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 مقدمة

 سنوي ال هبإصدار تقر�ر الوط�ي إلدارة ال��وات يقوم مجلس إدارة شركة 
ً
لرامية ملتطلبات هيئة السوق املالية ا وفقا

و�تم تقديم هذا التقر�ر �عد اعتماده من قبل  ،إ�� ترسيخ أسس ومعاي�� ا�حوكمة لدى األ�خاص املرخص لهم

إ�� هيئة السوق املالية ورفعھ ع�� املوقع اإللك��و�ي ا�خاص " ةالشرك“الوط�ي إلدارة ال��وات  إدارة شركةمجلس 

  �اية الر�ع األول من العام.قبل � ، وذلكشركةالب

 م.2019السنوي للعام  قدم تقر�رهأن يالوط�ي إلدارة ال��وات س إدارة شركة و�� هذا الصدد �سر مجل
 

  الشركة أعمالو  أ�شطة عن نبذة .1

 ر�ال مليون  90 قدره مدفوع برأسمالمقفلة  مساهمة�خص واحد  �� شركة الوط�ي إلدارة ال��واتشركة 

 املؤسسات وأعرق  أك�� منوهو  ،م1952املؤسس عام  الوط�ي ال�و�ت بنكقبل  من ٪100 ومملوكة ،سعودي

العاملية  ة�شهادة أك�� مؤسسات التصنيف االئتماني األوسط الشرق  �� البنوك أفضل من وواحد املنطقة �� املالية

 عرف تأسيسھ ومنذ .اند بورز  ستاندر من+  A و موديز من Aa3 و فيتش قبل من -AA حيث صنف البنك �اال�ي:

ا 50 أك�� ب�ن نم فوصن ،“بھ  وتثق �عرفھ الذي البنك" باسم الوط�ي ال�و�ت بنك
ً
 عام منذ العالم �� أماًنا بن�

 �� لتمثيليةا وامل�اتب التا�عة والشر�ات الفروع �شمل وال�ي والدولية، ا�حلية شبكتھ� البنك برز كما  .م2009

 والعراق ردنواأل  لبنان �� اإلقلي�ي وجوده مع جنب إ�� جنبا والص�ن، وسنغافورة ونيو�ورك و�اريس ولندن جنيف

  .وتركيا اإلمارات السعودية، العر�ية واململكة والبحر�ن ومصر

 م،2017 سبتم�� 10 ���عد ا�حصول ع�� ترخيص هيئة السوق املالية  ال��وات إلدارة الوط�ي شركة تأسيس تم

 اإلدارةو  �أصيل و�وكيل والتعامل املشورة وتقديم ال��تيب، أ�شطة ممارسةو  املالية األوراق أعمال زاولةوذلك مل

 .م2018 سبتم�� 20 �� مزاولة �شاطها و�دأت ،وا�حفظ

 :أ�شطة وأعمال الشركة فيما ي�� نبذة عنو 
 

  إدارة الصناديق االستثمار�ة

 اصةا�خ الصناديق يخص وفيما النقد، أسواق وصناديق األسهم صناديق بتقديم م2020 سنة ��الشركة  قومتس

 سي�ون و  ،�يالوط ال�و�ت بنك مجموعة ��ا تتم�� وال�ي واألمر�كية األورو�ية الصناديق أو العاملية العقار�ة سواء

ج ن املنتجات ال�ي سيتم تقديمها �� الشركة ست�ون مز�حيث أ ،العمالء ع�� وطرحها لت�جيلها جاهزة منصة �الد�

ك ال�و�ت املنتجات العاملية ال�ي تقدمها مجموعة بنو  املنتجات ا�حلية ال�ي سيتم تقديمها �� السوق السعودي ب�ن

 �عطي قيمة مضافة وم��ة للعمالء. الوط�ي، مما
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  )DPMsخدمة إدارة ا�حافظ ا�خاصة (

 ،للعمالء أ�حاب املالءة املالية العالية واملؤسسات االستثمار�ة ا�خاصةخدمات إدارة ا�حافظ  الشركةتقدم 

 أسواق اململكة العر�ية السعودية ودول مجلس التعاون ا�خلي�� ا�خاصةق إدارة ا�حافظ �فر �غطي حيث 

م و�جري العمل ع�� تصمي .وأدوات الدخل الثابت وأسواق النقد �� جميع فئات األسهم واألسواق العاملية وذلك

