�,<� ود���.  �� �8Dل ��,ب "و )� ���س أ���ء ا��K�6 ا��
 و"و ���س إدارةا�ر��� ا�,��3 و��Kب ر�Kس ���� ا�,�3 �8ر)� ���رة �دة 

  � أم ا��رى ا�ط���.�د��� ا���ك �دB ا�ط��� و �� )�ا���Dري 
  

� ا�ر��� ا�,��3 ��, ��: "��Kزة ا����ھ�� ا�����زة ��!رد ) Q��( د �ور�3,ل ا
 �� ا�Dرق ا�و�ط" >Fل �ؤ��ر و��رض ا�,�3 ا��ر�(2012.  

  
� ��Dر�E ا��.��ر ا�Dر � )� ا��J.��رات ا�>�,� وا������ت ا�د �ور )���D� Qرك (

  .ا��واKد ا��ط���ا����ر�� وا��.��رات 
  
  ���د $ون و���م 'ر�زرا

��  ور��ل.��� ،Sر����ا �  � ��ور�وس )

  
 ً���Kد )ر�زر ر���ن ا�   ���Kن ��!�ذ��ً ور���K-دارة اJ ر � ا�!�� وربD ����F.��ر )

���و-��ت ا���3دة ا��ر� �� ور�Kس ���� ا-��.��ر ا������ ��6.  �ن ��ؤو-ً ن إدارة 
 ا������� Jدارة ا-���Kن. ا�!�� وربا���ل ا����ر�� ا��ر� �� ���,� 

  



 3i �.��ر )� Dر ���Dل ا����,ب ا������ ����د )ر�زر: ا�Dر�ك اJداري و�د�ر ا-�

Debt Investment US LLC �؛ �ؤ�س، ا�Dر�ك اJداري ور�Kس ا-��.��ر )
WCAS Fraser Sullivan Investment Management, LLC ر�ك و�د�رD ؛

��م )Angelo, Gordon & Co., L.P.� رD� م�� CypressTree ؛ وا��د�ر ا�

Investment Management, LLCر�ب اK�� 8ل ��,بD ��  . 3!ظ���س و�د�ر ا�K
�( Merrill Lynch Asset Management. 

  
  

  ا���ر $�ري $ر����ون

  .������ر اYداب، ������ر ا���وم )� ا� ����ء،  ��� ��ر�ون، ����� أ �!ورد

  

��,ب ر�Kس ���س إدارة ا��Dروع ا���Dرك ��ن أ�رد�ن ا���ر �ر����ون �8Dل 
. وھو �رأس أ��ل ا����Iن )� ����درد ����2019درد ا�!�����س وا�Dر � ��ذ )�را�ر 

-�ف أ�رد�ن )� ا�,�ن، وھ�O آن ����درد -�ف (�Dروع ��Dرك �E ��دا) و���ل 
 ��"و ���س إدارة ) HDFC Life Ltd ��I��ر �ت اD �6د) (وا3دة �ن أ �ر�ا �ن )

����ل �Vر ��!�ذي "و ���س إدارة  . وھو أ�"�ً Standard Life (Asia) Ltdو 
و����Dر ����س إدارة ��ك أ�وظ��  Deloitte North West Europe�Dر � 

  ا����ري.
  
ا����ق ���ك ��ر ��ز ا�ذي �Dرف �: ��ك ���س اJدارة ��ر �ر����ون ھو ر�Kس ا�

����درد -�ف �وا��ط�<�ت ا�دو��� وا��د)و�ت و ذ�ك  ��ر ��ز ��Dر �ت وا-��.��ر
  أ�رد�ن، أ �ر Dر �ت ا-د>�ر وا-��.��ر )� ا���� � ا���3دة.

  
ا���� � ا���3دة ��Dرا � ا������ ��ن ا��6د ���س إدارة ��ر �ر����ون ھو ر�Kس ا�

ا���3دة وا��6د،  ���دى ا��د�ر�ن ا���!�ذ��ن )� ا���� �ا�ر�Kس ا���!�ذي �وا���� � ا���3دة و
ا����ن أ���6�ID ا�3 و���ن ا��6د�� وا��ر�ط����. )� ا���� � ا���3دة، �ل ا���ر 
�د ا����دة ا��و��) �ن � ���() ��ر����ون )� ���س <��دة �Fح ا��و ا��� � ا��ر�ط��

