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202120202019

35,591,538.19 28,304,687 27,281,137 

15.8823 11.6171 10.0326 

16.9852 11.7012 11.2971 

11.4320 7.0546 9.1053 

2,240,953.10 2,436,466 2,699,021 

 

%
2.53 2.60 2.36 

0 0 0 

1.17 0.67 -5.80 

2

 

 منذ التأسيسعشر سنواتخمس سنواتثالث سنواتسنة واحدة%

36.71 62.36 69.61 88.54 58.84 
35.54 69.08 64.37 103.52 72.31 
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2017 2018 2019 2020 2021 %  

-0.63 5.12 2.56 15.79 36.71 
-4.67 1.98 8.36 15.12 35.54 
2012 2013 2014 2015 2016 %

3.99 27.52 -14.16 -15.42 15.45 
5.76 30.42 -12.16 -21.60 30.35 
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1

# 
أسم 

 المصدر

تاريخ 
الجمعية 
 العمومية

 القرار  نعم / ال بنود التصويت أو موضوع التصويت

 معادن 1
مارس  15

2021 

 .م2020ديسمبر  31التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في -001
 .م2020ديسمبر  31التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في -002
 .م2020ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في -003
 .م2020ديسمبر  31مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في التصويت على توصية -004
 .م2020ديسمبر  31التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في -005
م وفقاً لما ورد في تقرير 2020ديسمبر  31التصويت على مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في -006

 مجلس اإلدارة
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق -007

 .م، وتحديد أتعابه2022م، و2021القوائم المالية للربع )األول والثاني والثالث( والسنوي للعامين 
 على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة. )مرفق( التصويت-008
 التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. )مرفق(-009
 التصويت على سياسة المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة واإلدارة التنفيذية. )مرفق(-010

نعم لجميع 
 البنود

2 
اسمنت 
 القصيم

مارس  17
2021 

 م2020-12-31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في -001
 م2020-12-31التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في -002
 م2020-12-31التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في -003
حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق التصويت على تعيين مراجع -004

 .م، وتحديد أتعابه2022م والربع األول من العام المالي 2021القوائم المالية لألرباع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 
( لاير 4,45مليون لاير، بواقع ) 400,5ه من أرباح على المساهمين بمبلغ التصويت على قرار مجلس اإلدارة، بشأن ما تم توزيع-005

 م. )مرفق(2020للسهم عن الربع األول والثاني والثالث والرابع من عام 
التصويت على األعمال والعقود بين الشركة وشركة الوطني إلدارة الثروات والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ طارق بن مطلق -006
 8,542,200ق فيها مصلحة غير مباشرة والترخيص بها، وهي عبارة عن استثمار أسمنت القصيم جزء من سيولتها النقدية بمبلغ المطل

دوالر أمريكي في عدد من صناديق اإلجارة والتمويل اإلسالمي المحدودة التي تديرها شركة الوطني إلدارة الثروات والتي يشغل األستاذ/ 
نصب رئيس مجلس إدارتها، وفي ذات الوقت يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة في شركة أسمنت القصيم. طارق بن مطلق المطلق م

 )مرفق(
 .م2020-12-31التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة، عن السنة المنتهية في -007
 م2020-12-31الية المنتهية في ( لاير، مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة الم2,783,562التصويت على صرف مبلغ )-008
 .م2021التصويت على تفويض مجلس اإلدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي -009
التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين المهندس/ متعب بن محمد الشثري عضًوا )غير تنفيذي( بمجلس اإلدارة ممثاًل عن -010

-31م إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020-03-09امة ابتداًء من تاريخ تعيينه في صندوق االستثمارات الع
م، خلفًا للعضو السابق األستاذ/ عبدالمجيد بن أحمد الحقباني )عضو غير تنفيذي(، بناًء على خطاب تلقته الشركة من صندوق 12-2021

 اتية(االستثمارات العامة. )مرفق السيرة الذ
التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/ أسامة بن ناصر السيف عضًوا )مستقل( بمجلس اإلدارة ممثاًل عن  (011-11

-12-31م إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020-06-01المؤسسة العامة للتقاعد ابتداًء من تاريخ تعيينه في 
ضو السابق األستاذ/ محمد بن منصور المعشوق )عضو غير تنفيذي(، بناء على خطاب تلقته الشركة من المؤسسة م، خلفًا للع2021

 (العامة للتقاعد. )مرفق السيرة الذاتية
التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/ طارق بن خالد المرشود )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي( عضًوا في لجنة -012

م، وذلك بداًل من عضو اللجنة 2021-12-31م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2020-10-21ابتداًء من تاريخ  المراجعة
ي السابق األستاذ/ عبدالمجيد بن أحمد الحقباني )عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي( على أن يسري التعيين ابتداًء من تاريخ القرار الصادر ف

 هذا التعيين وفقًا لالئحة عمل لجنة المراجعة. )مرفق السيرة الذاتية(م، ويأتي 21-10-2020
 (مرفق) .التصويت على الئحة معايير منافسة عضو مجلس اإلدارة ألعمال الشركة-013

 
االمتناع عن 

 6,  4البنود 
10 11 12  

 نعم لباقي البنود

 كيان 3
مارس  18

2021 

 .م31/12/2020عن السنة المالية المنتهية في  التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة-001
 .م31/12/2020التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في -002
 .م31/12/2020التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في -003
لى توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناًء ع-004

 .م وتحديد أتعابه2022م، والربع األول من عام 2021القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 
 .م31/12/2020التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في -005
 .م31/12/2020( لاير مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 1,400,000التصويت على صرف مبلغ )-006
 التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء تعينهم الشركة السعودية للصناعات األساسية-007

م. )مرفق السيرة 2024مارس  19م ومدتها ثالث سنوات تنتهي في 2021مارس  20بدأ اعتباراً من للدورة القادمة والتي ت ("سابك")
 .الذاتية(
مارس  20التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداًء من -008
الدكتور/ وليد أحمد الشلفان  -علماً بأن المرشحين )المرفقة سيرهم الذاتية( هم: م، 2024مارس  19وحتى انتهاء الدورة في تاريخ  2021

 يحيي عيسى األنصاري /األستاذ -األستاذ/ بشار طالل كيالي  -األستاذ/ خالد علي القرني  -
 .م31/12/2020التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في -001
 .م31/12/2020التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في -002
 .م31/12/2020التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في -003

االمتناع عن 
  8-7البنود 

 نعم لباقي البنود
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ق التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقي-004
 .م وتحديد أتعابه2022م، والربع األول من عام 2021القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 

 .م31/12/2020التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في -005
 .م31/12/2020ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ( لاير مكافأة 1,400,000التصويت على صرف مبلغ )-006
 التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء تعينهم الشركة السعودية للصناعات األساسية-007

م. )مرفق السيرة 2024مارس  19تنتهي في  م ومدتها ثالث سنوات2021مارس  20للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من  ("سابك")
 .الذاتية(
مارس  20التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداًء من -008
الدكتور/ وليد أحمد الشلفان  -م، علماً بأن المرشحين )المرفقة سيرهم الذاتية( هم: 2024مارس  19وحتى انتهاء الدورة في تاريخ  2021

 يحيي عيسى األنصاري /األستاذ -األستاذ/ بشار طالل كيالي  -األستاذ/ خالد علي القرني  -

4 
اسمنت 
 اليمامة

مارس  28
2021 

 .م2020-12-31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في             -1
 .م2020-12-31التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في             -2

 
 .م2020-12-31التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في             -3

 
-12-31التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في             -4

 .م2020
 

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة             -5
م، وتحديد 2022م، والربع األول من العام المالي 2021لقوائم المالية لألرباع )الثاني والثالث والرابع والسنوي( من العام المالي وتدقيق ا

 .أتعابه
 

 .م2021التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي             -6
 

صويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اليمنية السعودية. حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس اإلدارة الت            -7
% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة 16والعضو المنتدب سمو األمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 

م. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن. كما %. والترخيص بها لعام قاد20حصة قدرها 
 علماً أنها مصلحة مباشرة والتوجد شروط تفضيلية. )مرفق( -ألف لاير.  249م بمبلغ 2020بلغت قيمة التعامل للعام السابق 

 
وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث تبلغ ملكية نائب رئيس  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة            -8

% من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما 14.25مجلس اإلدارة والعضو المنتدب سمو األمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير 
إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني.  يشغل أيضاً سمو األمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس

والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين 
حة مباشرة والتوجد شروط تفضيلية. علماً أنها مصل- .ألف لاير 13,570م بمبلغ 2020التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 

 )مرفق(
 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زين السعودية، حيث يشغل عضو مجلس اإلدارة سمو األمير/             -9
ادم. علماً بأن طبيعة هذا نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية. والترخيص بها لعام ق

-ألف لاير.  252م بمبلغ 2020التعامل عبارة عن تقديم خدمات اتصاالت إلى شركة اسمنت اليمامة، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 
 (مرفق) .علماً أنها مصلحة غير مباشرة والتوجد شروط تفضيلية

 
جهاد بن عبد  /بين الشركة وشركة منتجات صناعة االسمنت. حيث يشغل االستاذالتصويت على األعمال والعقود التي تمت           -10

العزيز الرشيد عضو مجلس اإلدارة والمدير العام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة منتجات االسمنت. والترخيص بها لعام قادم. علماً 
-ألف لاير.  14,446م بمبلغ 2020مة التعامل للعام السابق بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قي

 (مرفق) .علماً أنها مصلحة غير مباشرة التوجد شروط تفضيلية
 

-12-31لاير مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  2,400,000التصويت على صرف مبلغ           -11
 .م2020

 
 ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )اسم الشركة(. )مرفق(2يل المادة رقم )التصويت على تعد          -12

 
 ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )أغراض الشركة(. )مرفق(3التصويت على تعديل المادة رقم )          -13

 
 قة بـ )إدارة الشركة(. )مرفق(( من نظام الشركة األساس، المتعل20التصويت على تعديل المادة رقم )          -14

 
 (مرفق) .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )اختصاصات رئيس المجلس(26التصويت على إضافة المادة رقم )          -15

 
 .(54)ادة ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )حقوق المساهمين( ودمجها مع الم41التصويت على إلغاء المادة رقم )          -16

 (مرفق)
 

 (مرفق) .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )حقوق المساهمين ودعوى المسؤولية(54التصويت على تعديل المادة رقم )          -17
 

 التصويت على ترتيب أرقام مواد النظام األساسي للشركة. )مرفق(          -18
 

 لجنة الترشيحات والمكافآت. )مرفق(التصويت على تعديل الئحة عمل           -19
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 التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة. )مرفق(          -20

 
 التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية. )مرفق(          -21

 
 مرفق(التصويت على تعديل سياسات مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية. )          -22

 
م، لمدة ثالث سنوات تنتهي 2120-03-29التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ           -23

 م. )مرفق سيرهم الذاتية(2024-03-28في تاريخ 
 

-29للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ  التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها          -24
 :م، علماً بأن المرشحين هم )مرفق سيرهم الذاتية(2024-03-28م لمدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ 03-2021

 ينساب 5
مارس  30

2021 

 .م31/12/2020المالية المنتهية في التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة -001
 .م31/12/2020التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في -002
 .م31/12/2020التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في -003
ة لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناًء على توصي-004

 .م وتحديد أتعابه2021القوائم المالية للربع )األول والثاني والثالث والرابع( والسنوي من العام المالي 
 م31/12/2020التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في -005
 .م31/12/2020( لاير مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 1,400,000التصويت على صرف مبلغ )-006
( 703,125,000م بمبلغ )2020التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خالل النصف األول من العام -007

 .قيمة االسمية للسهم الواحد%( من ال12.5( لاير للسهم والتي تمثل )1.25لاير سعودي بواقع )
م بمبلغ 2020التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام -008

%( من القيمة االسمية للسهم الواحد، وستكون 12.5( لاير للسهم الواحد والتي تمثل )1.25( لاير سعودي بواقع )703,125,000)
ف الثاني من األرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجالت شركة مركز ايداع االوراق المالية )مركز أحقية النص

 .االيداع( بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم اإلعالن عن تاريخ التوزيع الحقاً 
 .م2021باح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أر-009

نعم لجميع 
 البنود

 الخزف 6
مارس  30

2021 

 .م2020-12-31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في -001
 .م2020-12-31التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في -002
 .م2020-12-31التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في -003
مستقل عضواً في لجنة المراجعة ابتداًء من  -التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي -004
م وذلك بدالً من عضو اللجنة السابق األستاذ/ سامي 2022-03-31م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021-02-04تاريخ 

