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# 
أسم 

 المصدر

تاريخ 
الجمعية 
 العمومية

 بنود التصويت أو موضوع التصويت
القرار  نعم / 

 ال

1
اسمنت 
 القصيم

 

 مارس 1
 

2020 
 

 .م2019-12-31 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس تقرير على التصويت( 1
 .م2019-12-31 في المنتهي المالي العام عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت( 2
 .م2019-12-31 في المنتهي المالي العام عن المالية القوائم على التصويت( 3
 وتدقيق عةومراج لفحص وذلك المراجعة، لجنة توصية على بناء المرشحين بين من الشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت( 4

 .أتعابه وتحديد م،2021 المالي العام من األول والربع م2020 المالي العام من والسنوي والثالث الثاني لألرباع المالية القوائم
 لاير( 3.45) قعبوا لاير، مليون 310.5 بمبلغ المساهمين على أرباح من توزيعه تم ما بشأن اإلدارة، مجلس قرار على التصويت( 5

 .م2019 عام من والرابع والثالث والثاني األول الربع عن للسهم
 طارق /األستاذ ةاإلدار مجلس لعضو والتي الثروات إلدارة الوطني وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت( 6

 من جزء صيمالق أسمنت استثمار عن عبارة وهي م،2020 عام نهاية حتى بها والترخيص مباشرة غير مصلحة فيها المطلق مطلق بن

 الوطني شركة تديره ذيال المحدود عشر الرابع اإلسالمي والتمويل اإلجارة صندوق في أمريكي دوالر مليون 5.2 بمبلغ النقدية سيولتها

 اإلدارة سمجل رئيس منصب يشغل كذلك إدارتها مجلس رئيس منصب المطلق مطلق بن طارق /األستاذ يشغل والتي الثروات إلدارة
 .القصيم أسمنت شركة في
 .م2019-12-31 في المنتهية السنة عن اإلدارة، مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت( 7
 .م2019-12-31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة لاير،( 2,697,800) مبلغ صرف على التصويت( 8
 .م2020 المالي العام عن سنوي ربع بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة، مجلس تفويض على التصويت( 9

 العامة ؤسسةالم عن ممثاًل ( تنفيذي غير عضو) المرشود خالد بن طارق /األستاذ بتعيين اإلدارة مجلس توصية على التصويت( 10

 الحالية الدورة إنتهاء تاريخ حتى المجلس دورة إلكمال م2019-05-19 في تعيينه تاريخ من ابتداء اإلدارة بمجلس االجتماعية للتأمينات

ً  م2021-12-31 في  (.تنفيذي غير عضو) لخراشيا محمد بن عادل /المهندس السابق للعضو خلفا

 عن امتناع
 التصويت

,  6,  4 للبنود
8  ,10 
 لباقي نعم

 .البنود

2 
 ينساب

 

 مارس 15
 

2020 
 

 .م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت-001
 .م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن المالية القوائم على التصويت-002
 .م31/12/2019 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-003
 اجعةومر لفحص وذلك المراجعة؛ لجنة توصية على بناءً  المرشحين بين من الشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت-004

 .ابهأتع وتحديد م2020 المالي العام من والسنوي( والرابع والثالث والثاني األول) للربع المالية القوائم وتدقيق
 .م31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-005
 على ويتالتص في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة لاير( 1,400,000) مبلغ صرف على التصويت-006

 .م31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء
( 984,375,000) بمبلغ م2019 العام من األول النصف خالل نقدية أرباح من توزيعه تم بما اإلدارة مجلس قرار على التصويت-007

 (.مرفق) الواحد للسهم االسمية القيمة من( 17.5)% تمثل والتي للسهم لاير( 1.75) بواقع سعودي لاير
 لغبمب م2019 العام من الثاني النصف عن المساهمين على نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت-008

 وستكون واحد،ال للسهم االسمية القيمة من( 17.5)% تمثل والتي الواحد للسهم لاير( 1.75) بواقع سعودي لاير( 984,375,000)

 مركز) المالية وراقاال ايداع مركز شركة سجالت في المقيدين الشركة أسهم لمالكي توزيعها المقترح األرباح من الثاني النصف أحقية
ً  التوزيع تاريخ عن اإلعالن وسيتم العامة، الجمعية انعقاد يوم يلي تداول يوم ثاني بنهاية( االيداع  .الحقا