أ3د ، و�رأس ���� �د<�ق �Fح ا��و ا��� � ا��ر�ط���، و �ن 2007إ�: �م  1999�م 
 ��ن)� ���� �د<�ق ا�د)�ع.  ��3ف �Fح ا��و ا��� � ا��ر�ط���، و �ن "واً  أ���ء

ن "ا��د���ن )� ا�د)�ع" �ر�Kس ا�وزراء ووز�ر 2010-2011 ����Kأ�رى درا�� ر ،
� ا�!ر�ق ا��و��6� F,Jح ا�د)�ع  ا�دو�� ��د)�ع.  �ن ا���ر �ر����ون آ�ذاك "واً (



�ل )� ���س ا�د)�ع �ر���K وز�ر ا�د)�ع �,!�Q 2011 �ر���K ا��ورد ��!�ن. ��ذ �م ،
 ً���Kر ��!�ذي. ر�V  

  
<�م ا�>زا��.  وزارةوا-��.��ر )� وا����رة وھو "و )� ���س إدارة ا�>د��ت ا������ 

��� ��، و�را��� ���� ا�>د�� ا��د���ا�3 و��� (ا��� �3,ل  ل .Fث ��وات) ��را�
� ا���� � ا�ا( ������3دة وا��� أدت إ�: <��ون ا�������ت ا����� ا��د�د، و<�د �������ت ا�

��ر �ر����ون ا�ا�>زا�� �D�Jء �ر ز ا����دة ا�وط��� ا��د�د. 8Dل وزراة )ر�ق �ل 
ا����و� ا-���Dر�� ��وق  و�رأس أ�"�ً  ��TheCityUK,ب ر�Kس ���س إدارة 
CityUK-CBBC China �>د��ت ا�ط ا�D� ق���� �د )��� ������ وا�>د��ت وا��

  .ذات ا�,�� ��ن ا���� � ا���3دة وا�,�ن ا�����6
  

 أ3د  ��ر >دم ا���ر �ر����ون  3Iد �!راء ا���ل )� ا���� � ا���3دة. و �ن �����ً 
� ��دن و��و�ورك وآ��� ��,ر)�( -ً��ا���3ط -ا-��.��ر �دى Dرودرز، و �ن �د�ر أ

 �ن ا�>,>,�  �3ث  �ن ��ؤو-ً وزارة ا�>زا�� ا��6دئ. <�ل ذ�ك،  �ن ��ؤوً- )
  وا������ ���ه ا�Dر �ت ا����و � ��دو��.

  
�م  �ر����ون )�ر��ً ا���ر  ���ت ���� �� ا�د)�ع  2014)( ���� - ،����"��>د�� ا�

  وا���ل".
  

&���  ا���د  د: �!ود ا�/

  و������ر �ن ا������ ا��ر� �� )� ��روت � ��ور�وس )� ا���وم

  
 ��ود ا���3"� Bد�ھو ��Kب ر�Kس ���س اJدارة وا�ر�Kس ا���!�ذي �Dر � ا���د 

ا���F�6ت ا����ر��، ا3دى أ �ر ا�Dر �ت ���و�ل ا�����6ك )� ��ط�� ا�Dرق ا�و�ط، 
وھو ��Kب ر�Kس ���س ا-دارة ور�Kس ا����� ا-��.��ر�� ���ؤ��� ا����� �������Iت 

� ا� و�ت، وھو ( ��� ا���و�ض �3د�د  ��"و )� ���س ا-دارة و"و ��ا-����(
�)ر�ت ��Dو��ل ��ك، و� �  ، آي ��، ��دن.��ك اي �

  
 �"و ���س ادارة Vر)� ا����رة وا�,�� �وأ��ن )� ا� و�ت وا���د ا���3"

  ا��J.��رات ا����ر��. ��F�6ت ���� ا��د<�ق )� Dر �  "و، و,�دو<�6 ا�!>ري
  



�� ا� و�ت ��� �وا�ر�Kس ا���!�ذي �Dر � ,���  �� ا�Q  �ن �رو)�ور ���د )
�.ا� ���و��ت ا���رو���� �  ، ور�Kس ���س إدارة و"و ���س ادارة ��ك اي �

  
 �ا��J.��رات ا�>�,� ��Dرك )� ��Dر�E ا�Dر � ا-��.��ر�� )� وا���د ا���3"

    .ا��واKد ا��ط���وا������ت ا����ر�� وا��.��رات 
  

"و )� ���س إدارة ا�Dر � ��ذ  �، وھو"و ���� 2017 ����روا���د ا���3"
  ا��د<�ق وا��>�طر و���� 3و �� ا�Dر �.