م، ويأتي هذا التعيين وفقاً 2021-02-04غير تنفيذي على أن يسري التعيين ابتداًء من تاريخ القرار الصادر في  -بن ابراهيم العيسى 
 .لالئحة الحوكمة الصادره من هيئة السوق المالية

شركة زميلة والتي لعضو مجلس اإلدارة  -التي تمت بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي  التصويت على األعمال والعقود-005
 األستاذ/ عبدالكريم بن ابرهيم النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمثيله للشركة والتي يمثل نشاطها الرئيسي في شراء الغاز

( مليون 4,42م مبلغ )2020ية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعامالت خالل عام الطبيعي و توزيعه على المصانع في المدينة الصناع
 .( ألف لاير سعودي توزيعات األرباح المستلمة793لاير سعودي أوامر شراء و)

األستاذ/  شركة تابعة والتي لعضو مجلس اإلدارة - التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف لألنابيب-006
سامي بن ابراهيم العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تمثيله للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ويمثل نشاطها الرئيسي 

( مليون لاير سعودي قروض وسداد 25,6م مبلغ )2020في تصنيع وبيع األنابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعامالت خالل عام 
 .( ألف لاير سعودي )مبيعات منتجات(324لغ )التزامات ومب

 .م2021التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بشكل ربع/ نصف سنوي عن العام المالي -007
عين ( من المادة الحادية والسب1التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة )-008

من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط 
 .الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

جع حسابات الشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق التصويت على تعيين مرا-009
 .م، وتحديد أتعابه2022م، والربع األول من العام المالي 2021القوائم المالية للربع )الثاني والثالث( والسنوي من العام المالي 

رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي: التصويت على توصية مجلس اإلدارة بشأن زيادة -010
مليون لاير من االرباح المبقاة وسيتم منح المساهمين سهم لكل ثالث أسهم مملوكة ويبلغ راس  200ستتم الزيادة من خالل رسملة مبلغ 

مليون سهم  60مليون لاير ويبلغ عدد األسهم قبل الزيادة  800مليون لاير وفي حال اقرار الزيادة سيكون  600مال الشركة قبل الزيادة 
 %33.3مليون سهم وتبلغ نسبة الزيادة  80وبعد الزيادة تكون 

في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير -011
جل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية )مركز اإليداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ العادية المقيدين في س

االستحقاق وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة األسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على 
 .يوماً من تاريخ تحديد األسهم المستحقة لكل مساهم 30حصته، خالل مدة ال تتجاوز  حملة األسهم المستحقين للمنحة كل حسب

 .( من نظام الشركة األساس والمتعلقة برأس المال7تعديل المادة )-012
 .( من نظام الشركة األساس والمتعلقة باالكتتاب باألسهم8تعديل المادة )-013

االمتناع عن 
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 أسالك 7
أبريل  6

2021 

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة -002م. 31/12/2020التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في -001
 .م31/12/2020المالي المنتهي في  عن العام  التصويت على القوائم المالية -003م. 31/12/2020عن العام المالي المنتهي في 

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق -004
م وتحديد أتعابه. 2022 م، والربع األول من السنة المالية 2021القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من السنة المالية 

ألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/ محمد التصويت على ا-005
رشيد محمد الرشيد، واألستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد )أطراف ذات عالقة( مصلحة مباشرة فيها ، علماً بأن التعامالت التي تمت خالل 

-006 . سعودي، وهي عبارة عن مبيعات تتم بناءاً على أسس تجارية ودون شروط تفضيليةلاير (5,587,435) م قيمتها 2020عام 
التصويت على صرف مبلغ -007م. 31/12/2020التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 
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التصويت على تفويض -008م. 31/12/2020هية في ( لاير سعودي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنت900,000)
التصويت على صرف مبلغ ) -009 .م2021مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي / ربع سنوي عن العام المالي 

ى قرار التصويت عل-010م. 31/12/2020السنة المالية المنتهية فى  ( لاير سعودى مكافأة ألعضاء لجنة المراجعة عن  175,000
م وحتى 01/10/2020مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/ يوسف عبد هللا المطلق ) عضو مستقل( عضواً في لجنة المراجعة ابتداًء من تاريخ 

عضو غير  ) م وذلك بدالً من عضو اللجنة السابق األستاذ/صالح رشيد الرشيد09/04/2022نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 
، وياتي هذا التعيين وفقاً لالئحة عمل لجنة المراجعة.) 29/09/2020ن يسري التعيين ابتداًء من تاريخ القرار الصادر في تنفيذي( على أ

  مرفق (

8 
اسمنت 

 السعودية
أبريل  7

2021 

التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي -002 31/12/2020مجلس اإلدارة للعام المنتهي في  التصويت على تقرير -001
-004 31/12/2020التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في -003 31/12/2020المنتهي في 

التصويت على تعيين مراجع -005 31/12/2020التصويت على إبـراء ذمـــة أعضـــاء مجـلـس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 
الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث 

تم توزيعه من  التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما-006وتحديد أتعابه  2022والربع األول لعام  2021والسنوي من العام المالي 
مليون  229.5% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 15لاير للسهم وبنسبة  1.5بواقع  2020أرباح نقدية عن النصف األول لعام 

لاير للسهم  2بواقع  2020التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام -007لاير.)مرفق( 
مليون لاير على أن تكون أحقية األرباح لمساهمي الشركة المالكين لألسهم يوم  306رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره % من 20وبنسبة 

االستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ، على أن 
لاير )خمسة  5,089,304التصويت على صرف مبلغ -008( 2021أبريل  19الموافق ) 1442رمضان  07يبدأ صرف األرباح يوم 

التصويت على -009 2020ماليين وتسعة وثمانون ألف وثالثمائة وأربعة رياالت( كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية 
ت والتي لعضو مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي األستاذ محمد بن علي األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة لإلسمن

القرني وعضو مجلس اإلدارة األستاذ حمد بن عبد هللا العليان مصلحة غير مباشرة فيها )طرفين ذوي عالقة( والترخيص بها لعام قادم، 
يع اإلسمنت للشركة المتحدة لإلسمنت وال توجد لاير سعودي وهو عبارة عن ب 51,879,804بلغ  2020علماً بأن مبلغ التعامل لعام 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة -010شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. )مرفق( 
اشرة فيها )طرف ذي عالقة( اإلسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي األستاذ محمد بن علي القرني مصلحة غير مب

لاير سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس اإلسمنت وال  28,741,588بلغ  2020والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 
لوطنية التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة ا-011توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. )مرفق( 

للتأمين والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ أمين بن موسى العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها )طرف ذي عالقة( والترخيص بها لعام قادم، 
لاير سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي وال توجد  6,867,093بلغ  2020علماً بأن مبلغ التعامل لعام 

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي -012يلية على هذا النوع من العقود. )مرفق( شروط تفض
التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ صالح بن محمد المهنا عضو في مجلس -013 .2021أو ربع سنوي عن العام المالي 

ديسمبر  31 إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في  2020يونيو  01ريخ تعيينه اإلدارة ) عضو مستقل (,ابتداًء من تا
 خلفاً للعضو السابق األستاذ أحمد بن محمد العمران ) عضو مستقل (. )مرفق السيرة الذاتية(  2021

االمتناع عن 
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 الجنوب

أبريل  11
2021 

التصويت على القوائم المالية للشركة -002م. 31/12/2020التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في -001
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في -003م. 31/12/2020عن السنة المالية المنتهية في 

التصويت على قرار مجلس االدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف األول لعام -004 .م31/12/2020
التصويت على -005مليون( ريـال. )مرفق(  315( من رأس المال وبمبلغ اجمالي قدره )22.5( لاير وبنسبة )٪2.25م، بواقع )2020

( ريـال 2.5م، بواقع )31/12/2020النصف الثاني للعام المالي المنتهي في توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن 
مليون( لاير، على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية  350( من رأس المال ومبلغ أجمالي قدره )25للسهم وبنسبة )٪

شركة مركز إيداع األوراق المالية )مركز اإليداع( في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى 
-006م. 25/04/2021هـ الموافق 13/09/1442ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق، على أن يبدأ توزيع األرباح يوم األحد 

فحص ومراجعة وتدقيق القوائم التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة وذلك ل
م، وتحديد أتعابه وهم كما يلي : 2022م، والربع األول من العام المالي 2021المالية للربع )الثاني والثالث( والسنوي من العام المالي 

على  التصويت-008م. 2021التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي عن العام المالي -007
رئيساً للجنة المراجعة ابتداًء من تاريخ  - عضو مجلس إدارة مستقل –قرار مجلس اإلدارة بتعيين المهندس / أحمد علي عبدالكريم اللحيدان 

م وذلك بدالً من رئيس اللجنة السابق األستاذ / محمد بن 31/12/2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 01/01/2021
م، ويأتي هذا 29/12/2020على أن يسري التعيين ابتداًء من تاريخ القرار الصادر في  -عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  –نابت ناصر ال

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة -009التعيين وفقاً لالئحة لجنة المراجعة. )مرفق السيرة الذاتية( 
ميائية السعودية القابضة والتي لعضو مجلس اإلدارة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد مصلحة غير مباشرة الجنوبية والشركة الكي

م لغاية تاريخ 07/02/2019( شهرا بدأت بتاريخ 36فيها بصفته الرئيس التنفيذي لها، وهي عبارة عن توريد متفجرات مدنية لمدة )
مليون( لاير حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة  10وتقدر قيمة التعامالت السنوية بحوالي ) م يجدد تلقائياً لمدة مماثلة06/02/2022

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة -010للمشتري بدون شروط تفضيلية. )مرفق( 
األستاذ / منصور بن عبدالعزيز الصغير مصلحة غير مباشرة فيها تتمثل في كونه المتحدة للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس اإلدارة 

م تتمثل في 2021مليون لاير لعام  3,3عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن وثائق تأمينية بقيمة تتجاوز 
 دون شروط تفضيلية. )مرفق( تأمين الشحن البحري( ب -تأمين المعدات  -)تأمين ممتلكات الشركة 

االمتناع عن 
 10-8البنود 

 نعم لباقي البنود

 سابك 10
أبريل  13

2021 

التصويت على القوائم المالية للسنة -002م. 31/12/2020التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في -001
-004م. 31/12/2020ى تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في التصويت عل-003م. 31/12/2020المالية المنتهية في 

التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم 
التصويت على ما -005م وتحديد أتعابه. 2022ع األول لعام م وللرب2021المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 

لاير سعودي  (1.50) ( لاير سعودي بواقع4,500,000,000م بمبلغ )2020تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف األول من عام 
مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح التصويت على توصية -006)مرفق(  .%( من القيمة األسمية للسهم الواحد15للسـهم الواحـد والتي تمثل )

لاير سعودي للسهم  (1.50) ( لاير سعودي بواقع 4,500,000,000م بمبلغ ) 2020نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 
يوم انعقاد  %( من القيمة االسمية للسهم الواحد، على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول15الواحد والتي تمثل )

الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية )مركز اإليداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي 
)مرفق(   .التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة-007م. 03/05/2021تاريخ االستحقاق. على أن يبدأ توزيع األرباح بتاريخ 

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين سعادة المهندس خالد بن هاشم الدباغ )عضو غير تنفيذي( بمجلس اإلدارة ابتداًء من -008
م، وذلك 2022ابريل  09م، إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في تاريخ 2020يونيو  16تاريخ تعيينه في تاريخ 

االمتناع عن 
 11-8البنود 

 نعم لباقي البنود
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التصويت على قرار مجلس -009)مرفق السيرة الذاتية(   .(عبد العزيز بن صالح الجربوع )عضو غير تنفيذيخلفاً لسعادة الدكتور 
يونيو  16اإلدارة بتعيين سعادة المهندس زياد بن ثامر المرشد )عضو غير تنفيذي( بمجلس اإلدارة ابتداًء من تاريخ تعيينه في تاريخ 

م، وذلك خلفاً لسعادة األستاذ راشد بن 2022ابريل  09انتهاء الدورة الحالية في تاريخ م، إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ 2020
التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين سعادة األستاذ أوليفير ثوريل -010)مرفق السيرة الذاتية(   .إبراهيم شريف )عضو غير تنفيذي(

م، إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة 2020يونيو  16نه في تاريخ )عضو غير تنفيذي( بمجلس اإلدارة ابتداًء من تاريخ تعيي
-011 (مرفق السيرة الذاتية)  .م، وذلك خلفاً لسعادة األستاذ روبيرتو قيالدوني )عضو غير تنفيذي(2022ابريل  09الحالية في تاريخ 