 (.مرفق) والترشيحات المكافآت لجنة عمل الئحة تعديل على التصويت-009
 التي القادمة دورةلل(( سابك) األساسية للصناعات السعودية الشركة ممثلي فيهم بما) اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على التصويت-010

 (.الذاتية السير مرفق) م15/03/2023 تاريخ في تنتهي سنوات ثالث ومدتها م16/03/2020 تاريخ من تبدأ
 تاريخ نم ابتداءً  الجديدة للدورة أعضائها ومكافآت عملها وضوابط مهامها وتحديد المراجعة لجنة تشكيل على التصويت-011

ً  ، م15/03/2023 تاريخ في الدورة انتهاء وحتى  م16/03/2020  ماجد المهندس: •هم(  الذاتية سيرهم المرفقة)  المرشحين أن علما

 .السيف محمد بن إبراهيم األستاذ•.القرني علي بن خالد األستاذ•.نورالدين عبداإلله بن
 .م2020 المالي العام عن سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-012

امتناع عن 
التصويت 

 للبنود 11,10
 لباقي نعم

 .البنود

3 
 الراجحي

 

 مارس 25
 

2020 
 

 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت   1
 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن المالية القوائم على التصويت  2
 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن المصرف حسابات مراجع تقرير على التصويت  3
 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت  4
 السنة من ولاأل النصف عن المساهمين على أرباح من توزيعه تم بما م18/07/2019 بتاريخ اإلدارة مجلس قرار على التصويت  5

 (مرفق. )اإلسمية السهم قيمة من%( 15) وبنسبة لاير( 1.50)  بواقع م2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية
 ديسمبر 31 في هيةالمنت المالية السنة من الثاني النصف عن للمساهمين نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت  6

 اإلسمية، سهمال قيمة من%( 15) تمثل والتي الواحد للسهم سعودي لاير( 1.5) بواقع سعودي لاير مليون( 3,750) وقدرها م2019

 سعودي لاير ونملي( 7,500) وقدره مبلغ م2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن الموزعة األرباح إجمالي يصبح وبذلك

 لمساهمي الموزعة حاالربا أحقية تكون أن على. اإلسمية همالس قيمة من%( 30) تمثل والتي الواحد للسهم سعودي لاير( 3.00) بواقع

ً . الجمعية نعقادا يوم بعد تداول يوم ثاني بياناتهم تظهر والتي الجمعية يوم تداول بنهاية اإليداع مركز لدى المسجلين المصرف  أنب علما
 (مرفق. )م06/04/2020 بتاريخ سيكون األرباح صرف

نعم  للبنود 
1-10 

 لباقي امتناع
 .البنود
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 لعاما عن سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل المصرف مساهمي على مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت  7

ً  والصرف االستحقاق تاريخ وتحديد م2020 المالي  .شركاتال لنظام تنفيذا الصادرة التنظيمية واإلجراءات للضوابط وفقا
 لفحص ذلكو وااللتزام، المراجعة لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للمصرف الحسابات مراجعي تعيين على التصويت  8

 تحديدو م2020 المالي لعامل السنوية الختامية المالية والقوائم والثالث والثاني األول للربع األولية المالية القوائم وتدقيق ومراجعة

 .أتعابهم
 ةلجن وأعضاء ولجانه اإلدارة مجلس ألعضاء وتعويضات كمكافآت سعودي لاير( 6,140,000) مبلغ صرف على التصويت  9

 .م2019 ديسمبر 31 وحتى م2019 يناير 1 من للفترة عضويتهم نظير وااللتزام المراجعة
 أمين /ألستاذا اإلدارة مجلس لعضو والتي السعودية االتصاالت وشركة المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  10

 بدون ، االتصاالت خدمات تقديم اتفاقية عقد عن عبارة وهي فيها، التنفيذيين كبار من كونه فيها مباشرة غير مصلحة الشدي فهد بن

 بها الترخيصو سعودي لاير 998،920 مبلغ 2019 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث شهور وتسع سنتين ومدته تفضيلية ومزايا شروط