  
  

�د ن  ��� آل 8����/�  ا��5> 

  � ��ور�وس إدارة أ��ل �ن ����� � ��س )� ا�و-��ت ا���3دة ا��ر� ��.

  
وھو أ�"� ا�ر�Kس أوا��س  �����ل  ���س إدارة�8Dل ا�S�D ��3د �3���ً ��,ب ر�Kس 

وھو أ�"� "و ���س إدارة )�  ل �ن �دارس ا�Dرق ا�و�ط  .ا���!�ذي �Dر � �ود�وم
   .، وDر � ر�د ��ر��توDر � د��� ��D�Zءات

  
� ر�Kس ا���!�ذي 8Dل ا�S�D ��3د �����ً ��,ب ا�و<د ���K�6 ا����� �����Iن ا-����

������ ادارة  ل �ن ���س  س��-ت و ذ�ك رKوDر � ا��3ر�ن ��F, ����3ر�ن
8Dل ا�S�D ��3د ��,ب "و و ذ�ك و Dر � ا-وراق ا������ وا-��.��ر.  ��F,�-ت 

��ك ا��3ر�ن وا� و�ت ش.م.ب وDر � ���س ادارة Dر � ا��3ر�ن ��F,�-ت، و
  ، و�ور,� ا��3ر�ن.F�6ت ا����ر���ا��3ر�ن ���

  
وھو"و ����  .2009رة ا�Dر � ��ذ 6Dر د����ر وا�S�D ��3د "و )� ���س إدا

، و�رأس ���س إدارة Dر � ا�!�� ورب 3و �� ا�Dر �ا��د<�ق وا��>�طر و���� 
  ش.م.ب.(م).  ��>د��ت ا������

  

�د ا��زرو &/�د:    

  ،  ���!ور���.� ��ور�وس )� ا�!�ون،  ��� �����Dن

  



� ر���K ���س اJدارة �Dر � ا��Jرات �����Iن ا���د ا ��و�:���و� د��� و��زرو
)Depa3د���رات ة) ا��Jا ��دو �� و، )( ������وDر �  ا��Jرات،�در�� ا�Dو�!�ت ا�

� ا��Jرات.Dر � �����Dل ا�وط���و�و���� س ا��ر��� ا�دو��� (أرا� س)، ( ،  
  

وDر � ا��Jرات  ل �ن أ-�د ا��ر�را���س "و ���س إدارة )� وھو أ�"� 
� ا-��رات ا��ر��� ا���3دة.���>,,�ت ذ.م.م (  

  
��رأس � ا��ر���Dو��ل (وا�Dر �ت ا���,��  ا���د ا��زرو���س إدارة Dر � ا��زرو

��ل )� ا��د�د �ن ا�,���ت و)�Kت ا�,ول، وا���!ر�)، وھ� Dر � >�,� �� ���و
 �� )�Qوھ��Kب ر� ا-<�,�د ا��Jرا�� و-( ���Kھم ر���.  

  
�"و ا����دب وا�ر�Kس ا���!�ذي ���ك أ���  �و ظ�� و<�ل ذ�ك �ل ا���د ا��زرو

و ذ�ك )�د �ل  �"و ذي ���Dو��ل ا�!��ر.  �Dر � ا�وط�� و�و�: ر���K ا����س
 Oم، و���س ����ق ود������� � ا�����م���س )� Dر � دن و�راد��ر�ت و���س أ�وظ�

)ECICدي�,�>Jا �د �ا�����-"�)� ا�: ا����س ا-���Dري ������  ) و���س أ�و ظ�
)INSEAD.� EDHEC � ��� ا-��ل)� ا��K�6 ا-���Dر��  ا�Dرك �����ً و ) )� أ�وظ�

 �  )ر���.)
  