العميل  و�تم تزو�د .وأهدافھ االستثمار�ةبما يتناسب مع تفضيالت العميل �ش�ل مستقل ل يمحفظة �ل عم

إضافة إ��  خالل الف��ة والصفقات ال�ي تم إبرامها �حساب ا�حفظة ةأداء ا�حفظة االستثمار�بتقار�ر دور�ة عن 

 .مليون ر�ال 84م حوا�� 2019ية العام وحيث بلغ إجما�� األصول املدارة ب��ا، التطورات �� األسواق آخر

  ال��تيباملنتجات امل�جلة تحت �شاط 

 ملادةا املالية األوراق طرح قواعد ع�� بناءً بطرح عدد ستة صناديق لإلجارة  الوط�ي إلدارة ال��واتشركة  قامت

و�� مجموعة الصناديق ال�ي يتم هي�ل��ا من قبل شركة بنك الوط�ي  "ا�خاص الطرح متطلبات" عشرة ا�حادية

لالستثمار بال�و�ت و�ستثمر �� محفظة متنوعة من �عامالت اإلجارة والتمو�ل ا�خاص، وذلك ع�� مؤسس اإلجارة 

 ثابتة أو متغ�� 
ً
 ة�شراء معدات أو أصول أخرى و�تم تأج��ها للمستخدم�ن، و�دفع املستخدمون بدورهم أقساطا

 للصناديق حسب عقودهم. 

 و ”.WCPI 711 Fifth Ave Ltd“باإلضافة إ�� صناديق اإلجارة، تم طرح عدة مشاريع عقار�ة م��ا مشروع 

“Project Wall Street”    
ً
. ومن املتوقع أن يتم طرح مجموعة صناديق ومشاريع مشا��ة  �� ”Project Oscar“وأخ��ا

 م.2020اململكة خالل العام 

  سهمسوق األ  

در خار�� كمص شركة بنك الوط�ي لالستثمار بال�و�تم تم العمل باتفاقيھ تقديم ا�خدمات مع 2019خالل عام 

الستخدام منصات إدخال األوامر للسوق سواء من خالل األوامر عن طر�ق املوقع اإللك��و�ي و(التطبيق) أو عن 

طر�ق امل�املات الهاتفية امل�جلة، وتم التجه�� لكيفية فتح ا�حسابات ا�جديدة للعمالء وتحدي��ا وكيفية �سو�ة 

 العمليات واستالم األر�اح.

 التداول بالر�اض مع ال�و�ت من خالل أجهزة للم�املات امل�جلة حسب �عليمات الهيئة. كما تم ر�ط وحدة
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  تكو�ن مجلس اإلدارة .2

 أعضائھ وتصنيف ا�جلس ت�و�ن التا�� جدول و�و�ح ا� أعضاء) 8( منشركة الوط�ي إلدارة ال��وات  إدارة مجلس يت�ون 

  م2019 العام��اية ��  كما
ً
 :�� مجالس إدارا��ا باإلضافة إ�� أسماء الشر�ات ال�ي ي�ون عضو مجلس اإلدارة عضوا

 اسم العضو

 تصنيف العضو
عضو�تھ �� مجالس اإلدارة لشر�ات أخرى (مدرجة أو غ�� 

 تنفيذي مدرجة)
غ�� 

 تنفيذي
 مستقل

رئيس -طارق مطلق املطلق

 ا�جلس
  √ 

• Qassim Cement Company  

• Daikin KSA  

• Almutlaq Real Estate Investment Company  

• Almutlaq Group Company  

 –عصام جاسم الصقر 

 نائب رئيس ا�جلس
 √  

• National Bank of Kuwait- Egypt 

• National Bank of Kuwait-International (NBK (lnt'I) PLC). 

• NBK Properties (Jersey) 

• NIG Holdings Limited 

• Watani Holding {Liban) 

  √  مالك جان خليفة 
• NBK – Lebanon 

• NBK Paris S.A. 

• NBK Trustees (Jersey) Ltd. 

  √  فيصل عبد اللطيف ا�حمد
• NBK Capital 

• WFBC 

  √  جورج إبراهيم ر�تشا�ي

• National Bank of Kuwait-International (NBK (lnt'I) PLC). 

• NBK Lebanon 

• NBK Egypt 

• NBK France 

 √   السعديسنان عصمت 

• Abdullatif Jameel United Real Estate Financing company 

• Wasl Transport co. 