 (مرفق. )قادم لعام
 الحادية مادةال من( 1) الفقرة في الوارد بالترخيص العادية العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت  11

 أسبق، أيهما المفوض اإلدارة مجلس دورة نهاية حتى أو العامة الجمعية موافقة تاريخ من عام لمدة وذلك الشركات، نظام من والسبعين
 ً  المدرجة اهمةالمس بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذاً  الصادرة التنظيمية واإلجراءات الضوابط في الواردة للشروط وفقا
 أمين /األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي السعودية االتصاالت شركة و المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  12

 وحلول خدمات لتقديم جيةاالستراتي االتفاقية عقد عن عبارة وهي فيها، التنفيذيين كبار من كونه فيها مباشرة غير مصلحة الشدي فهد بن

 2019 لعام عامالتالت قيمة بلغت حيث سنوات خمس لمدة تفضيلية ومزايا شروط بدون المتكاملة الذكية المعلومات وتقنية االتصاالت

 (مرفق. )قادم لعام بها والترخيص سعودي لاير 56،855،966 مبلغ
 أمين /ألستاذا اإلدارة مجلس لعضو والتي السعودية االتصاالت وشركة المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على لتصويت  13

 بالشبكة، البيع قاطن أجهزة ربط اتفاقية عقد عن عبارة وهي فيها، التنفيذيين كبار من كونه فيها مباشرة غير مصلحة الشدي فهد بن

 بها لترخيصوا سعودي لاير 421،491 مبلغ 2019 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث سنوات ست ومدته تفضيلية، ومزايا شروط بدون

 (مرفق. )قادم لعام
 أمين /األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي السعودية االتصاالت شركة و المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  14

 شروط بدون آلي، صرف موقع إيجار عقد عن عبارة وهي فيها، التنفيذيين كبار من كونه فيها مباشرة غير مصلحة الشدي فهد بن

. قادم لعام هاب والترخيص. سعودي لاير 34،650 مبلغ 2019 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث سنوات ثالث ومدته تفضيلية، ومزايا

 (مرفق)
 أمين /األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي السعودية االتصاالت شركة و المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  15

 المجموعات رسائل خدمات تقديم اتفاقية عقد عن عبارة وهي فيها، التنفيذيين كبار من كونه فيها مباشرة غير مصلحة الشدي فهد بن

 مبلغ 2019 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث سنوات ثالث ومدته تفضيلية ومزايا شروط بدون ، المتكاملة االتصاالت وحلول

 (مرفق. )قادم لعام بها والترخيص سعودي لاير 163،873،018
 أمين /األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي السعودية االتصاالت شركة و المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  16

,  االتصاالت)  لمث عامة خدمات تقديم عقد عن عبارة وهي فيها، التنفيذيين كبار من كونه فيها مباشرة غير مصلحة الشدي فهد بن

 بلغم 2019 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث واحدة سنة ومدته تفضيلية، ومزايا شروط بدون(  االتصال مركز, الجواالت

 (مرفق. )قادم لعام بها والترخيص سعودي لاير 32،560،532
 أمين /األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي السعودية االتصاالت شركة و المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  17

 شروط بدون آلي، صرف موقع إيجار عقد عن عبارة وهي فيها، التنفيذيين كبار من كونه فيها مباشرة غير مصلحة الشدي فهد بن
 (مرفق. )قادم ملعا بها والترخيص سعودي لاير 34،650 مبلغ 2019 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث سنتين ،ومدته تفضيلية ومزايا

 لعضو التيو لالستثمار وأوالده الراجحي عبدالعزيز محمد شركة و المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  18

 شركة في إدارة مجلس عضو منصب العضو يشغل حيث فيها مباشرة غير مصلحة الراجحي محمد بن بدر /األستاذ اإلدارة مجلس
 فضيلية،ت ومزايا شروط بدون آلي، صرف جهاز موقع إيجار عقد عن عبارة وهي لالستثمار، وأوالده الراجحي عبدالعزيز محمد