�  إن� ا�Dر � و��Dرك �E ���ھ��ن ا��را�����ن ا���د ا��زرو( ����ھم ا��را���

 �ا��J.��رات ا�>�,� وا������ت ا����ر�� آ>ر�ن )� ��Dر�E ا�Dر � ا-��.��ر�� )
  .ا��واKد ا��ط���وا��.��رات 

  
"و )� ���س إدارة ا�Dر � ��ذ )�را�ر  �����  ر�Kس ، وھو2006وا���د ا��زرو

  .3و �� ا�Dر ����� "و ا��د<�ق وا��>�طر و
  
  

  ا���رب ا���1ريأ/�د ���م ا���د و��د 

�� ھ�ر)�رد، ا�و-��ت ا���3دة ا��ر� ��؛ � ��ور�وس ���� ����������ر )� ا������ ا�
�� �ورج ��ون، ا�و-��ت ا���3دة ا��ر� ��.��� �� ا�>د�� ا�>�ر��� )(  

  
���Z.��رات ا��د��� ��Kب ا�ر�Kس ا���!�ذي �����و� وا�ر�Kس ا���!�ذي ا���د ا���6ري ھو 

� Dر � ���د�� �������. وھو ا�"�َ ر�Kس ���س اJدارة )�  ل �ن  وا���: ا�����3(



ا�وا�3  �����ل وDر � ���د�� ا����"�، و��Kب ر�Kس ���س  ��!�Fد  ���ك أ�وظ�� و
 �"و ���س إدارة ر ا����ر��،Dر � ا�دااJدارة ) �Dر � ���د��  �Vر ��!�ذي )

����رول، Dر � أ�و ظ�� �ط�<� ا������ل (�,در) و Dر � ط�وح ا����ر��. وھو ا�"�ً 
.�"و )� ���س ا-���ء )�  ��!�Fد  ���ك أ�وظ�  

  
ا���د ا���6ري ھو "و ���س إدارة ا��K�6 ا��Jرا��� ���Z.��ر، �� �ن وأ�واق أ�و 

� ا�������ظ�.  
  

 ً Dر � آ��ر ���Z.��ر وا�Dر � ا�وط���  ���س إدارة ر�Kس ا���6ري  �ن ا���د ،�����
  ����ر�د (��ر�د).

  
و"و ا�����  2016وا���د ا���6ري "و )� ���س اJدارة ��ذ 6Dر أ�Vطس 

  ا���!�ذ�� ������� اJدار�� )� ا�Dر �.
  

�!��& ا��1	دس  دا��ط�ف ا/�د ا�!-��ن  

 �������ر )� إدارة ا���ل، ��6د �����Dو��س ��� �و�و��� (��ون)؛ � ��ور�وس )
  .ا��6د�� ا��د���، ����� ا���ك )6د ����رول وا����دن

  

� ا���6دس ���ا���!�ذي �Dر � ا��.��ن ��D��Fرات ا��.��ن ھو ا����ك وا�ر�Kس �
.�  ا��6د���، ا��� ��دم >د��ت ا��6د�� وا����رة وا��,��م ا�دا>�

  
� ا���6دس ا��.��ن ���� ا���� � ا��ر��� ھو �( ��(����� ����"و ���س إدارة ا��K�6 ا�

  ا���ود��.
  
D �K�6�س ���س إدارة ا�Kن ��,ب ��3)ظ ور��.�� ا���6دس ا����ا����� ���F.��ر 8ل �

� ا���� � ا��ر��� ا���ود�� ((SAGIA .(م  وھو  �ن��E  �1979دأ ���ر�Q ا�����6 
 ��6دس.  D1981ر � � �ل ا��ر��� ا���ود��، .م ا��3ق �Dر � أرا� و ا���ود�� �م 

� Dر � أرا� و ا���ود��، �ل )� �Dروع ����E ا��8ز، و�Dروع ( Q��>Fل )�رة 
س ��ورة، و�,!�ة ا��,�م، و�Dروع �,!�ة ا���وب ا�8ر��، �ن ��ن �3د�ث �,!�ة رأ

ون أرا� و ا���ود�� <�ل ؤ، �م �����Q ا��د�ر ا���!�ذي ��D�2001Dر�E أ>رى. )� �و��و 
 ��Kب أول  . و�ل -��3ً �2001������K�� Qً �ر�Kس Dؤون أرا� و ا���ود�� )� �����ر 



� أرا� و ا���ود�� ھو �ر�Kس ا�Dؤون ا������ )� أرا� و ا���ود�( Q� آ>ر ��,ب .�
Eر��D���6د�� وإدارة ا��س ا�ول �Kر�ب اK��.  