( أعضاء، وذلك 5قاعد، ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة )( م5( إلى )4التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من )
بتعيين األستاذ صالح بن محمد الحريقي )عضو من خارج أعضاء مجلس اإلدارة( عضواً في لجنة المراجعة ابتداًء من تاريخ موافقة 

التصويت على إبراء ذمة أعضاء -012 )مرفق السيرة الذاتية(  .م2022ابريل  09الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 
التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية -013م. 31/12/2020مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 

تهية في التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المن-001م. 2021بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 
التصويت على تقرير مجلس -003م. 31/12/2020التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في -002م. 31/12/2020

التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين بناًء على -004م. 31/12/2020اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 
م 2021وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي  توصية لجنة المراجعة،

م بمبلغ 2020التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف األول من عام -005م وتحديد أتعابه. 2022وللربع األول لعام 
%( من القيمة األسمية للسهم الواحد. 15( لاير سعودي للسـهم الواحـد والتي تمثل )1.50( لاير سعودي بواقع )4,500,000,000)

م بمبلغ ) 2020التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام -006)مرفق( 
%( من القيمة االسمية للسهم الواحد، على 15التي تمثل )( لاير سعودي للسهم الواحد و1.50( لاير سعودي بواقع ) 4,500,000,000

 أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز
اق. على أن يبدأ توزيع األرباح بتاريخ إيداع األوراق المالية )مركز اإليداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحق

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين -008)مرفق(   .التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة-007 .م03/05/2021
م، إلكمال 2020يونيو  16سعادة المهندس خالد بن هاشم الدباغ )عضو غير تنفيذي( بمجلس اإلدارة ابتداًء من تاريخ تعيينه في تاريخ 

م، وذلك خلفاً لسعادة الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع 2022ابريل  09دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في تاريخ 
التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين سعادة المهندس زياد بن ثامر المرشد -009مرفق السيرة الذاتية( )  .)عضو غير تنفيذي(

م، إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة 2020يونيو  16ر تنفيذي( بمجلس اإلدارة ابتداًء من تاريخ تعيينه في تاريخ )عضو غي
)مرفق السيرة الذاتية(   .(م، وذلك خلفاً لسعادة األستاذ راشد بن إبراهيم شريف )عضو غير تنفيذي2022ابريل  09الحالية في تاريخ 

ر مجلس اإلدارة بتعيين سعادة األستاذ أوليفير ثوريل )عضو غير تنفيذي( بمجلس اإلدارة ابتداًء من تاريخ تعيينه التصويت على قرا-010
م، وذلك خلفاً لسعادة 2022ابريل  09م، إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في تاريخ 2020يونيو  16في تاريخ 

التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من -011)مرفق السيرة الذاتية(   .(ر تنفيذيعضو غي)األستاذ روبيرتو قيالدوني 
أعضاء، وذلك بتعيين األستاذ صالح بن محمد الحريقي )عضو من خارج  (5) ( مقاعد، ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة5( إلى )4)

ابريل  09تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ  أعضاء مجلس اإلدارة( عضواً في لجنة المراجعة ابتداًء من
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ -012 (مرفق السيرة الذاتية)  .م2022

ف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نص-013م. 31/12/2020
  .م2021

11 
اسمنت 
 المدينة

أبريل  20
2021 

التصويت على القوائم المالية عن -002م. 31/12/2020التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في -001
التصويت -004م 31/12/2020التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في -003م 31/12/2020السنة المنتهية في 

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من -005م 31/12/2020السنة المنتهية في على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن 
بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 

تصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف ال-006م وتحديد أتعابه 2022م والربع األول لعام 2021المالي 
-008التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة -007 2021سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 

م بواقع 2020السنة المالية لاير( كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة في دورته الخامسة عن  1,400,000التصويت على صرف مبلغ )
 لاير( لكل عضو  200,000)

نعم لجميع 
 البنود

 بتروكيم 12
أبريل  20

2021 

التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي -002م. 2020-12-31التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في -001
التصويت -004م. 2020-12-31ر مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في التصويت على تقري-003م. 2020-12-31المنتهي في 

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من -005م. 2020-12-31على إبراء ذمة مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 
المالية للربع الثاني، والثالث، والرابع والسنوي من  بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية -006م، وتحديد أتعابه. 2022م، والربع األول للعام المالي 2021العام المالي 
% من 7.5مليون لاير )أي ما يعادل  360هللة لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدرة  75م بواقع 2020-12-31عن العام المالي المنتهي في 

رأس المال(، على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين ألسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى 
اإلعالن عن تاريخ توزيع  شركة مركز ايداع االوراق المالية )مركز االيداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق، وسيتم

( ألف لاير 200( مليون لاير، كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة، بواقع )1.6التصويت على صرف مبلغ )-007األرباح الحقاً. )مرفق( 
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة السعودية -008م. 2020-12-31لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 

رات )شركة تابعة( ومجموعة سامبا المالية، والتي لعضو مجلس إدارة بتروكيم االستاذ إياد الحسين، مصلحة غير مباشرة فيها، للبوليم
حيث يشغل االستاذ إياد الحسين عضو في مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، وهي عبارة عن حصول الشركة السعودية للبوليمرات على 

التصويت على -009م، وبدون شروط تفضيلية، لمدة أربع سنوات. )مرفق( 2020مارس  8، بتاريخ مليون لاير 1,500قرض بقيمة 
م، وتحديد تاريخ االستحقاق 2021تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 

التصويت على تحديث الئحة مجلس اإلدارة. -010ظام الشركات. والصرف وفقاً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لن
 التصويت على تحديث الئحة حوكمة الشركة. )مرفق( -011)مرفق( 

االمتناع عن 
 8البند 

 نعم لباقي البنود

 سبكيم 13
مايو  24

2021 

التصويت على القوائم المالية عن العام -002م. 31/12/2020التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في -001
-004م 31/12/2020التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في -003م 31/12/2020المالي المنتهي في 

ن أرباح عن العام التصويت على ما تم توزيعه م-005م 2020التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي 
%( من رأس 5هلله للسهم الواحد بما يمثل )  (50لاير سعودي، أي ما مجموعه ) (  366,666,666  ) م بإجمالي مبلغ وقدره2020
أربعة ماليين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وثالثة وأربعون رياالً  (4,557,143)التصويت على صرف مبلغ -006المال 

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين -007م 31/12/2020لس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في مكافأة ألعضاء مج
المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 

نعم لجميع 
 البنود
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التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل -008م وتحديد أتعابه 2022لي م والربع االول من العام الما2021
سهماً من أسهمها  (66,347,931) التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى-009م 2021)ربع/نصف( سنوي عن العام المالي 

ل من قيمته العادلة على أن يتم تمويل شراء األسهم من وتخصيصها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس اإلدارة يرى أن سعر سهم الشركة أق
الموارد الذاتية للشركة ، وتفويض مجلس اإلدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خالل فترة أقصاها أثنى عشر شهراً من تاريخ موافقة 

 (5) التصويت على تعديل المادة-010.) مرفق( سنوات من تاريخ قرار الجمعية العامة 5الجمعية واالحتفاظ بأسهم الخزينة لمدة أقصاها 
( من نظام الشركة األساس 17التصويت على تعديل المادة )-011من نظام الشركة األساس المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة )مرفق( 

يت على تعديل الئحة التصو-013التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة )مرفق(. -012المتعلقة بشراء أسهم الشركة )مرفق( 
 التصويت على معايير األعمال المنافسة.)مرفق( -014عمل لجنة الترشيحات والمكافآت )مرفق(. 
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الشركة التصويت على تقرير ُمراجع حسابات -002م. 31/12/2020التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي الُمنتهي في -001
-004م. 31/12/2020التصويت على القوائم المالية عن العام المالي الُمنتهي في -003م. 31/12/2020عن العام المالي الُمنتهي في 

التصويت على تعيين مراجع -005م. 31/12/2020التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي الُمنتهي في 
ن المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث الحسابات للشركة من بي

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم -006م، وتحديد أتعابه. 2022م، والربع األول من العام 2021والسنوي من العام المالي 
م البالغ مجموعها واحد لاير سعودي للسهم الواحد وبما 2020ل والنصف الثاني من العام توزيعه من أرباح الشركة عن النصف األو

التصويت على تفويض -007( ستون مليون لاير سعودي. )مرفق(. 60.000.000% من رأس مال الشركة، وبملغ إجمالي )10نسبته 
م، وتحديد تاريخ 2021سنوي عن العام المالي مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع 

االستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي 
ماليين سهم، بحيث  3أقصى  التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها بحد-008وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية. 

% من األسهم المصدرة، وذلك لإلحتفاظ بها كأسهم خزينة بغرض استخدامها مستقبالً في عمليات المبادلة مقابل 5ال تتعدى نسبة 
االستحواذ على أسهم أو حصص شركة أو شراء أصل إن وجدت، وسيتم تمويل عملية الشراء من مصادر الشركة الذاتية، وتفويض 

أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خالل فترة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، ويجوز للشركة المجلس 
التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية -009اإلحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها لمدة أقصاها خمس سنوات. )مرفق(. 

( من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية 1ص الوارد في الفقرة )العامة العادية بالترخي
 العامة أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد -010 .ات المساهمة المدرجةلنظام الشركات الخاصة بشرك
البناء )مشتري( والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو تنفيذي( مصلحة 

ألف لاير  78519.3م بلغ 2020خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خالل عام غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم 
التصويت على -011سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. )مرفق(. 

تري( والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عصام المهيدب األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء )مش
)عضو غير تنفيذي( ورائد المديهيم )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن 

مالت تتم بناًء على أسس تجارية وال يوجد ألف لاير سعودي. مع العلم بأن هذه التعا 84220.9م بلغ 2020إجمالي التعامل خالل عام 
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ثبات لإلنشاءات المحدودة -012أي شروط خاصة مرتبطة بها. )مرفق(. 

نفيذي( مصلحة )مشتري( والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عصام المهيدب )عضو غير تنفيذي( ورائد المديهيم )عضو غير ت
ألف لاير  10799.0م بلغ 2020غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم منتجات خرسانية، علماً بأن إجمالي التعامل خالل عام 

التصويت على -013سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. )مرفق(. 
ود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي )مشتري( والتي يكون لعضو مجلس اإلدارة األستاذ عصام المهيدب )عضو غير األعمال والعق

ألف  25193.9م بلغ 2020تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خالل عام 
التصويت -014 .عامالت تتم بناًء على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. )مرفق(لاير سعودي. مع العلم بأن هذه الت

على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التعمير واإلنشاء المحدودة )مشتري( والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة 
و تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات عبدهللا الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عض

ألف لاير سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس  5960.6م بلغ 2020تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خالل عام 
والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار التصويت على األعمال -015تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. )مرفق(. 

لمواد البناء )مشتري( والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو تنفيذي( 
ألف لاير  726.2لغ م ب2020مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خالل عام 

التصويت على -016سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. )مرفق(. 
األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة اللطيفية للتجارة والمقاوالت )مشتري( والتي يكون لعضو مجلس اإلدارة األستاذ عصام 

المهيدب )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خالل عام 
ألف لاير سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.  2237.0م بلغ 2020

يت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التوريدات والمشاريع المحدودة )مشتري( والتي يكون التصو-017)مرفق(. 
لعضو مجلس اإلدارة األستاذ عبدهللا الفوزان )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم منتجات خرسانية، علماً 

ألف لاير سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وال يوجد  222.8لغ م ب2020بأن إجمالي التعامل خالل عام 
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة نساج للتطوير العقاري -018أي شروط خاصة مرتبطة بها. )مرفق(. 

وزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو تنفيذي( مصلحة غير )مشتري( والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الف
ألف لاير سعودي. مع العلم  30.9م بلغ 2020مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم منتجات خرسانية، علماً بأن إجمالي التعامل خالل عام 

التصويت على األعمال والعقود -019 .ا. )مرفق(بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة به
التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للعدد واألدوات )مشتري( والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان )عضو غير 

، علماً بأن إجمالي التعامل تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية
ألف لاير سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة  87.7م بلغ 2020خالل عام 

 التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء )مشتري( والتي يكون-020مرتبطة بها. )مرفق(. 
ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عصام المهيدب )عضو غير تنفيذي( ورائد المديهيم )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها، وهي 

ألف لاير سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت  398.5م بلغ 2020عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خالل عام 
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة -021تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. )مرفق(. تتم بناًء على أسس 

وشركة المهباج الشامية التجارية )مشتري( والتي يكون لعضو مجلس اإلدارة األستاذ عصام المهيدب )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير 
ألف لاير سعودي. مع العلم  305.3م بلغ 2020جارية، علماً بأن إجمالي التعامل خالل عام مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات ت

التصويت على األعمال والعقود -022بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. )مرفق(. 
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لتي يكون لعضو مجلس اإلدارة األستاذ عصام المهيدب )عضو غير التي ستتم بين الشركة وشركة الرومانسية المحدودة )مشتري( وا
ألف  261.2م بلغ 2020تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خالل عام 

التصويت -023اصة مرتبطة بها. )مرفق(. لاير سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خ
على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بندة للتجزئة )مشتري( والتي يكون لعضو مجلس اإلدارة األستاذ عصام المهيدب 

م بلغ 2020عام )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خالل 
 .ألف لاير سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. )مرفق( 244.7
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة )مشتري( والتي يكون ألعضاء مجلس -024
السادة عبدهللا الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع  اإلدارة

ألف لاير سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على  427.9م بلغ 2020منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خالل عام 
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار -025وط خاصة مرتبطة بها. )مرفق(. أسس تجارية وال يوجد أي شر

لمواد البناء )بائع( والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو تنفيذي( 
ألف لاير  5184.2بلغ  2020م خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خالل عام مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقدي

التصويت على -026سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. )مرفق(. 
ئع( والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عصام المهيدب األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء )با

)عضو غير تنفيذي( ورائد المديهيم )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن 
ت تتم بناًء على أسس تجارية وال يوجد أي ألف لاير سعودي. مع العلم بأن هذه التعامال 8512.4بلغ  2020إجمالي التعامل خالل عام 
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للعدد واألدوات )بائع( -027)مرفق(.  .شروط خاصة مرتبطة بها

لحة غير مباشرة والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو تنفيذي( مص
مع العلم بأن هذه  .ألف لاير سعودي 195.5م بلغ 2020فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خالل عام 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم -028التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. )مرفق(. 
ة وشركة مدار للعدد واألدوات )بائع( والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان بين الشرك

الفوزان )عضو تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خالل عام 
ودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. ألف لاير سع 239,9م بلغ 2020

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إمداد الموارد البشرية لإلستقدام )بائع( والتي يكون لعضو -029)مرفق(. 
تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد عمالة مستأجرة، علماً بأن مجلس اإلدارة األستاذ عصام المهيدب )عضو غير 

ألف لاير سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وال يوجد أي  3231.0م بلغ 2020إجمالي التعامل خالل عام 
د التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء )بائع( والتي التصويت على األعمال والعقو-030شروط خاصة مرتبطة بها. )مرفق(. 

يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها، وهي 
 سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء ألف لاير 4459.2م بلغ 2020عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خالل عام 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة -031 .على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. )مرفق(
دب )عضو غير تنفيذي( ورائد مصدر الخدمات الفنية للصناعة المحدودة )بائع( والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عصام المهي

المديهيم )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خالل عام 
طة بها. ألف لاير سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتب 79.6م بلغ 2020

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية المحدودة )بائع( والتي يكون -032)مرفق(. 
ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عصام المهيدب )عضو غير تنفيذي( ورائد المديهيم )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها، وهي 

ألف لاير سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء  1087.5م بلغ 2020اد، علماً بأن إجمالي التعامل خالل عام عبارة عن شراء مو
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة -033 .على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. )مرفق(

ئع( والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان مدار لمواد الكهرباء المحدودة )با
ألف  417.1م بلغ 2020)عضو تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خالل عام 

التصويت -034أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. )مرفق(.  لاير سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على
على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصنع الينابيع المحدودة )بائع( والتي يكون لعضو مجلس اإلدارة األستاذ عصام 

م بلغ 2020علماً بأن إجمالي التعامل خالل عام  المهيدب )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد،
-035مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. )مرفق(.  .ألف لاير سعودي 30.0

كون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة حلول التوزيع المتكاملة )بائع( والتي ي
عبدهللا الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، علماً بأن 

وال يوجد أي ألف لاير سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية  25.4م بلغ 2020إجمالي التعامل خالل عام 
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ريادة الخليج المحدودة )بائع( -036شروط خاصة مرتبطة بها. )مرفق(. 

والتي يكون لعضو مجلس اإلدارة األستاذ عبدهللا الفوزان )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، 
ألف لاير سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وال  23.5م بلغ 2020إجمالي التعامل خالل عام  علماً بأن

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة لآلالت -037يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. )مرفق(. 
يكون لعضو مجلس اإلدارة األستاذ عبدهللا الفوزان )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها، وهي سيمكو )بائع( والتي  –الصناعية 

ألف لاير سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على  3.0م بلغ 2020عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خالل عام 
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة -038بها. )مرفق(. أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة 

األولى للتطوير العقاري )بائع( والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان )عضو غير تنفيذي( وعصام المهيدب )عضو 
هي عبارة عن ايجار المكتب الرئيسي لشركة بوان، علماً بأن غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها، و

ألف لاير سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وال يوجد أي  405,0م بلغ 2020إجمالي التعامل خالل عام 
ة وشركة بلوم لإلستثمار السعودية )بائع( التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشرك-039)مرفق(.  .شروط خاصة مرتبطة بها

والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان )عضو غير تنفيذي( وعصام المهيدب )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان 
م بلغ 2020ل عام )عضو تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ادارة محفظة استثمارية، علماً بأن إجمالي التعامل خال

 .ألف لاير سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. )مرفق( 200,0
التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدهللا عبداللطيف الفوزان )عضو غير تنفيذي( في عمل منافس ألعمال -040

التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عصام عبدالقادر المهيدب )عضو غير تنفيذي( في عمل -041(. الشركة )مرفق
فوزان محمد الفوزان )عضو تنفيذي( في  /التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة األستاذ-042منافس ألعمال الشركة )مرفق(. 

لى اشتراك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ رائد ابراهيم المديهيم )عضو غير التصويت ع-043 .عمل منافس ألعمال الشركة )مرفق(
  .(تنفيذي( في عمل منافس ألعمال الشركة )مرفق
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15 
فواز 

 الحكير
سبتمبر  28

2021 

التصويت على القوائم المالية عن العام -002م. 31/03/2021التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في -001
-004م. 31/03/2021التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في -003م. 31/03/2021المالي المنتهي في 

صويت على تعيين الت-005م. 31/03/2021التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أدائهم خالل العام المالي المنتهي في 
مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول 

لاير مكافأه 1,800,000التصويت على صرف مبلغ -006م. وتحديد أتعابه. 2021والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 
التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة.)مرفق( -007م. 31/03/2021ء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في ألعضا
التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس -009التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.)مرفق( -008

التصويت على تعديل سياسات ومعايير واجراءات العضوية في -010دارة التنفيذية.)مرفق( اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإل
التصويت على األعمال والعقود التي -012التصويت على معايير منافسة اعضاء مجلس اإلدارة.)مرفق( -011مجلس اإلدارة.)مرفق( 

األستاذ/فواز عبدالعزيز بن الحكير واألستاذ/عبدالمجيد بن تمت بين المجموعة وشركة المراكز العربية والتي لعضو مجلس االدارة 
عبدالعزيز الحكير واألستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات ايجارات عقارية، علماَ أن 

دي، وتجدر اإلشارة أيضاَ إلى أن تلك لاير سعو 303,397,543م بلغت 2021مارس  31مبلغ التعامالت للسنة المالية المنتهية في 
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين -013التعامالت تتم على أساس تجاري. )واليوجد أي شروط تفضيلية(. )مرفق( 

 /ستاذمجلس االدارة األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير واأل  وشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري والتي ألعضاء  المجموعة
عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات ايجارات عقارية ، علماَ أن مبلغ التعامالت للسنة 

لاير سعودي، وتجدر اإلشارة أيضاَ إلى أن تلك التعامالت تتم على أساس  6,378,761م بلغت 2021مارس  31المالية المنتهية في 
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة فاس السعودية -014جد أي شروط تفضيلية(. )مرفق( تجاري. )واليو

مجلس اإلدارة األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير واألستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير واألستاذ/ عمر بن   القابضة والتي ألعضاء
بدالمجيد بن عبدهللا البصري ، مصلحة غير مباشره فيها وهي عباره مدفوعات تتم نيابة عن المجموعة، عبدالعزيز المحمدي واألستاذ/ ع

لاير سعودي، وتجدر اإلشارة أيضاَ إلى أن  89,964,509م بلغت 2021مارس  31علماَ أن مبلغ التعامالت للسنة المالية المنتهية في 
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين -015شروط تفضيلية(. )مرفق(  تلك التعامالت تتم على أساس تجاري. )واليوجد أي

المحدودة والتي لعضو مجلس االدارة األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير واألستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز   المجموعة وشركة هاجن
مارس  31اَ أن مبلغ التعامالت للسنة المالية المنتهية في طباعة واعالن ، علم  الحكيرمصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات

لاير سعودي، وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أن تلك المعامالت تتم على أساس تجاري. )واليوجد أي شروط  1,719,302م بلغت 2021
الت التجارية والتي لعضو مجلس التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الفريدة للوكا-016تفضيلية(. )مرفق( 

عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف لألعمال و الخدمات، علماَ أن مبلغ  /االدارة األستاذ
تلك المعامالت لاير سعودي، وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أن  5,123,771م بلغت 2021مارس  31التعامالت للسنة المالية المنتهية في 

التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة عبدالمجيد بن -017تتم على أساس تجاري.)واليوجد أي شروط تفضيلية(. )مرفق( 
التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية -018عبدالعزيز الحكير في عمل منافس ألعمال الشركة. )مرفق( 

( من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى 1الفقرة ) بالترخيص الوارد في
 نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات

  .المدرجة الخاصة بشركات المساهمة

االمتناع عن 
 17-12البنود 

 نعم لباقي البنود

 عطاء 16
نوفمبر  7

2021 

 .م31/07/2021التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في -001
 .م31/07/2021التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في -002
 .م31/07/2021التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في -003
م، بقيمة اجمالية 31/07/2021التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في -004

%( من رأس المال 10( واحد لاير سعودي وبنسبة )1)( أربعين مليون لاير سعودي، لتكون حصة كل سهم 40,000,000قدرها )
المدفوع، على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة 

االستحقاق، كما سيتم تحديد تاريخ صرف لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية )مركز اإليداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ 
 .األرباح الحقا

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس اإلدارة الدكتور/ أحمد بن ناصر المتعب والتي له فيها -005
وهي عبارة عن عقود االيجار مصلحة مباشرة، ولعضو مجلس اإلدارة األستاذة/ فرح بنت احمد المتعب مصلحة غير مباشرة فيها، 

 .( لاير سعودي بدون شروط تفضيلية13,188,000لمجمعات الشرق األوسط والفكر وبقيمة اجمالية قدرها )
 .التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عثمان بن طارق القصبي في عمل منافس ألعمال الشركة-006
 .م31/07/2021دارة عن السنة المالية المنتهية في التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس اإل-007
م ومدتها ثالث 08/11/2021التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ -008

 .م. وسيتم التصويت باستخدام التصويت التراكمي07/11/2024سنوات حيث تنتهي في تاريخ 
( لاير سعودي لكل 150,000( لاير سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع )1,350,000لى صرف مبلغ )التصويت ع-009

 .م31/07/2021عضو، عن السنة المالية المنتهية في 
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداًء من تاريخ -010

عبداالله  /األستاذ -1م، علما بأن المرشحين )المرفقة سيرهم الذاتية( هم: 07/11/2024م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 08/11/2021
األستاذ/ محمد بن علي العطيفي  -3األستاذ/ عبدهللا بن طارق القصبي )عضو غير تنفيذي(.  -2بن صالح آل الشيخ )عضو مستقل(. 