• International Management and Development 

• Coldstores Group of Saudi Arabia 

• Alsaady Trading and Soil Stabilization company 

• Hemaya Al Motaheda co. 

  √  نبيل نايف معروف

• Watani Financial Brokerage Company K.S.C.C. 

• NBK Capital Smart Technologies K.S.C.C. 

• Al Watani Capital for Establishment  

• Securities Portfolios and Management of Investment 

Funds 

 √   فيصل محمد شاكر

• SPIMACO public listed company 

• Arac 

• SPIMACO- Egypt 

• SPIMACO – Morocco 

• Qassim Medical Services Company 

• Modern Food Company 

• Aseer Trading, Tourism and Manufacturing Company 
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 التا�عة الشر�ات .3

حيث أن الشركة �� شركة �خص واحد مملوكة بال�امل لبنك ال�و�ت الوط�ي  ال يوجد شر�ات تا�عة للشركة

 .بال�و�ت

  م9201للعام  أبرز ا�خطط والقرارات املهمة .4

 باألحداث فيما يخص طرح الصناديق ا�خاصة واملرتبطة بنشاط ال��تيب حيث 2019لقد �ان عام 
ً
 حافال

ً
م عاما

صناديق لإلجارة والتمو�ل اإلسالمي وتم إغالقهم بنجاح، كما تم ��جيل صندوق�ن  6قامت الشركة بإطالق 

 بنجاح، وقد �ان هناك ترك�� ع��
ً
) DPMsز�ادة عدد ا�حافظ املدارة �� األسهم ا�خاصة ( عقار�ة و�غالقهم أيضا

مع وجود فرص جديدة �حافظ إضافية والبدء �� بناء �جل تار��� خاص بتلك ا�حافظ، كما أنھ من املتوقع أن 

 2020تقوم الشركة �� العام 
ً
م بطرح صناديق األسهم وأسواق النقد، وذلك للبدء �� بناء �جل أداء تار��� أيضا

فيما يخص سوق األسهم السعودي ، كما سيتم العمل ع�� �عي�ن مدير لقسم إدارة ال��وات ليكتمل بذلك وخاصة 

 م.2020الفر�ق الرئي��ي للشركة �� العام 
 

 اجتماعات مجلس اإلدارة  .5

 �جل و�و�ح ا�جدول التا�� ،تأر�عة اجتماعام 2019 العام خالل املنعقدة اإلدارة مجلس اجتماعات عدد بلغ

 ا�حضور:

 

 

 

 

 

 اسم العضو
 �جل ا�حضور 

ا�عاالجتماع  الثالثاالجتماع  االجتماع الثا�ي  ا�خامساالجتماع  الر

 حضر حضر لم يحضر حضر رئيس ا�جلس-طارق مطلق املطلق

 حضر حضر حضر حضر نائب رئيس ا�جلس –عصام جاسم الصقر 

 حضر حضر حضر حضر مالك جان خليفة 

 حضر حضر حضر حضر  فيصل عبد اللطيف ا�حمد

 حضر لم يحضر حضر حضر جورج إبراهيم ر�تشا�ي

 حضر حضر حضر حضر سنان عصمت السعدي

 حضر حضر حضر لم يكن م�جل  نبيل نايف معروف

 حضر حضر حضر لم يكن م�جل فيصل محمد شاكر
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 �جان مجلس اإلدارة .6

 ��شيحاتال �جنة، و املراجعة �جنةو��  ا�جلس قبل من عضو���ا �شكيل تم رئيسية �جان أر�عة اإلدارة �جلس

 اإلدارة سمجل مساعدة �� بدور هام ال�جان وتقوم .وال�جنة التنفيذية رقابة االل��اما�خاطر و  �جنةو  وامل�افآت،

مها افيما ي�� وصف مختصر الختصاصات �جان مجلس اإلدارة الرئيسية ومه .بھ املناطة النظامية بواجباتھ لقيامل