  
� ا���6دس ا��.��ن ��,ب ر�Kس ���س اJدارة ا��ؤ�س �Dر � ا�و<ف ��� �� 8Dل �
��وم وا������، وDر � أرا� و ا����ر��، وDر � �� B د��� ا���ك ���� �����F.��ر ا����

� KوDر � وا ,دارة �� ���و��ت،د، وا�Dر � ا��ر��� ا���ود�� ���F.��ر ا�,��
 �GCCؤ�س ��6د ���س إدارة دول ���س ا����ون ا�>���� ( (دو�ور). وھو أ�"�ً 

BDI.( 

 

 ا���د ھ�5م 3��4 ا/�د ا��� &

��ل وN� دن��ل،  ��� ��� ��ور�وس إدارة ا���ل )� ا������3،  ������ر )� إدارة ا�
 ��  � ��س )� أر����8ون، ا�و-��ت ا���3دة ا��ر� ��.���

  
� ھو ر�Kس <�م ا��J.��ر ودم ا���ل )� �ر���ر �روب ا��د�ر ا���م، وا���د ا���

دة Dر �ت ��,�� ���د ا����و� و), :�  .ذ.م.م.، وھو "و ���س اJدارة 
  

 �� �� �� �	
�د ا������ ذ.م.م.، ���� ������ وھ� ���ر	$ ا��#�"�! ذ.م.م.، � ���� ا�
Dر � ���� ا�+*� �01/.��ر ا�-��ري، ���� ا�+*� ا������،  ،(�س ش.م.ب.���� 

Dر � د��ر ا��3رق  ،ش.م.ب 2 ���� ا���3	� �� �*/2�	� ،ا��3ر�ن �� ���طو�ر ش.م.ب
� ، Dر � دي �� ا��3رق ش.ش.و، ���ء ا��3ر�ن ش.م.ب����  ،ذ.م.م.����ا��,رف ا�

ش.ش.و.، و-�ت ھ�وس  3�دن ��دوز �����رات ذ.م.م.، وھ�يوو�، ش.م.ب
 WGC 37 Real )���ورزذ.م.م.، ا�����Q -�ون ���F.��ر ا����ري ش.ش.و، و

Estate S.P.C.  

  

 ً � �ن ا���د  ،�������  وا�7
��ت ا��+���5 ا04/.��ر	�ر�Kس ��و�ل ا�Dر �ت  ا���
. 85�
 �@� أ	��ً  ���� ا4وراق ا�����5 وا04/.��ر، و�>/��ر �
ى ���� :�اد 9Aو

ا���3	� ش.م.ب. و�#F ا�7*5 �  - ا�>�م �+�ف�#+8 ��� � *D إدارة �� 
  ا�/ �ري.

  

�  وا���د، و"و ا����� ا���!�ذ�� 2016 ����ر"و )� ���س اJدارة ��ذ 6Dر ا���
 �  ا�Dر �.������� اJدار�� )

  



 ا���د $ر�$وري ��م ��و	? �و

 و؛ ����� أو��و)، LL.Bإ��زة )� ا��3وق ( ������ر )� إدارة ا���ل، ����� أو��وا؛
��  �ر��ون،  �دا )� اJ<�,�د، � ��ور�وس���  

  

����ل �Vر ��!�ذي �Dر � أور��ت أو)ر��ز  �"و ���س إدارة���ل ا���د �و  
، وDر � �Orient Overseas International Limited( ����D( إ��ر���Dو��ل �����د

 China Overseas Property Holdings( ھو�د���ز ����د ر��أو)ر��ز �رو�

Limited(3دودة����3ة ا�ا :� )Aviva Life Insurance ، وDر � أ �!�(�����Iن 

Company Limited.(  
  

��,ب وز�ر ا����رة وا������ ا-<�,�د�� �3 و�� ھو�_  و�_ ��ن �و��و  �و8Dل ا���د 
����ت، �3ث أDرف �: 2017و�و��و  2011  �ا��.�ر ھو�_ Dرة أذرع ��!�ذ��، وھ
 و�_، � �ب ا��ر�د، ھو�_ ، إدارة ا��� �� ا�! ر��، إدارة ا����رة وا�,���، �ر,د  و�_

F(ب ا�� � �Kو��!ز�ون ھو�_  و�_، � �ب ھ� �م، إدارة ا����-ت وا�,3ف، إذا
ا-�,�-ت، ا�� ��ب ا-<�,�د�� وا����ر�� ا�>�ر��� �6و�_  و�_، ���� ا-�� �ر 

ا����و��ت (�3: �و)��ر  ���Kر�ا�3 و�� )، � �ب 2015وا�� �و�و��� (�3: �و)��ر 
��� ا-<�,�د�� �3 و�� ��ط�� ھو�_ ).  �� 8Dل ��,ب و �ل وزارة ا����رة وا���2015