 .)عضو مستقل(
( 1على تفويض مجلس اإلدارة بعد بداية دورته الجديدة بصالحية الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة )التصويت -011

من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين او حتى نهاية دورة مجلس 
ق، وذلك وفقا للشروط الواردة في الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة اإلدارة المفوض ايهما اسب

 .بشركات المساهمة المدرجة
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق -012

م والربع األول للعام المالي المنتهي في 31/07/2022)الثاني والثالث والرابع( والسنوي للعام المالي المنتهي في  القوائم المالية للربع
 .م وتحديد اتعابه31/07/2023

االمتناع عن 
و  4-1البنود 

 11و  9و  7
 نعم لباقي البنود

 كيمانول 17
نوفمبر  9

2021 

م ومدتها ثالث سنوات 2021-11-12المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ التصويت على انتخاب مجلس اإلدارة من بين -001
 م )مرفق السيرة الذاتية للمرشحين(2024-11-11ميالدية، حيث تنتهي بتاريخ 

-11-12التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداًء من تاريخ -002
األستاذ/ سعد ابراهيم  -م، علماً بأن المرشحين )المرفقة سيرهم الذاتية( هم : أ2024-11-11م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2021
                                    األستاذ/ عبد هللا عبد الرحمن أل الشيخ -رئيساً ب                                                       المشوح

االمتناع عن 
  2-1البنود 

 نعم لباقي البنود
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 عضواً                                             خالد عبد العزيز الحوشان   /األستاذ -عضواً ت  
م بصالحية الجمعية العامة العادية 2021-11-12التصويت على تفويض مجلس اإلدارة لدورته الجديدة التي تبدأ في تاريخ -003

ة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى ( من الماد1بالترخيص الوارد في الفقرة )
 نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق. وفقاً للشروط الواردة في الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات

 الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

18 
اسمنت 
 الجنوب

ديسمبر  19
2021 

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداًء من تاريخ -001
سعادة المهندس/    -1م الذاتية( هم: م، علماً أن المرشحين )المرفقة سيره31/12/2024م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 01/01/2022

-3غير تنفيذي  –سعادة األستاذ/ منصور بن عبدالعزيز الصغير                 -2مستقل  -أحمد علي عبدالكريم اللحيدان 
-5من خارج المجلس  –سعادة الدكتور/ عبدالحميد بن صالح الخليفة  -4مستقل  -سعادة األستاذ/ جاسر بن عبدهللا الجاسر               

 من خارج المجلس –سعادة األستاذ/ أديب بن محمد أبا نمي                 

 1امتناع للبند 

19 
اسمنت 
 القصيم

ديسمبر  29
2021 

 مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمةالتصويت على انتخاب أعضاء -001
م 2022-01-01التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداًء من-002

اذ/ سعد بن إبراهيم سعد األست -1  :م . علماً بأن المرشحين )المرفق سيرهم الذاتية( هم2024-12-31حتى انتهاء الدورة في تاريخ 
 -4  الدكتور/ عبدهللا بن عبدالرحمن البريدي )عضو( -3  األستاذ/ طارق بن خالد محمد المرشود )عضو( -2  (المشوح )رئيس اللجنة

 فوزي بن ابراهيم الحبيب )عضو( /األستاذ

امتناع للبنود 
1-2 
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صندوق الراجحي ألسهم قطاع المواد األساسية 

 )صندوق استثمار مفتوح( 

 مدار من

 شركة الراجحي المالية

 القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 مع

 تقرير مراجع الحسابات المستقل 



 صندوق الراجحي ألسهم قطاع المواد األساسية  

)صندوق استثمار مفتوح(    

 مدار من

 شركة الراجحي المالية 

م 2021ديسمبر   31كما في   

)المبالغ بالريال السعودي(       

 

 

 

 

 

 

 الصفحات  الفهرس 

  

 2-1 تقرير مراجع الحسابات المستقل 

  

 3 قائمة المركز المالي

  

 4 قائمة الدخل الشامل

  

 5 العائدة لمالكي الوحدات )حقوق الملكية(قائمة التغيرات في صافي الموجودات 

  

 6 قائمة التدفقات النقدية

  

 21 – 7 إيضاحات حول القوائم المالية

 







 صندوق الراجحي ألسهم قطاع المواد األساسية 

 )صندوق استثمار مفتوح(  

 مدار من

 شركة الراجحي المالية 

 قائمة المركز المالي  

 م2021ديسمبر  31كما في 

  )المبالغ بالريال السعودي(   

3 

 

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 16إلى  1اإليضاحات المرفقة من تعتبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إيضاحات

 

ديسمبر   31

 م 2021

  

 ديسمبر  31

 م 2020

     

 الموجودات

 

   

 493,706  2,871,411 5 نقد وما في حكمه 

 28,239,555  32,849,464 6 العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات مقاسة بالقيمة 

 28,733,261  35,720,875  إجمالي الموجودات

     

 المطلوبات 
    

   48,681     60,127  10و 7 مستحقة أتعاب إدارة 

   303,492       --   ذمم دائنة أخرى 

   76,401     69,210  8 مصروفات مستحقة  

 428,574  129,337  المطلوبات إجمالي 

     

 28,304,687  35,591,538  العائدة لمالكي الوحدات )حقوق الملكية(صافي الموجودات 

     

 2,436,466  2,240,953  )بالعدد( وحدات مصدرة

     

 11.62  15.88  )بالريال السعودي(صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة 

     



 صندوق الراجحي ألسهم قطاع المواد األساسية

 )صندوق استثمار مفتوح(  

 مدار من

 شركة الراجحي المالية 

 قائمة الدخل الشامل 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
 

4 

 م 2020  م 2021 إيضاحات 

 اإليرادات 

  

   

صافي األرباح غير المحققة من االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من 

 1-6  خالل الربح أو الخسارة
 2,573,355    1,710,025 

صافي األرباح المحققة من االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من 

  خالل الربح أو الخسارة 
 7,258,053    1,822,140 

 960,337    1,067,340   دخل توزيعات أرباح 

  10,898,748  4,492,502 

     

 المصروفات 

  
   

 485,202    696,280  10, 7 أتعاب إدارة

 3,087    11,468  1-8 تطهير رسوم 

 98,940    100,951  9 مصروفات أخرى

  808,699  587,229 

     

 3,905,273  10,090,049  صافي ربح السنة 

     

 --   --   الدخل الشامل اآلخر 

     

 3,905,273  10,090,049  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 16)( إلى 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق الراجحي ألسهم قطاع المواد األساسية

 )صندوق استثمار مفتوح(  

 مدار من

 شركة الراجحي المالية 

 العائدة لمالكي الوحدات  )حقوق الملكية(قائمة التغيرات في صافي الموجودات 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(   

5 

 

 

 م 2020  م 2021 

    

 27,078,268  28,304,687 العائدة لمالكي الوحدات في بداية السنة  )حقوق الملكية(صافي الموجودات 

    

 3,905,273  10,090,049 صافي ربح السنة 

 --   --  الدخل الشامل اآلخر 

 3,905,273  10,090,049 الدخل الشامل إجمالي 

    

   125,266     5,878,140  إصدار وحدات خالل السنة 

 (2,804,120)   ( 8,681,338)  استرداد وحدات خالل السنة 

 (2,678,854)  ( 2,803,198) صافي التغيرات من معامالت الوحدات

    

 28,304,687  35,591,538 العائدة لمالكي الوحدات في نهاية السنة )حقوق الملكية(صافي الموجودات 

    

    )بالعدد( معامالت الوحدات 

    

    فيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات للسنة: 

 م 2020  م 2021 

 )بالوحدات(   )بالوحدات(  

    

 2,699,021  2,436,466 وحدات مصدرة في بداية السنة

    

 12,133    402,448  الوحدات المصدرة

 ( 274,688)  ( 597,961)  الوحدات المستردة 

 ( 262,555)  ( 195,513) صافي النقص في الوحدات 

    

 2,436,466  2,240,953 الوحدات المصدرة في نهاية السنة

    

 

 القوائم المالية. ( جزءاً ال يتجزأ من هذه 16( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 

 

 

 

 



 صندوق الراجحي ألسهم قطاع المواد األساسية

 )صندوق استثمار مفتوح(  

 مدار من

 شركة الراجحي المالية 

 قائمة التدفقات النقدية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

6 

 

 م 2020  م 2021 إيضاحات 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  

   

 3,905,273  10,090,049  صافي ربح السنة 

من/)المستخدم  تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي النقد الناتج 
 في( األنشطة التشغيلية:

  

   

صافي األرباح غير المحققة من االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة 

 1-6 من خالل الربح أو الخسارة 
(2,573,355 )  (1,710,025) 

صافي األرباح المحققة من االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من 

  خالل الربح أو الخسارة 
(7,258,053 )  (1,822,140) 

     

     صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

 ( 39,349,761)  ( 41,903,103)  شراء استثمارات 

 41,770,161  47,124,602  متحصالت من بيع استثمارات 

 303,493  ( 303,492)  )النقصان( / الزيادة في الذمم الدائنة مقابل االستثمارات 

 ( 72,224)  11,446  المستحقةالزيادة / )النقص( في أتعاب اإلدارة 

 ( 5,564)  ( 7,191)  النقص في المصروفات المستحقة 

 3,019,213  5,180,903  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

     

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

   

  

 125,266  5,878,140  وحدات المتحصل من إصدار 

 (2,804,120)  ( 8,681,338)  المدفوع السترداد وحدات

 (2,678,854)  ( 2,803,198)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

     

 340,359  2,377,705  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 

     

 153,347  493,706 5 نقد وما في حكمه في بداية السنة

     

 493,706  2,871,411 5 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

     

 

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 16( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 

 

 

 

 

 



 صندوق الراجحي ألسهم قطاع المواد األساسية

 )صندوق استثمار مفتوح(  

 مدار من

 شركة الراجحي المالية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(  

7 

 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  - 1
 

قطاع المواد األساسية )"الصندوق"( هو صندوق استثمار مفتوح، تم تأسيسه بموجب اتفاقية بين صندوق الراجحي ألسهم  

تابعة مملوكة بالكامل لشركة الراجحي المصرفية لالستثمار  المالية )"مدير الصندوق"(، وهي شركة  شركة الراجحي 

 العنوان المسجل لمدير الصندوق هو كما يلي:"( والمستثمرين في الصندوق )"مالكي الوحدات"(. إن المصرف)"

 

 الراجحي المالية، المركز الرئيسي

 حي المروج  -طريق الملك فهد  8467

 2743ص.ب. 

 11263الرياض 

 المملكة العربية السعودية 
 
ي يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل من خالل االستثمار في أسهم الشركات العاملة ف

قطاع المواد األساسية من بين األوراق المالية المدرجة في أسواق األسهم السعودية. يعاد استثمار كل الدخل في الصندوق  

 م. 2007أكتوبر  20وينعكس ذلك على سعر الوحدة.  بدأ الصندوق عملياته في 

 

الصندوق أيضاً إبرام ترتيبات مع مؤسسات  إن مدير الصندوق مسؤول عن اإلدارة الشاملة ألنشطة الصندوق. يحق لمدير  

أتعاب مدير   الصندوق بدفع  الخدمات اإلدارية األخرى نيابة عن الصندوق. يقوم  أو  الحفظ  أو  لتوفير االستثمار  أخرى 

من إجمالي قيمة الموجودات في تاريخ كل تقييم. وتهدف الرسوم إلى    ٪ 1.75الصندوق المحسوبة بنسبة سنوية قدرها  

 الصندوق عن إدارة الصندوق. مكافأة مدير

 

قام الصندوق بتعيين شركة البالد لالستثمار )"أمين الحفظ"( للعمل كأمين حفظ للصندوق. يتم سداد أتعاب أمين الحفظ 

  بواسطة الصندوق.

 

 اللوائح النظامية  - 2
 

هـ  1427ذو الحجة    3المالية بتاريخ  يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق  

  23هـ )الموافق  1437شعبان    16م( والتعديالت الالحقة لها )"الالئحة المعدلة"( بتاريخ  2006ديسمبر    24)الموافق  

م( والتي  2021مارس    1هـ )الموافق  1442رجب    17م(. كما تم تعديل الالئحة )"الالئحة المعدلة"( في  2016مايو  

لتي يتعين على جميع الصناديق في المملكة العربية السعودية اتباعها. يسري مفعول الالئحة المعدلة  تنص على المتطلبات ا

 م(.2021مايو  1هـ )الموافق 1442رمضان  19اعتباراً من 

 

 أسس اإلعداد - 3
 

 بيان االلتزام 1- 3

 

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي كما صدرت من مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة  

)يشار    الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبينفي المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن  

 إليهما مجتمعتين بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(.

 

 

 

  



 صندوق الراجحي ألسهم قطاع المواد األساسية

 )صندوق استثمار مفتوح(  

 مدار من

 شركة الراجحي المالية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(  

8 

 

 أسس اإلعداد )يتبع(  .3
 

 أسس القياس     3-2

 

من   العادلة  بالقيمة  المقاسة  االستثمارات  )باستثناء  التاريخية  التكلفة  لمبدأ  وفقاً  المالية  القوائم  إعداد  أو  تم  الربح  خالل 

 الخسارة والتي تقيد بالقيمة العادلة(، وباستخدام مبدأ االستحقاق كأساس في المحاسبة. 

 

أجرى مدير الصندوق تقييماً لقدرة الصندوق على االستمرار وارتضى أن الصندوق لديه الموارد الالزمة لالستمرار في 

دير الصندوق بأي حاالت عدم تأكد جوهرية قد تلقي شكوكاً أعماله في المستقبل القريب. باإلضافة إلى ذلك، ال يعلم م

 جوهرية بشأن قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة. وعليه، يستمر إعداد القوائم المالية على أساس االستمرارية. 