 :م2019 عاموعدد اجتماعا��ا املنعقدة خالل و�شكيل عضو���ا 

 ختصاصا��ا ومهامهاا أعضا��ا ال�جنة
عدد 

 اجتماعا��ا

 إدارةعام األستاذ/ �ارل انجر (مدير  • املراجعة �جنة

لبنك ال�و�ت �جموعة املراجعة الداخلية 

  – الوط�ي)
ً
  رئيسا

ً
 مستقال

 األستاذ/ مالك خليفة  •

 األستاذ/ فيصل ا�حمد •

 جلأل  اإلشراف بمسئوليات الوفاء �� ا�جلس مساندة

 ليةواستقال مؤهالت من والتأكد املالية، البيانات سالمة

 قسم وأداء املستقل، ا�خار�� ا�حسابات مراقب

 .شركةال لدى الداخلية املراجعة
4 

 ال��شيحات �جنة

 وامل�افآت

  – السعدي سنان/ األستاذ •
ً
 رئيسا

 األستاذ/ مالك خليفة  •

 فيصل ا�حمداألستاذ/  •

 بھ، ةاملنوط اإلشراف بمسئوليات الوفاء �� ا�جلس دعم

 وسالمة ا�جلس أعضاء استقاللية يضمن بما

 .شركةال لدى وال��شيحات امل�افآت اس��اتيجية
2 

�جنة ا�خاطر 

 االل��ام رقابةو 

 -األستاذ/ مالك خليفة  •
ً
 رئيسا

 األستاذ/ مساعد السديري  •

 األستاذ/ منتصر فودة •

 يال� واللوائح باألنظمة شركةال ال��ام ع�� إلشرافا

وتقوم . املنظمة ا�جهات من غ��ها أو الهيئة تضعها

 ل�ش� الداخلية واإلجراءات السياسات بمراجعة ال�جنة

 أفضل حول  لإلدارة املشورة تقديم مع منتظم،

 .االل��اما�خاطر و ب املتعلقة املمارسات

4 

  –األستاذ/ عصام الصقر  • ال�جنة التنفيذية 
ً
 رئيسا

 األستاذ/ فيصل ا�حمد  •

 األستاذ/ مالك خليفة  •

 اعتماد خطة عمل الشركة و�قرار ا�خطط التشغيلية،

أي  ذاتخا للشركة،واإلشراف ع�� الشؤون املالية  إدارة

إجراءات قد ت�ون ضرور�ة لضمان أن الشركة �عمل 

 .بأك�� قدر ممكن من الكفاءة والر�حية

2 
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  جدول اإلفصاح عن امل�افآت والتعو�ضات .7

ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة  م2019خالل عام  يو�ح ا�جدول التا�� تفاصيل امل�افآت والتعو�ضات املدفوعة

 :من بي��م الرئيس التنفيذي واملدير املا�� والتعو�ضات امل�افآت أع��من كبار التنفيذي�ن ممن تلقوا 

 البيان
أعضاء ا�جلس 

 التنفيذين

أعضاء ا�جلس غ�� 

 التنفيذين/املستقل�ن

خمسة من كبار التنفيذي�ن ممن تلقوا أع�� 

الرئيس  من بي��مامل�افآت والتعو�ضات 

 واملدير املا��التنفيذي 

 SAR 4,363,200 0 0 واألجور  الرواتب
 SAR 90,000 0 0 البدالت

 SAR  SAR 1,005,904 360,328   0 امل�افآت الدور�ة والسنو�ة
 N/A 0 0 ا�خطط التحف��ية

 0 0 0 العموالت

أي �عو�ضات أو مزايا عينية 

أخرى تدفع �ش�ل شهري أو 

 سنوي 

0 0 SAR 28,800 

 

غیر المستقلین فبحسب سیاسة الشركة وكونھم ممثلین لمالك الشركة الرئیسي فلیس لھم أي مكافئات أو تعویضات مقابل حضورھم ومساھمتھم في  ءمالحظة: فیما یخص األعضا
 الشركة.  إدارةاجتماعات مجلس 

 

 العقو�ات وا�جزاءات والقيود االحتياطية .8

 .م2019لم تحصل الشركة ع�� أي جزاءات أو قيود خالل العام 
 

  تقر�ر املراجعة السنو�ة ورأي �جنة املراجعة الداخليةنتائج  .9

نود التنو�ھ بأن وظيفة املراجعة الداخلية بالشركة قد تمت عن طر�ق االستعانة بفر�ق العمل امل�لف ��ذه املهمة 

�� مجموعة بنك ال�و�ت الوط�ي (كمصدر خار��) وذلك بحسب اتفاقية تقديم ا�خدمات املوقعة ب�ن ا�جموعة 

) �ل ما 1م : 2019ملراجعة التالية بنجاح خالل عام وشركة الوط�ي إلدارة ال��وات ، وقد تم االن��اء من عمليات ا