 .2011و�و��و  2008 و�_ اJدار�� ا�>�,� ��ن �و��و 

 

� ا�>د�� ا�����، ��رس ا���د ( Q��ا����ون )ا�Dر �ت وا��,�رف( � .ر �ن  �و<�ل 
24  ً ���و>Fل ��ك ا�!�رة 8Dل ��,ب ��Kب ر�Kس ا���3�ف ا�د���راط� �ن أ�ل  

و�_، "و ���س إدارة ھ��K ا����D!��ت، و"و ���س ا����3ن وا���دم )� ھو�_  
  .���ط�� و�_ ��ي ��ن

  

  ا��5>  دا�ر/�ن ن �!ود آل -�	&

 ،�� ��ور�وس )� ا��F<�ت ا�دو���، ������ر )� ا��F<�ت ا�دو���، د��وم أ�ن دو�� ووط�
�� ھ�ر)رد  –� ��و3 ا�Dؤون  ��� �ون أف  �دي �����  

  

�دا�ر�3ن وز�را ��دو�� )� <طر )� ا�و<ت ا��3�� و<د  �ن ����� ر�Kس ا�S�D ان 
، ا�S�D �3د �ن >��!� آل .���، ا�وا�د ا�د�وان ا���ري، وا�� ر��ر ا�>�ص ���و ا���ر

  و�!�ر دو�� <طر ��و-��ت ا���3دة ا��ر� ��. 
   



�دا�ر�3ن �3��� "و ���س ادارة ��ك <طر ا�وط�� و"و ا����س ا-���Dري  S�D�ا
�� �ور���ون )� ا�و-��ت ا���3دة ��� �� �ر ز ا�درا��ت ا��ر��� ا����,رة )(

  ا��ر� ��.  
   

�دا�ر�3ن  S�D�دارة ��ذ اJس ا��� �2017�م  ����ر"و )  .  
 

�ن ا�$زء ا�-�	& �ن $دول ا* ��ل 3ا�	د  �:  

  
�م ��د�ل ����و� ا�!�� ورب.  ا���و�ض��د ��ق وأن وا)ق ا����ھ�ون �: �����ت 

�و�ض �و"�C  �!�� ھذه ا������ت J"�)� ا���م ا�����، وا�8رض ��Q ھو � ��وظ!
�ض� :� ا�Dر �ت ا������ ا��3��� وا��������� �����و

  
"�� ا��  ��   ا�$د�دة �5ر������Fت ا��!و�ض ا��ط

أ �ر �: ���ر��ت ا��وق )� ا��د��6 ا�!�� ورب ����� ا��� �راءات ا�Jواد وان ا�
�ض ا��3-ت، �.ل ا��6د، �3ث �>��ف � ��وا<�Q و�: ������Q ا������، و� ن )

 ً�(F�<���3 ا��وق ا��راً  ظروف ا��   � ����3دة/ا���و-��ت ا�ا �ن ��ك ا��و�ودة )
ا��3���  �، �وا,�� �ط��ق ���ر���6راھن، )� ا�و<ت ا�����3>و��� ا�Dر � ا�ا���3دة، )�د 

�E� ���6  أ�"�ً  ا��ر ����D: ��وق، �3ث ����د أن ھذا)� اا����)���  ��3!�ظ �: ا��درة
�د�� �و�E و�: ���ل ا��.�ل  ، )� ظروف �����D ل �وازJدارة ا��>�طر. و� ��ما�

�Dروع ������ب ا�J,�ل ا�و.�ق �رض �������� �ن >Fل ا-��3واذ، <د �>��ر أن 
اJدارة وا����ح ������ل ��س �: �دى  ��طل �ص )رص����وأن ����F���� Qً ا��د�د 

  .ا�!�� ورب<واد وإ�راءات  دد �ن ا���وات إ�:
  

 ��Dر ن ا���دة ا������ن ��و�ض ا��وظ!�ن ا�� ��>��ف ھ� �وف �ا��3-ت، ���ك )
و)� ا�و<ت �!�Q ذ�ك أ��6 ���)��� ���وق ا�ذي ����ون )�Q رVم أFه، � ��� �"�ن ا���6 

�E� :D��� >�طر. رؤ������دارة اJ �� "ا���و<

                      
  ،B � ر� :� 

  

  . �و�ف �3د ا�Jراھ�مد
 ر�Kس ���س اJدارة



  ا���/ق (أ)
 