 

 تم عرض البنود في قائمة المركز المالي وفقاً لسيولتها.

 

 عملة العرض والنشاط     3-3

 

القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل أيضاً عملة النشاط للصندوق. تم تقريب جميع القوائم المالية يتم عرض هذه   

 المقدمة إلى أقرب لاير سعودي.

 

 استخدام التقديرات واألحكام  3-4

 

بعض   استخدام  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقاً  المالية  القوائم  هذه  إعداد  واالفتراضات يتطلب  والتقديرات  األحكام 

المحاسبية الهامة التي تؤثر على المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات. كما يتطلب من مدير الصندوق ممارسة أحكامه 

في عملية تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالصندوق. يتم تقييم هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات بشكل مستمر  

مد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تشمل الحصول على المشورة المهنية وتوقعات األحداث المستقبلية التي والتي تعت

 يُعتقد أنها معقولة ضمن الظروف.

 

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. ويتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية بأثر  

 رجعي.

 

 تأثير التغير في السياسات المحاسبية    3-5

 

 المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة بواسطة الصندوق 

 

إن المعايير الجديدة والتعديالت والتغييرات على المعايير الحالية التي صدرت عن مجلس معايير المحاسبة الدولية سارية  

 م وعليه تم تطبيقها بواسطة الصندوق، حيثما ينطبق ذلك:2021يناير  1اعتباراً من المفعول 

 

البيان المعايير/التعديالت 
 19-امتيازات عقود إيجار تتعلق بكوفيد 16تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

،  7تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

والمعيار الدولي  4والمعيار الدولي للتقرير المالي 

 16للتقرير المالي 

 2المرحلة  -تصحيح المؤشر المرجعي لإليبور 

 

 

  

 

 إن تطبيق المعايير المعدلة والتفسيرات الواجب تطبيقها على الصندوق لم يكن لها أي تأثر على هذه القوائم المالية. 

 

 



 صندوق الراجحي ألسهم قطاع المواد األساسية

 )صندوق استثمار مفتوح(  

 مدار من

 شركة الراجحي المالية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(  

9 

 .   أسس اإلعداد )يتبع(3
 

 المحاسبية )يتبع( تأثير التغير في السياسات  3-5

 

 المعايير المحاسبية الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد 

 

فيما يلي المعايير المحاـسبية والتعديالت والتغييرات التي تم نـشرها وتعد إلزامية للـصندوق للـسنة المحاـسبية التي تبدأ في 

 المبكر لهذه اإلصدارات.م أو بعد ذلك التاريخ. اختار الصندوق عدم التطبيق 2022يناير   1

 

م أو بعد ذلك 2023يناير  1"عقود التأمين" الذي يطبق على الفترة التي تبدأ في   - 17المعيار الدولي للتقرير المالي  •

 التاريخ؛

 "عرض القوائم المالية"، على تصنيف المطلوبات؛ 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •

تعريف    -السياسات المحاسبية، التغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء    8ولي  التعديالت على معيار المحاسبة الد •

 التقديرات المحاسبية؛

الدولي   • المحاسبة  الممارسة    1تعديالت على معيار  المالية وبيان  القوائم  المالي   2عرض  للتقرير  الدولية  للمعايير 

 السياسات المحاسبية؛مبادرة اإلفصاح:  -إصدار أحكام األهمية النسبية 

الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناتجة عن معاملة   -  12التعديل على معيار المحاسبة الدولي   •

 واحدة؛ و

 

هذا، ويتوقع مدير الصندوق أن تطبيق هذه المعايير الجديدة والتعديالت في المستقبل لن يكون له تأثيراً هاماً على المبالغ 

 . المدرجة
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 فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المطبقة بواسطة الصندوق عند إعداد هذه القوائم المالية. 

 

 النقد وما في حكمه ( أ 

يتكون النقد وما في حكمه من ودائع لدى البنوك ونقد لدى الوسيط في حساب تداول ولدى أمين الحفظ في حساب استثماري  

وموجودات مالية عالية السيولة ذات استحقاق ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االقتناء والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية 

 للتغيرات في قيمتها العادلة ويتم استخدامها من قبل الصندوق عند إدارة االلتزامات قصيرة األجل.

 

 الموجودات والمطلوبات المالية (ب

 

 اإلثبات والقياس األولي 

 

يتم اإلثبات األولي للموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في تاريخ التداول، وهو 

التاريخ الذي يصبح فيه الصندوق طرفاً في األحكام التعاقدية لألدوات. يتم إثبات الموجودات والمطلوبات المالية األخرى 

 في التاريخ الذي نشأت فيه.

 

ثبات األولي للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مع إثبات تكاليف المعاملة يتم اإل

في الربح أو الخسارة. يتم اإلثبات األولي للموجودات المالية التي ليست بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة  

 ملة التي تتعلق مباشرة باقتنائها أو إصدارها.العادلة زائدا تكاليف المعا
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 الموجودات والمطلوبات المالية (ب

 تصنيف الموجودات المالية 

 

العادلة  يصنف الصندوق الموجودات المالية عند اإلثبات األولي على أنه يتم قياسها كما يلي: بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح  

 أو الخسارة:  

 فاظ بموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحت -

ينشأ عن اآلجال التعاقدية للموجودات المالية، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي  -

 والفائدة على المبلغ األصلي القائم. 

 

يتم قياس االستثمارات في أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال  

 الشرطين أدناه وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

قدية وبيع موجودات  يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل تدفقات نقدية تعا -

 مالية؛ و 

ينشأ عن اآلجال التعاقدية للموجودات المالية، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي  -

 والفائدة على المبلغ األصلي القائم. 

 

يحق للصندوق أن يختار  التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض التداول، حقوق الملكيةعند اإلثبات األولي لالستثمارات في 

بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ويتم هذا الخيار على أساس كل  

 استثمار على حدة.
 

 يتم قياس جميع الموجودات المالية األخرى للصندوق بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 

م، إن الموجودات المالية للصندوق هي نقد وما في حكمه واستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة  2021ديسمبر    31كما في  

 من خالل الربح أو الخسارة. 

 تقييم نموذج األعمال

للهدف من نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات فيه على مستوى المحفظة ألن ذلك   يجري الصندوق تقييماً 

 طريقة إدارة األعمال وتوفير المعلومات لمدير الصندوق.يعكس بشكل أفضل 

 

إن الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو اإلدارة والتي يتم تقييم أداءها على أساس القيمة العادلة يتم قياسها 

دية تعاقدية ولم يتم االحتفاظ  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وذلك ألنه لم يتم االحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نق

 بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية. 

 

 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة 

اإلثبات األولي، حيث يتم  ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف "المبلغ األصلي" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند  

القائم   للنقود ومقابل المخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي  القيمة الزمنية  تعريف "الفائدة" على أنها مبلغ مقابل 

خالل فترة زمنية معينة ومقابل مخاطر اإلقراض األساسية األخرى والتكاليف )أّي مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية( 

 إلى هامش الربح. باإلضافة 

 

الصندوق باالعتبار  المبلغ األصلي والفائدة، يأخذ  تُعد فقط دفعات من  التعاقدية  النقدية  التدفقات  إذا كانت  تقييم ما  عند 

إلى تغيير   المالية تتضمن شرط تعاقدي قد يؤدي  الموجودات  إذا كانت  فيما  التعاقدية لألداة. وهذا يشمل تقييم  الشروط 

 دفقات النقدية التعاقدية وإذا كان كذلك فلن تستوفي هذا الشرط. توقيت أو مبلغ الت



 صندوق الراجحي ألسهم قطاع المواد األساسية

 )صندوق استثمار مفتوح(  

 مدار من

 شركة الراجحي المالية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(  

11 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  - 4
 

 الموجودات والمطلوبات المالية )يتبع(  (ب

 

 إعادة التصنيف

نموذج أعماله ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد إثباتها األولي، إال في الفترة التي يقوم فيها الصندوق بتغيير  

 إلدارة الموجودات المالية. 

 

 تصنيف المطلوبات المالية 

يقوم الصندوق بتصنيف مطلوباته مالية بالتكلفة المطفأة ما لم يصنف على أنها مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

 الربح أو الخسارة. 

 

 التوقف عن اإلثبات 

الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية يقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات  

أو عند قيامه بتحويل الحقوق الستالم التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم بموجبها تحويل جميع مخاطر ومنافع  

م الصندوق بتحويل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع  ملكية الموجودات المالية بشكل جوهري أو التي بموجبها ال يقو

 ملكية الموجودات المالية بشكل جوهري وال يقوم بإبقاء السيطرة على الموجودات المالية. 

 

عند التوقف عن إثبات األصل المالي، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل )أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من 

( المقابل المستلم )بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي  1ف عن إثباته( ومجموع )األصل الذي تم التوق

( أي ربح أو خسارة متراكمة كان قد تم إثباتها ضمن الدخل الشامل اآلخر، يتم إثباتها في 2التزام جديدة تم تحمله( و )

 الربح أو الخسارة.  

 

يل الموجودات التي تم إثباتها في قائمة المركز المالي الخاصة به، ولكنه يحتفظ  المعامالت التي يقوم فيها الصندوق بتحو

المحولة. إن   الموجودات  المحولة أو جزء منها، ال يتم االعتراف بهذه  الموجودات  إما بكافة أو معظم مخاطر ومنافع 

 ع وإعادة الشراء.تحويل الموجودات مع االحتفاظ بجميع أو معظم المخاطر والمنافع يشمل معامالت البي

 

المالية بشكل   الموجودات  ملكية  أو تحويل جميع مخاطر ومنافع  باالحتفاظ  فيها  الصندوق  يقوم  التي ال  المعامالت  في 

جوهري بينما يحتفظ بالسيطرة على هذه الموجودات، يستمر الصندوق بإثبات الموجودات بقدر مدى استمراريته في 

 تعرضه للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة.المشاركة، ويتحدد ذلك من خالل حجم 

 

 يتوقف الصندوق عن إثبات المطلوبات المالية عندما يتم اإلعفاء من المطلوبات التعاقدية أو إلغاءها أو انتهاءها. 

 

 المقاصة

فقط عند وجود  يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي  

حق قانوني حالي ملزم لدى الصندوق بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وعندما يعتزم الصندوق تسويتها على أساس الصافي  

 أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد. 

 

المعايير   للتقرير يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما يتم السماح بذلك بموجب  الدولية 

المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية أو لألرباح والخسائر الناتجة عن مجموعة معامالت مماثلة مثل نشاط تداول 

 الصندوق.
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 الموجودات والمطلوبات المالية )يتبع( 

 قياس القيمة العادلة 

القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين القيمة العادلة هي 

المـشاركين في الـسوق بتاريخ القياس في الـسوق الرئيـسية لألـصل أو االلتزام أو في غير الـسوق الرئيـسية، الـسوق األكثر  

لصـــندوق في ذلك التاريخ. إن القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مالءمة لألصـــل أو االلتزام التي من خاللها يكون متاحا ل

 مخاطر عدم األداء.

 

ــطة لتلك األداة، عند توفرها. يتم  ــوق النش ــعر المتداول في الس ــتخدام الس ــندوق بقياس القيمة العادلة لألداة باس يقوم الص

تتم بتكرر وحجم كاِف لتقديم معلومات اعتبار السوق على أنها سوق نشطة إذا كانت معامالت الموجودات أو المطلوبات 

عن األـسعار على أـساس مـستمر. يقوم الـصندوق بقياس األداة المتداولة في الـسوق النـشطة وفقا لـسعر متوـسط ألن الـسعر 

 يوفر تقريبا معقوال لسعر التخارج. 

 

تخدام المدخالت القابلة  في حال عدم وجود ـسعر متداول في ـسوق نـشط، فإن الـصندوق يـستخدم أـساليب تقييم تزيد من اسـ 

ــلة وتقلل من اســـتخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. إن أســـلوب التقييم المختار يتضـــمن جميع  للمالحظة ذات الصـ

 العوامل التي يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير العملية. 

 

ــل الهرمي لل ــلس ــتويات التس ــندوق بإثبات التحويالت بين مس قيمة العادلة كما في نهاية فترة التقرير التي حدث يقوم الص

 خاللها التغيير.  