) إدارة 4) إدارة األصول 3) وظيفة رقابة االل��ام وم�افحة غسل األموال 2يتعلق بوظائف ا�حوكمة بالشركة  

م 2020العمليات وا�حفظ .وقد تم تأجيل املراجعة ا�خاصة بالضوابط العامة إلدارة تقنية املعلومات إ�� عام 

م ، كما �ش�� بأنھ لم يكن هناك 2019استمرار�ة العمل ع�� تطبيق األنظمة �� الشركة خالل العام وذلك �سبب 

م ،وحيث أن 2019أي مالحظات ذات أهمية أو خطورة كب��ة ملا سبق ذكره من املراجعات ال�ي تمت خالل العام 

 عنية بالشركة. كما تتا�ع املراجعةالنقاط املثارة من قبل املراجع الداخ�� تتم معا�ج��ا من قبل اإلدارات امل

الداخلية أيًضا حالة النقاط القائمة بحسب التوصيات �ل ثالثة أشهر، و�التا�� �عرض ع�� �جنة املراجعة التا�عة 

مرات خالل عام  4حيث قامت ال�جنة باالجتماع  أد�ى،�جلس اإلدارة وال�ي تجتمع ع�� أساس ر�ع سنوي كحد 

 م.2019
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 ة وسياسة إدارة ا�خاطرا�خاطر ا�حتمل .10

 ةومراقب وقياس تحديد عملية خالل من ا�خاطر هذه إدارة وتتم مختلفة، مخاطر ع��الشركة  أ�شطة تنطوي 

 مخاطر السيولةو  ،االئتمان �خاطر أسا��ي �ش�ل الوط�ي إلدارة ال��وات وتتعرض. عدة وضوابط مستمرة

  .التشغيلية وا�خاطر ،السوق  ومخاطر

  االئتمان مخاطر 

حدود  تقوم ع�� وضعو  اس��اتيجية ائتمان ملراقبة مخاطر األطراف املتعاقدة والسيطرة عل��ا،الشركة �عتمد 

 . مدةوالسياسات الداخلية املعت ائتما��ا بما يتوافق مع قواعد الكفاية املالية الصادرة عن هيئة السوق املالية

  السوق  مخاطر 

أو  الشركة وأسعار األسهم ع�� دخل الر�ح،�سب  /السوق، وأسعار الفائدة�� مخاطر تأث�� التغ��ات �� أسعار 

، دبتوظيف أرصد��ا النقدية واالستثمار �� أسواق النق شركةالوتقوم ع�� قيمة استثمارا��ا �� األدوات املالية. 

ركة بنك ش �ش�ل رئي��ي �� الصناديق ال�ي تديرهاهو االستثمار الوط�ي إلدارة ال��وات وحيث إن نموذج عمل 

 الوط�ي لالستثمار وال�ي يتم طرحها تحت رخصة ال��تيب باململكة.

 السيولة مخاطر 

أو التغ��ات �� مصادر التمو�ل أو  لھعدم القدرة ع�� إدارة النقص غ�� ا�خطط  �سبب مخاطر السيولةتنشأ 

 بدأت عدم معا�جة التغ��ات �� ظروف السوق ال�ي تؤثر ع�� القدرة ع�� �سييل األصول �سرعة و�أقل ا�خسائر.

تو�ات ا�حد األد�ى من املس سياسة كتو�ة، و��شاءامل سياسات واإلجراءاتالوضع بخاطر السيولة �اإلدارة الفعالة 

 .تمرمس �ش�لالسيولة  مراقبة مستوى عن طر�ق  تتمعملية إدارة مخاطر السيولة  إن املقبولة من السيولة.

  التشغيلية ا�خاطر 

ا�خاطر التشغيلية �� مخاطر ا�خسارة الناتجة عن عدم كفاية أو إخفاق إجراءات الرقابة الداخلية أو ال�وادر 

مجموعة من األدوات لتحديد وقياس وت�حيح الشركة �ستخدم ، و أو النظم أو �سبب أحداث خارجية البشر�ة

ن أي خسائر ناتجة ع لتغطيةبوليصة تأم�ن مهنية الشركة لدى يوجد ، إضافة إ�� ذلكا�حوادث التشغيلية. 