 ا$���ع ا�$�!�� ا�!��� ا�!�د�� 
	ك ا	����ورب ش.م.ب.")" ً�����ھ�& ا	����ورب ا����� ش.م.ب. (��� 

 

�ن 4�ح �وم ا*-	�ن 11.00ا��	!�د '& ���م ا��� �   

ر  23ا��وا'ق ���2019  

 ������	ط�� ا�د�و������ ا�/ر�ن -'& 	��� ا	����ورب � ،���	�ا�  

 

 $دول ا* ��ل

 

:� ���<�D �دول ا���ل ا��طروح �: �ز�Kن  �����
 

م )� �3ن  �ن �2019و��و  30ا���ل ا������� ���ك ا�!�� ورب ش.م.ب. ����� ا������ ا������6 )� ا�$زء ا*ول: 
ً �ر>,    ��ك ����دي �ن <�ل �,رف ا��3ر�ن ا��ر زي: �

  

 م�2019و��و  30����� ا������ ا������6 )�  ���<�D ��ر�ر ���س اJدارة ن أ��ل ��ك ا�!�� ورب ش.م.ب. . 1
��Q.وا��,�د< � 

 

 30����� ا������ ا������6 )�  �و�_ ن ��ك ا�!�� ورب ش.م.ب.ر��ت وإا��Fم ��ر�ر �د<�� ا�����3ت ا���دة  . 2
 وا��,�د<� ��Q. م�2019و��و 

 

 وا��,�د<� ���6. م�2019و��و  30����� ا������ ا������6 )�  ���<�D ا��واKم ا������ ���ك ا�!�� ورب ش.م.ب. . 3
 

��>,�ص ا�ر��ح ا�,�)�� �����   ��ك ا�!�� ورب ش.م.ب.. ا��وا)�� �: اJ<�راح ا���دم �ن <�ل ���س إدارة 4
 ��: ا��3و ا�����: �2019و��و  30ا������ ا������6 )-  

 
�6م  ��و�ب Dروط  123,239(أ)  �وز�E أر��ح �: ���3 ا��6م ا�����زة  )�K "ب" ا������Q وا����_ ددھ� 

، ����_ ا����� <دره م�9201و��و  30م إ�: �8201و��و  1و��ود اJ,دار ���ك ا��6م �!�رة ا�ر��ح 
15,609,526.06 .�دو-ر أ�ر�   

 
� ��ر�S - ����وز ( �6���ن �وز��� Q�X( ا�ر��ح :�  .م2019أ �و�ر  3و)� �3�� ا��وا)�� 

  
 _��� Eدل  .6022,318,998(ب) �وز���: ���3 ا��6م ا���د�� ��X�).��ء أ�6م ا�>ز���( �� �دو-ر أ�ر� 

% �ن رأس ا���ل ا��د)وع �6�Nم ا���د��. 12دو-ر أ�ر� � � ل �6م �دي، ��� ��.ل  0.30  
 

� ��ر�S - ����وز ( �6���ن �وز��� Q�X( ا�ر��ح :� .م2019أ �و�ر 3و)� �3�� ا��وا)�� 
 

دو-ر أ�ر� �  Iر��ح ������ة ����� ا������ ا������. 93,007,640.38(ج) �3و�ل ���_     
 



5 .  :�دو-ر أ�ر� �  ����1,470,000_ إ����� <دره  ��ك ا�!�� ورب ش.م.ب.إدارة  أ���ب ���سا��وا)�� 
 � .م�2019و��و  ����30ل >د��6م >Fل ا���� ا������ ا������6 )

 

�ن  ل �� ����ق ��,ر)��6م ن ا���� ا������ ا������6  ��ك ا�!�� ورب ش.م.ب.إدارة "�ء ���س أا�راء ذ��  . 6
 � .م�2019و��و  30)

 
  

، ��و�ب ا���دة ��ك ا�!�� ورب ش.م.ب. ا��وا)�� �: ا����Jءات ا����)��� ��"و�ن �ن أ"�ء ���س إدارة . 7
�ن <��ون ا�Dر �ت ا����ر��، و  ذ�ك >د�� "و وا3د ���ق  �"و ���س ادارة � .ر �ن .Fث Dر �ت  191