 

ألغراض إفصــاحات القيمة العادلة، قام الصــندوق بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أســاس طبيعة وخصــائص 

المتعلقة   ومخاطر األصــل أو االلتزام ومســتوى التســلســل الهرمي للقيمة العادة كما هو موضــح أعاله. إن اإلفصــاحات

بالقيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم قياسـها بالقيمة العادلة أو في الحاالت التي يتم فيها اإلفصـاح عن القيم العادلة، يتم  

 (.11مناقشتها في إيضاح )

 

 اشتراك واسترداد الوحدات 

وحدة بيوم التقييم الذي يتم فيه استالم  لل )حقوق الملكية(يتم تسجيل الوحدات المكتتبة والمستردة بصافي قيمة الموجودات 

 طلبات االشتراك واالسترداد.

 

 الوحدات المستردة 

 تعد الوحدات المستردة كأدوات األسهم حيث أنها تلبي بعض الضوابط. تتضمن هذه الضوابط ما يلي:

 الموجودات؛ إن الوحدات المستردة يجب أن تمنح الحق لمالك الوحدة بحصة تناسبية في صافي  •

 إن الوحدات المستردة يجب أن تكون الفئة األدنى مرتبة كما يجب أن تكون خصائص الفئة مماثلة؛ •

يجب أال يكون هناك أي التزامات تعاقدية لتسليم النقد أو أي موجودات مالية أخرى بخالف االلتزام الذي يكون  •

 على الُمصدر إلعادة الشراء؛ 

توقعة من الوحدات المستردة على مدى عمرها يجب أن تستند بشكل جوهري إلى  إن إجمالي التدفقات النقدية الم •

 ربح أو خسارة الُمصدر. 

التي يملكها الصندوق في قائمة الدخل   حقوق الملكيةال يتم إثبات أي ربح أو خسارة من شراء أو إصدار أو إلغاء أدوات 

 الشامل. 
 

 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة

احتساب صافي   بتقسيم صافي موجودات يتم  المالي  المركز  قائمة  في  عنها  مفصح  كما هو  لكل وحدة  الموجودات  قيمة 

 الصندوق على عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة.
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 إثبات اإليرادات

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛ صافي الربح أو الخسارة من الموجودات والمطلوبات المالية 

 

إن صافي األرباح أو الخسائر من الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي تغييرات  

بالقيمة   في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو المصنفة بعد اإلثبات األولي

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة وذلك باستثناء الفائدة ودخل ومصروفات توزيعات األرباح.  

 

تتكون األرباح والخسائر غير المحققة من التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية للسنة وعكس األرباح والخسائر 

قت في فترة التقرير. يتم حساب األرباح والخسائر المحققة من استبعاد غير المحققة للسنة السابقة لألدوات المالية التي تحق

األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة المتوسط المرجح للتكلفة. تمثل هذه  

ات النقدية التي تتم على عقود المشتقات  الفرق بين القيمة الدفترية األولية لألداة وقيمة االستبعاد أو الدفعات أو المقبوض

 )باستثناء الدفعات أو المقبوضات على حسابات هامش الضمان لهذه األدوات(.

 

 دخل توزيعات األرباح 

 

ويتم إثبات دخل توزيعات األرباح ضمن قائمة الدخل الشامل في تاريخ ثبوت الحق باستالم دفعات توزيعات األرباح.  

المالية  المالية غير    بالنسبة لألوراق  بالنسبة لألوراق  السابقة.  المدرجة عادة ما يكون هذا هو تاريخ توزيعات األرباح 

المدرجة عادة ما يكون هذا هو التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون على دفع توزيعات األرباح. يتم إثبات دخل توزيعات  

 لربح أو الخسارة في بند منفصل في قائمة الدخل الشامل. األرباح من األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل ا

 

 األتعاب والمصروفات األخرى  

 يتم إثبات وقياس األتعاب والمصروفات األخرى كمصروفات على أساس االستحقاق في الفترة التي يتم تكبدها فيها. 

 

 الزكاة وضريبة الدخل 

المتبعة في المملكة العربية السعودية، فإن الصندوق ال يقوم بدفع أي زكاة بموجب النظام الحالي للزكاة وضريبة الدخل  

أو ضريبة الدخل. تُعد الزكاة وضريبة الدخل التزاما أيضاً على مالكي الوحدات وبالتالي ال يجنب لها أي مخصص في  

 هذه القوائم المالية. 

 

 ات في قائمة الدخل الشامل.  يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة المطبقة على األتعاب والمصروف

 

 المخصصات 

يتم إثبات المخصص كلما كان هناك التزام حالي )قانوني أو حكمي( نتيجة لحدث سابق يمكن تقديره بصورة موثوقة 

ويكون من المرجح أن يتطلب تدفقاً خارجياً للموارد لتسوية االلتزام ويكون باإلمكان تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة 

 به.

  

 النقد وما في حكمه  .  5

 

 

 

 

 م 2021

 

 م 2020

      

 13,637  44,744   نقد لدى بنوك محلية 
 480,069  2,826,667   نقد لدى أمين الحفظ

   2,871,411

 

 493,

706 

 493,706

 

 493 , 
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 االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   .  6
 

 فيما يلي مكونات محفظة استثمارات في األوراق المالية الخاصة بالصندوق حسب القطاع الصناعي: 

 

 

 

 م 2021ديسمبر  31

 

 التكلفة 

 )لاير سعودي( 

 القيمة العادلة   

)لاير 

 سعودي( 

نسبة  

القيمة 

 العادلة 

الربح/)الخسارة  

 ( غير المحققة

 )لاير سعودي( 

        االستثمارات )حسب القطاعات( 
 

       

   5,198,073   72.56    23,835,938     18,637,865  المواد

   615,292   10.73    3,522,182     2,906,890  السلع االستهالكية غير األساسية 

   486,053   8.41    2,763,447     2,277,394  الصناعات 

   136,642   8.30    2,727,897     2,591,255  قطاع العقارات

 6,436,060  100.00  32,849,464  26,413,404 اإلجمالي 

 

  

 

 

 م 2020ديسمبر  31

 

 التكلفة

  لاير سعودي

 القيمة العادلة 

  لاير سعودي

نسبة 

القيمة 

  العادلة 

أرباح / 

)خسائر( غير  

 محققة

 لاير سعودي

        االستثمارات )حسب القطاعات( 
 

       

 3,722,914  92.42  26,099,619  22,376,705 المواد 

 139,791  7.58  2,139,936  2,000,145 القطاع الصناعي 

 3,862,705  100.00  307,293,921  263,431,347 اإلجمالي 

 

في   االستثمارات  الملكيةإن  للحد من    حقوق  الصندوق  )تداول(. يسعى مدير  السعودية  األسهم  أعاله مدرجة في سوق 

 مخاطر الصندوق من خالل مراقبة التعرضات في كل قطاع استثماري واألوراق المالية الفردية. 

 

القيمة العادلة من الحركة في الربح/ الخسارة غير المحققة من إعادة قياس االستثمارات المصنفة على أنها "موجودات مالية ب  1- 6

 خالل الربح أو الخسارة":

 م 2020  م 2021  

    

 28,239,555  32,849,464 ديسمبر 31القيمة العادلة كما في 

 ( 24,376,850)  ( 26,413,404) ديسمبر 31التكلفة كما في 

 3,862,705  6,436,060 ديسمبر 31ربح غير محقق كما في 

 (2,152,680)  ( 3,862,705) يناير  1ربح غير محقق كما في 

 1,710,025  2,573,355 ربح غير محقق للسنة

  

 .        أتعاب إدارة7
             

٪ سـنوياً من إجمالي قيمة موجودات الصـندوق في 1.75يدفع الصـندوق أتعاب إدارية يتم احتسـابها بمعدل سـنوي يبلغ 

وم ضـريبة  وم إلى مكافأة مدير  15القيمة المضـافة بواقع كل تاريخ تقيم، باإلضـافة إلى رـس ٪ من المعاملة. وتهدف الرـس

 الصندوق عن إدارة الصندوق.
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 المصروفات المستحقة  - 8
 م 2020 م 2021 
   

 32,775 32,775 أتعاب المؤشر االسترشادي المستحقة
 25,300 20,700 أتعاب مهنية مستحقة 

 2,455 2,067 (1-8)إيضاح أتعاب تطهير مستحقة 
 15,871 13,668 مصروفات أخرى مستحقة

 69,210 76,401 
 

تمثل رسوم التطهير الرسوم المتكبدة المتعلقة بتطهير األرباح الناتجة من الشركات المستثمر فيها لتحقيق عائد متوافق مع  1- 8

من   المعتمدة  الصيغة  أساس  على  الرسوم  هذه  احتساب  ويتم  اإلسالمية.  دفعها الشريعة  ويتم  بالصندوق  الشرعية  الهيئة 

للجمعيات الخيرية التي أوصت بها الهيئة الشرعية للصندوق من خالل مدير الصندوق. فيما يلي بيان بالحركة في أتعاب 

 التطهير:

 م 2020  م 2021 

    

   2,193   2,455 في بداية السنة 

   3,087   11,468 المحمل للسنة 

 ( 2,825)   ( 11,856)  دفعات خالل السنة 

 2,455  2,067 في نهاية السنة 

 

 المصروفات األخرى - 9
 

 م 2020 م 2021 
   

 40,250 34,500 أتعاب مهنية 
 32,775 32,775 رسوم المؤشر المرجعي

 25,915 33,676 أخرى 
 100,951 98,940 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة - 10
 

يتم اعتبار األطراف على أنها أطراف ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو 

ممارسة التأثير الهام على الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية.  تشتمل األطراف ذات العالقة بالصندوق  

ديق أخرى يديرها مدير الصندوق وموظفيه. لدى الصندوق خالل  على مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق وصنا

 السياق االعتيادي ألنشطته معامالت مع مدير الصندوق.   

 

ال يقوم الصندوق بتحميل أي رسوم اشتراك أو استرداد عند االشتراك في الوحدات أو استردادها. المصروفات األخرى 

صندوق يتم تحميلها على الصندوق حسب تكبدها وفقاً للوثائق التأسيسية  التي تدفع من قبل مدير الصندوق بالنيابة عن ال

 للصندوق.
 

للسنوات  العالقة  ذات  األطراف  مع  الهامة  المعامالت  فإن  المالية،  القوائم  هذه  في  عنها  المفصح  للمعامالت  إضافة 

 ديسمبر كما يلي: 31واألرصدة المتعلقة بها كما في 

  

 المعامالت للسنة المنتهية في

 ديسمبر   31

 

 ديسمبر    31الرصيد كما في 

 م 2021 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة

 

 م 2020

  

 م 2021

 

 م 2020
  

      

 48,681 60,127  485,202  696,280 أتعاب إدارة مدير الصندوق

أتعاب مجلس إدارة  مجلس إدارة الصندوق 

 الصندوق

1,639   --  1,639  -- 
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 العادلة لألدوات المالية القيمة   - 11
 

القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة 

تتم بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل 

 االلتزام ستتم إما:
 

 في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو -

 في غير السوق الرئيسية، أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام.  -
 

 نماذج التقييم 

 

من  تستند القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم تداولها في سوق نشطة على األسعار التي يتم الحصول عليها مباشرة 

أسعار الصرف التي يتم من خاللها تداول األدوات أو من خالل وسيط يقدم األسعار المتداولة غير المعدلة من سوق 

 نشط ألدوات مماثلة.
 

وبالنسبة لألدوات المالية التي من النادر تداولها وذات شفافية أسعار ضئيلة، فإن القيمة العادلة تكون أقل موضوعية  

من األحكام بناًء على السيولة وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعير والمخاطر  وتتطلب درجات متفاوتة 

 األخرى التي تؤثر على أداة معينة.
 

يقيس الصندوق القيم العادلة باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة أدناه والذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في 

 إجراء القياس:
 

 خالت متداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة ألدوات مماثلة. : مد1المستوى 
 

والتي يمكن مالحظتها بصورة مباشرة   1: مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى 2المستوى 

  )األسعار( أو بصورة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(. تشتمل هذه الفئة على أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق

المتداولة في األسواق النشطة ألدوات مماثلة، أو األسعار المتداولة ألدوات مماثلة أو متشابهة في األسواق التي يتم  

اعتبارها على أنها أقل من نشطة، أو طرق تقييم أخرى التي يمكن مالحظة جميع مدخالتها الهامة بصورة مباشرة أو  

 غير مباشرة من البيانات السوقية.
 

: مدخالت غير قابلة للمالحظة. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات ذات طرق التقييم التي تشتمل على مدخالت 3المستوى 

ال تستند على بيانات قابلة للمالحظة، كما أن المدخالت غير القابلة للمالحظة ذات أثر هام على تقييم األداة. تتضمن هذه 

ار المتداولة ألدوات مماثلة والتي تتطلب تعديالت أو افتراضات غير قابلة الفئة أدوات تم تقييمها بناًء على األسع

 للمالحظة الهامة لتعكس الفروقات بين األدوات. 
 