 (قمرف. )قادم لعام بها والترخيص سعودي لاير 39,375 مبلغ 2019 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث سنوات خمس ومدته
 والتي( حلول) دةالمحدو واالتصاالت اإلنترنت لخدمات العربية والشركة المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  19

 من كونه لشركةا قرارات في تأثيراً  العضو يمتلك حيث فيها مباشرة غير مصلحة الشدي فهد بن أمين /األستاذ اإلدارة مجلس لعضو
 ومزايا شروط بدون ،المباشر االنترنت خدمات تقديم عقد عن عبارة وهي ،(السعودية االتصاالت) المالكة الشركة في التنفيذيين كبار

 (مرفق. )دمقا لعام بها والترخيص سعودي لاير 1،960،857 مبلغ 2019 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث سنتين ومدته تفضيلية،
 والتي( حلول) دةالمحدو واالتصاالت اإلنترنت لخدمات العربية والشركة المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  20

 من كونه لشركةا قرارات في تأثيراً  العضو يمتلك حيث فيها مباشرة غير مصلحة الشدي فهد بن أمين /األستاذ اإلدارة مجلس لعضو

 ، Dell - EMC هزةأج وصيانة وتركيب توريد تقديم عقد عن عبارة وهي ،(السعودية االتصاالت) المالكة الشركة في التنفيذيين كبار

 ديسعو لاير 21،613،740 مبلغ 2019 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث سنوات ثالث ومدته تفضيلية، ومزايا شروط بدون

 (مرفق. )قادم لعام بها والترخيص
 بن بدر /ألستاذا اإلدارة مجلس لعضو والتي العالمية المرطبات وشركة المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  21

 بارةع وهي العالمية، المرطبات شركة في إدارة مجلس عضو منصب العضو يشغل حيث فيها مباشرة غير مصلحة الراجحي محمد

 2019 لعام لتعامالتا قيمة بلغت حيث واحدة سنة ومدته تفضيلية، ومزايا شروط بدون المعبئة، المعدنية المياه توريد خدمات عقد عن

 (مرفق. )قادم لعام بها والترخيص سعودي لاير 557,761 مبلغ
 لعضو التيو لالستثمار وأوالده الراجحي عبدالعزيز محمد شركة و المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  22

 شركة في إدارة مجلس عضو منصب العضو يشغل حيث فيها مباشرة غير مصلحة الراجحي محمد بن بدر /األستاذ اإلدارة مجلس
 ومزايا شروط دونب ، الجنوبية اإلقليمية اإلدارة مبنى إيجار عقد عن عبارة وهي ، لالستثمار وأوالده الراجحي عبدالعزيز محمد

 (مرفق. )ادمق لعام بها والترخيص سعودي لاير 260,444 مبلغ 2019 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث سنوات سبع ومدته تفضيلية،
 لعضو التيو لالستثمار وأوالده الراجحي عبدالعزيز محمد شركة و المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  23

 شركة في إدارة مجلس عضو منصب العضو يشغل حيث فيها مباشرة غير مصلحة الراجحي محمد بن بدر /األستاذ اإلدارة مجلس
 ومزايا شروط بدون أبها في المباشرة المبيعات مكتب إيجار عقد عن عبارة وهي ، لالستثمار وأوالده الراجحي عبدالعزيز محمد

 (مرفق. )ادمق لعام بها والترخيص سعودي لاير 42,525 مبلغ 2019 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث سنوات، سبع ومدته تفضيلية
 /األستاذ اإلدارة مجلس لرئيس والتي التعاوني للتأمين الراجحي وشركة المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على لتصويت  24
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 شركة في إدارة مجلس عضو الراجحي سليمان بن عبدهللا /األستاذ يشغل حيث فيها مباشرة غير مصلحة الراجحي سليمان بن عبدهللا
 سنة ومدته تفضيلية ومزايا شروط بدون للسيارات، الشامل التأمين وثائق على التعاقد تجديد عن عبارة وهي التعاوني، للتأمين الراجحي
 (مرفق. )قادم لعام بها والترخيص سعودي لاير 780,596,000 مبلغ 2019 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث واحدة
 /األستاذ رةاإلدا مجلس لرئيس والتي والسياحة للسفر فرسان وشركة المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  25