.��� �3ر���� 
 

�Xر�Dدات ا�3و �� اJدار�� ا�>�,� �Q و���م ا�"وا�ط  ���<�D ا���ر�ر ا�����ق �X��زام ��ك ا�!�� ورب ش.م.ب. . 8
 ��ا����وى ا�,�در ن �,رف ا��3ر�ن ا��ر زي و إ),�ح ا��ور ا������� ���3و �� اJدار�� ا���,وص ر)�

� <�م اJ),�ح ا���م ا�,�در ن �,رف ا��3ر�ن ا��ر زي.( �6�� 
 

  �ن <��ون ا�Dر �ت ا����ر��. 207����دة  ���<�D �� ����د �ن أ��ل ط���ً  . 9
 

ا����"� ش.م.ب.  Dر � <��"� ��د �وا)�� ا���6ت ا�ر<����  �!�� ورب��� ا������� ����ا���ل ا����  ا�$زء ا�-�	&:
� ��ك ا�!�� ورب ش.م.ب. ن ر>,� ��د�م ا�>د��ت ا��,ر)�� ������� و���8ر ا��Q ا����ري ا�:  �:�<�
  :"ا�!�� ورب ا����"� ش.م.ب."

���ن  . 1�"�ء ���س إدارة ا�!�� ورب ا����"� ش.م.ب. �ن ��ر�S ھذا ا����Jع ا�)راد ا������ أ���ؤھم �� و�وا أ
����ھ�� ا�!�� ورب ا����"� ش.م.ب. ا�ذي ����د ��د ا���6ء ا���� ا������  ��3: إ����ع ا������ ا����� ا���د� و

 � : ) �ـن ا��ظـ�م ا����ـ� ��Dـر �25و)��ً ����دة ) م�2022و��و  30ا����( ��6
  

� ا���د ��3د �ن �3!وظ  •��� (�د�ر ���س اJدارة ا���!�ذي) ا���ر"��ن ��د �

 ��.��ر)DFر � ���د�� � (��.ل ا���د و��د أ�3د ���م ا���رب ا���6ري •

•  C��, م�Dد ھ���أا�  )و .ش .�� �ور���ز شDر �  �وز (��.ل �3د ا���
 

Dر ���داً  إ.��)�C ��ب ا��J>�ب ��"و�� ���س اJدارة �8Dل  . 2 Sو�� ��دأ �ن ��ر�"ا������ ا���د�� �!�رة 
��م �2019 ��� 30ا���� ا������ ا������6 )� ا���د�� �����ھ��ن ا�ذي ����د ��د ا���6ء  ��3: إ����ع ا������ ا�
 .���ـ� ��Dـر ��ـن ا��ظـ�م ا�) 25و)��ً ����دة ( م2022 �و��و

  

 .ا��وا)�� �: ا���د�Fت �: �����ت ا���و�ض ����و� ا�!�� ورب . 3
 

� إ�دة ����ن �د<�� ا�����3ت ا���دة إ . 4( �6���� �و�>و�ل  م�2020و��و  30ر��ت و�و�_ ����� ا������ ا��
���� ا��د<�ق  ����ًء �: �و,� ا������ ����6م ���ك ا����أ�3د�د ����س إدارة ا�!�� ورب ا����"� ش.م.ب. 

 وا��>�طر ا������ ����س اJدارة.
 

  �ن <��ون ا�Dر �ت ا����ر��. �D>���207 �� ����د �ن أ��ل ط��� ����دة  . 5
  

  



،B � ر� :�  

 

 

 

  د. �و�ف �3د ا�Jراھ�م

  ر�Kس ���س اJدارة

  

  :مالحظات

  

العادية فإنها موجهة كذلك إلى حملة األسهم الممتازة الذين لهم الحق في حضور باإلضافة إلى توجيه هذه الدعوة إلى حملة األسهم  )1( 

  اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

يجب ان يكون حامل اإلنابة فقط (غير الممثل لشخص معنوي) من غير رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي انفستكورب (المادة  )2( 

 وتعديالته). 2001لعام  21رقم  ن قانون الشركات التجاريةم 203

 ).www.investcorp.comالموقع األلكتروني للشركة ( علىإن بطاقات االعتماد/اإلنابة متوفرة  )3( 

البحرين خليج  ،رابعبمكاتبهم بالدور ال بحرين كلير،يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقات االعتماد/اإلنابة لمسجلي األسهم السادة  )4( 

 .17228061 ، فاكس:17108833 :، المنامة، مملكة البحرين، هاتف3203: .ص.بمبنى الخليج،  ،المالي
  

  
  

 