 هفوات غ�� مقصودة أو �عطل لألنظمة.
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  م9201تحفظات مراجع ا�حسابات ع�� القوائم املالية للعام  .11

القوائم املالية خالية من أية أخطاء جوهر�ة، وليست هناك أية تحفظات يظهر تقر�ر مراج�� ا�حسابات أن 

 .تجاهها

 

  خالصة نتائج أعمال الشركة .12

 :م2019�� العام  اونتائج أعماله اخالصة أصول الشركة وخصومه
 م (بالریال) 2019دیسمبر  31 

  الموجودات
  الموجودات غیر المتداولة

 11,584,979   ممتلكات ومعدات
 874,239 الموجودات غیر الملموسة

 5,471,442 حق استخدام األصول
 17,930,660 إجمالي الموجودات غیر المتداولة

  الموجودات المتداولة
 10,125,000 االستثمار المحتفظ بھ بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة

 215,063 حسابات مستحقة القبض وموجودات أخرى
 1,088,424 مدفوعات مسبقة

 64,769,750 نقدیة و شبھ نقدیة
 76,198,237 إجمالي الموجودات المتداولة

 94,128,897 إجمالي الموجودات
  الموجودات وحقوق المساھمین

  حقوق المساھمین
 90,000,000 رأس المال

 (33,326,520)  خسائر متراكمة
 175,973 احتیاطي التقییم االكتواري

 56,849,453 المساھمینإجمالي حقوق 
  المطلوبات

  المطلوبات غیر المتداولة
 749,709 التزام المنافع المحددة للموظفین

 1,447,630 إیجارات غیر متداولة
 2,197,339 إجمالي المطلوبات غیر المتداولة

  المطلوبات المتداولة
 5,585,815 دائنون ومصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى

 22,323,879 إلى جھات ذات عالقةمبالغ مستحقة 
 3,307,618 زكاة مستحقة

 3,864,793 إیجارات متداولة
 35,082,105 إجمالي المطلوبات المتداولة

 37,279,444 إجمالي المطلوبات
 94,128,897 إجمالي المطلوبات وحقوق المساھمین
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  النتائج التشغيلية .13

مة والفروقات عن خطة العمل املقد النتائج التشغيلية عن نتائج السنة املالية السابقة ا�جدول التا�� يو�ح

 :ا�حصول ع�� الرخصملقام الهيئة عند تقديم امللف ا�خاص ب

 الفرق  املتوقعة (حسب خطة العمل) 2019العام املا��  البند

 (1,431,378)           9,725,000                                         8,293,622             مجموع إيرادات التشغيل

  4,263,083            (29,750,000)                                   (25,486,917)       مجموع مصروفات التشغيل

  2,831,705            (20,025,000)                                   (17,193,295)       صا�� إيرادات التشغيل

  465,839                 1,254,000                                         1,719,839             دخل عمولة خاصة

 (50,796)                    -                                                           (50,796)                 خسائر تحو�ل عمالت أجنبية

 (583,764)                 -                                                           (583,764)              ت�اليف التمو�ل 

  2,662,984            (18,771,000)                                   (16,108,016)       خسارة السنة قبل الز�اة

 الز�اة
         (1,715,844) 

                                         

(624,000)          (1,091,844) 

  1,571,140            (19,395,000)                                   (17,823,860)       صا�� الدخل للسنة (خسارة) �عد الز�اة

    الدخل الشامل اآلخر
  175,973                   -                                                            175,973                 أر�اح إعادة قياس ال��امات املنافع ا�حددة للموظف�ن 

  1,747,113            (19,395,000)                                   (17,647,887)       ا�خسارة الشاملة إجما��

 

 ملكية أعضاء مجلس اإلدارة واأل�خاص ذوي العالقة .14

ال توجد أي مص�حة وأوراق مالية �عاقدية وحقوق اكتتاب �عود ألعضاء مجلس اإلدارة بالشركة وكبار 

 التنفيذي�ن وأقر�ا��م �� أسهم أو أدوات دين الشركة. 
 

 م9201القروض وكشف املديونية للعام املا��  .15

مو�ح �� امل��انيات  م كما هو2019تقر الشركة �عدم وجود أي قروض عل��ا ألي جهة خارجية خالل العام 

 املدققة املرفقة.
 

 الصفقات ب�ن شركة الوط�ي إلدارة ال��وات واأل�خاص ذوي العالقة .16

 م.2019ر�حية مع أ�خاص ذوي عالقة خالل العام  لم تقم شركة الوط�ي إلدارة ال��وات �عقد أي صفقة
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