التي يتم تداولها في سوق مالي بآخر أسعارها المسجلة. بالقدر الذي يتم فيه   حقوق الملكيةيقوم الصندوق بتقييم سندات 

من التسلسل الهرمي   1عدم تطبيق تعديالت التقييم، يتم تصنيفها ضمن المستوى بنشاط و حقوق الملكيةتداول سندات 

للتسلسل الهرمي  1للقيمة العادلة؛ وبالتالي تم تصنيف موجودات الصندوق المسجلة بالقيمة العادلة بناًء على المستوى 

 للقيمة العادلة. 

 

 اسها بالقيمة العادلةاألدوات المالية التي يتم قي - التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

 

يحلل الجدول التالي األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير حسب المستوى في التسلسل الهرمي للقيمة  

العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة. تستند المبالغ إلى القيم المعترف بها في قائمة المركز المالي. كل 

 قياسات القيمة العادلة التالية متكررة.
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع(  - 11
 م 2021ديسمبر  31 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى   القيمة الدفترية  

استثمارات مقاسة بالقيمة  

العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة 

32,849,464  32,849,464   --   --  32,849,464 

 32,849,464  --   --   32,849,464  32,849,464 اإلجمالي
 

 م 2020ديسمبر  31 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى   القيمة الدفترية  

استثمارات مقاسة بالقيمة  

العادلة من خالل الربح  

 أو الخسارة  

28,239,555  28,239,555   --   --  28,239,555 

 28,239,555  --   --   28,239,555  28,239,555 اإلجمالي

  

 لم تتم أي تحويالت خالل السنة بين التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 
  

تعتبر األدوات المالية األخرى مثل النقد وما في حكمه وأتعاب اإلدارة المستحقة والذمم الدائنة األخرى والمصروفات 

المستحقة موجودات مالية ومطلوبات مالية قصيرة األجل تقارب قيمتها الدفترية القيمة العادلة، بسبب طبيعة قصر أجلها  

المرتفعة لألطراف األ المستوى  والجودة االئتمانية  النقد وما في حكمه ضمن  تصنيف  ، بينما يتم  1خرى. يتم تصنيف 

 .3المتبقية ضمن المستوى الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

 تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية    - 12
 

 المالية للصندوق ضمن فئات لألدوات المالية:يبين الجدول التالي تصنيف القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات 
 

  م 2021ديسمبر   31

 بالتكلفة المطفأة 

بالقيمة العادلة من   

خالل الربح أو  

 الخسارة 

     الموجودات المالية 

 --   2,871,411  نقد وما في حكمه 

 32,849,464  --   استثمارات

 32,849,464  2,871,411  إجمالي الموجودات 
 

 

   

     المطلوبات المالية 

 --   60,127  مستحقة أتعاب إدارة 

 --   69,210  مصروفات مستحقة   

 --   129,337  إجمالي المطلوبات 
 

  م 2020ديسمبر  31

 بالتكلفة المطفأة

بالقيمة العادلة من  

خالل الربح أو  

 الخسارة 

     الموجودات المالية 

 --  190,214  نقد وما في حكمه 

 28,239,555  --  استثمارات

 28,239,555  190,214  إجمالي الموجودات 
 

 
   

     المطلوبات المالية 

 --  48,681  مستحقة أتعاب إدارة 

 --  303,492  ذمم دائنة أخرى 

 --  76,401  مصروفات مستحقة   

 --  428,574  إجمالي المطلوبات 
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 سياسات إدارة المخاطر     - 13
 

 الصندوق للمخاطر التالية نتيجة استخدامه لألدوات المالية:يتعرض 

 مخاطر االئتمان؛ -

 مخاطر السيولة؛ -

 مخاطر السوق؛ -

 مخاطر التشغيل  -
 

يعرض هذا اإليضاح معلومات حول أهداف وسياسات وعمليات الصندوق بهدف قياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى  

 إدارة رأس مال الصندوق.
 

 إطار إدارة المخاطر  

المحفظة   تتكون  االستثمار.  إدارة  نحو  الستراتيجيته  وفقا  المشتقة  غير  المالية  األدوات  في  بمراكز  الصندوق  يحتفظ 

 االستثمارية للصندوق من أسهم ملكية لشركات مدرجة.
 

الصندوق االستثمارية. يقوم مجلس  تم منح مدير استثمار الصندوق السلطة التقديرية إلدارة الموجودات تماشيا مع أهداف  

 إدارة الصندوق بمراقبة االلتزام بتوزيعات الموجودات المستهدفة ومكون المحفظة. 

 

فإن مدير استثمار الصندوق ملزم   المستهدفة،  الموجودات  المحفظة مختلفة عن توزيعات  فيها  التي تكون  الحاالت  في 

 ع األهداف المحددة ضمن الحدود الزمنية المقررة.باتخاذ اإلجراءات إلعادة توازن المحفظة تماشيا م

 

يستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها، وفيما يلي شرح إضافي لهذه  

 األساليب. 

 

 مخاطر االئتمان 

الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة طرف ما في أداة مالية على  

 اآلخر لخسارة مالية.

 

إن الصندوق معرض لمخاطر االئتمان بشأن النقد وما في حكمه. يسعى مدير الصندوق إلى الحد من مخاطر االئتمان عن  

 طريق مراقبة التعرض لمخاطر االئتمان والتعامل فقط مع أطراف أخرى ذات سمعة طيبة. 

 

لصندوق بشأن مخاطر االئتمان هي تقليل تعرضه لمخاطر "األطراف األخرى" مع وجود مخاطر أعلى بشأن  إن سياسة ا

 التعثر في السداد وذلك من خالل التعامل مع األطراف األخرى التي تستوفي معايير ائتمان محددة. 

 

تماشيها مع إرشادات االستثمار الخاصة بمجلس تتم مراقبة مخاطر االئتمان بانتظام من قبل مدير الصندوق للتأكد من  

 إدارة الصندوق.

 

 يوضح الجدول التالي الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:

 ديسمبر  31 
 م 2021

 ديسمبر 31 
 م 2020

    
 493,706  2,871,411 نقد وما في حكمه 

 493,706  2,871,411 االئتمانإجمالي التعرض لمخاطر 

    
 

ال يوجد لدى الصندوق أي آلية تصنيف داخلية رسمية. يتم إدارة والتحكم بمخاطر االئتمان عن طريق مراقبة مخاطر 

االئتمان ووضع حدود للتعامل مع أطراف أخرى محددة والتقييم المستمر للقدرة االئتمانية لألطراف األخرى. يتم بشكل 

بالنقد وما في عام   الخارجية لألطراف األخرى. يتم االحتفاظ  التصنيفات االئتمانية  إدارة مخاطر االئتمان على أساس 

 حكمه لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد. 

 



 صندوق الراجحي ألسهم قطاع المواد األساسية

 )صندوق استثمار مفتوح(  

 مدار من

 شركة الراجحي المالية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(  

19 

 

 سياسات إدارة المخاطر )يتبع(     - 13
 

 مخاطر االئتمان )يتبع( 

 

 مخصص انخفاض في القيمة

 

سندات األسهم فقط المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. لذلك، لم يتم تسجيل  لدى الصندوق استثمارات في  

. يتم إيداع النقد وما في حكمه 9انخفاض في القيمة في هذه القوائم المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي    صمخص

  تعد مخاطر االئتمان المتعلقة بذلك جوهرية. للصندوق بشكل رئيسي لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني جيد. ال

 

 مخاطر السيولة

 

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات 

 مرتبطة بمطلوبات مالية.

 

األسبوع وبالتالي فهي تتعرض لمخاطر  تنص شروط وأحكام الصندوق على اشتراكات واستردادات الوحدات على مدار  

م، يعتبر  2020ديسمبر    31م و  2021ديسمبر    31السيولة للوفاء بطلبات استرداد مالكي الوحدات في أي وقت. كما في  

النقد وما في حكمه واالستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الخاصة بالصندوق قصيرة األجل 

ابلة للتحقق. يراقب مدير الصندوق متطلبات السيولة على أساس دوري كما يسعى للتأكد من توفر التمويل  بطبيعتها وق

 للوفاء بااللتزامات عند نشوئها. 

 

 مخاطر السوق 

 

مثل مخاطر أسعار األسهم، على إيرادات الصندوق أو   -مخاطر السوق هي مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق  

 العادلة لملكيته في األدوات المالية. القيمة 

 

إن استراتيجية الصندوق إلدارة مخاطر السوق ناتجة عن أهداف استثمارات الصندوق وفقا لشروط وأحكام الصندوق. 

تتم إدارة مخاطر السوق بانتظام من قبل مدير االستثمار وفقا للسياسات واإلجراءات المحددة. تتم مراقبة مراكز السوق  

 لصندوق بانتظام من قبل مدير الصندوق.الخاصة با

 

 مخاطر أسعار األسهم 

 

 مخاطر أسعار األسهم هي المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.

 

الصندوق بإدارة إن الصندوق عرضة لمخاطر أسعار األسهم الناتجة عن عدم التأكد من األسعار المستقبلية. يقوم مدير  

 هذه المخاطر من خالل التنويع في محفظته االستثمارية من حيث التوزيع الجغرافي والتركيز الصناعي. 

 

 تحليل الحساسية

 

الملكية(يعرض الجدول أدناه األثر على صافي الموجودات   العائدة لمالكي الوحدات ذات االنخفاض/ االزدياد   )حقوق 

في تاريخ التقرير. تتم التقديرات على أساس االستثمار    ٪ 5سوق األسهم الفردية بواقع  المحتمل بشكل معقول في أسعار  

 الفردي. إن هذا التحليل يفترض بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة وتحديداً العموالت. 

 م 2020  م 2021 

      
صافي الربح/ )الخسارة( من االستثمارات المقاسة 

 الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة من خالل 

 +5٪ 1,642,473   +5٪ 1,411,978 

- 5٪ (1,642,473 )  - 5 ٪ (1,411,978) 

 



صندوق الراجحي ألسهم قطاع المواد األساسية
(صندوق استثمار مفتوح)  

مدار من
شركة الراجحي المالية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
م ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في 

(المبالغ بالريال السعودي)  

٢٠

سياسات إدارة المخاطر (يتبع)    - ١٣

مخاطر التشغيل 

اب المرتبطة مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسب
اخلياً أو خارجياً لدى  باإلجراءات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق مع األدوات المالية سواء د

جة عن المتطلبات مقدم الخدمة للصندوق ومن العوامل الخارجية غير مخاطر االئتمان والسوق والسيولة مثل تلك النات
 عليها لسلوك إدارة االستثمار.القانونية والتنظيمية والمعايير المتعارف 

مالية التي تلحق  يهدف الصندوق إلى إدارة المخاطر التشغيلية لكي يحقق التوازن بين الحد من الخسائر واألضرار ال
 بسمعته وبين تحقيق هدفه االستثماري المتمثل في تحقيق عوائد لمالكي الوحدات.  

دارة المخاطر لمدير إرقابية على مخاطر العمليات تقع على عاتق فريق إن المسؤولية الرئيسية إلعداد وتنفيذ الضوابط ال
لضوابط  االصندوق. يتم دعم هذه المسؤولية عن طريق إعداد معايير عامة إلدارة مخاطر العمليات بحيث تشمل 

 واإلجراءات لدى مقدمي الخدمة وإنشاء مستويات خدمة مع مقدمي الخدمة في المجاالت التالية: 

 الضوابط واإلجراءات الرقابية؛توثيق  - 
 متطلبات لـ:   - 

  الفصل المناسب بين المهام بين مختلف الوظائف واألدوار والمسؤوليات؛
   .مطابقة المعامالت ومراقبتها 
  .التقييم الدوري لمخاطر العمليات التي يتم مواجهتها 

 كفاية الضوابط واإلجراءات الرقابية لمواجهة المخاطر المحددة؛   - 
 االمتثال للمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى؛ - 
 وضع خطط طوارئ؛ - 
 التدريب والتطوير المهني؛ - 
 المعايير األخالقية ومعايير األعمال؛ و - 
 تقليل المخاطر بما في ذلك التأمين إذا كان ذلك مجديًا - 

األحداث الالحقة .  ١٤

لم تقع أي أحداث منذ تاريخ التقرير تتطلب إجراء تسويات عليها أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية. 

آخر يوم تقييم   - ١٥

م). ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١م: ٢٠٢٠م (٢٠٢١ديسمبر  ٣١إن آخر يوم تقييم للسنة كان في 

اعتماد القوائم المالية  . ١٦

م). ٢٠٢٢مارس   ٢٧هـ (الموافق ١٤٤٣شعبان  ٢٤  القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق فيتم اعتماد هذه 
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