 بدون السياحة،و السفر خدمات تقديم عقد عن عبارة وهي له، مملوكة شركة كونها فيها مباشرة مصلحة الراجحي سليمان بن عبدهللا

 لعام بها رخيصوالت سعودي لاير 4,471,559 مبلغ 2019 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث سنوات أربع ومدته تفضيلية ومزايا شروط

 (مرفق. )قادم
 عبارة وهي اجحي،الر سليمان بن عبدهللا /األستاذ اإلدارة مجلس ورئيس المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  26

 لعام تعامالتال قيمة بلغت حيث واحدة سنة ومدته تفضيلية ومزايا شروط بدون والتحويل، للصرافة البطحاء مركز إيجار عقد عن

 (مرفق. )قادم لعام بها والترخيص سعودي لاير 577,500 مبلغ 2019
 /األستاذ إلدارةا مجلس لرئيس والتي التعاوني للتأمين الراجحي شركة و المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  27

 شركة في دارةإ مجلس عضو الراجحي سليمان بن عبدهللا /األستاذ يشغل حيث فيها مباشرة غير مصلحة الراجحي سليمان بن عبدهللا
 وتغطية األعمال اعوانقط والممتلكات للبنوك الشامل التأمين وثائق على التعاقد تجديد عن عبارة وهي التعاوني، للتأمين الراجحي

 لاير 81,284,000 مبلغ 2019 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث واحدة سنة ومدته تفضيلية، ومزايا شروط بدون والتنفيذيين، المدراء

 (مرفق. )قادم لعام بها والترخيص سعودي

4 
 التعاونية

 

 مارس 25
 

2020 
 

 تنتهي نواتس ثالث ومدتها( م26/03/2020) تاريخ من تبدأ التي القادمة للدورة اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على التصويت-001

 .(الذاتية السير مرفق(. )م25/03/2023) تاريخ في

 تاريخ من داءً ابت الجديدة للدورة أعضائها ومكافآت عملها وضوابط مهامها وتحديد المراجعة لجنة تشكيل على التصويت-002

ً ( م25/03/2023) تاريخ في الدورة انتهاء وحتى( م26/03/2020)  ثامر /تاذاألس-1-:هم( الذاتية سيرهم المرفقة) المرشحين أن علما

-4-. أباحسين محمد بن منصور بن فارس /ستاذاأل-3-.الفايز العزيزعبد بن فهد بن حمود /األستاذ-2-. العطيش محمد بن ناصر بن
 الزيد سعد بن عبدهللا بن عبدالعزيز /األستاذ

 عن امتناع
 التصويت

  2و 1للبنود
 

5 
 المتقدمة

 

 مارس 31
 

2020 
 

 .م2019-12-31 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 .م2019-12-31 في المنتهي المالي العام عن المالية القوائم على التصويت-002
 .م2019-12-31 في المنتهي المالي العام عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت-003
 وتدقيق جعةومرا لفحص وذلك المراجعة؛ لجنة توصية على بناءً  المرشحين بين من للشركة خارجي مراجع تعيين على التصويت-004

 .أتعابه وتحديد م،2020 المالي العام من والسنوي( والرابع والثالث والثاني األول) للربع المالية القوائم
 مليون 140.7 بمبلغ م2019 عام من الرابع الربع عن المساهمين على نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت-005

 للمساهمين يةاألحق تكون أن على سعودي، لاير 0.65 السهم حصة وستكون ، الشركة مال رأس من٪ 6.5 نسبته ما تمثل سعودي لاير

 يلي تداول يوم ثاني ةنهاي في إيداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في والمقيدين الجمعية انعقاد يوم تداول بنهاية لألسهم المالكين
 .الحقا األرباح توزيع تاريخ عن اإلعالن سيتم االستحقاق، تاريخ
 حاألربا توزيع بشأن م،13/10/2019 و م،23/5/2019 و م،19/03/2019 بتاريخ اإلدارة مجلس قرارات على التصويت-006

 مال رأس من٪( 20.5) تمثل سعودي لاير مليون 416.3 والبالغة 2019 عام من الثالث والربع الثاني والربع األول للربع المرحلية

 .المرفق حسب( سعودي لاير 2.05) الواحد للسهم الموزعة واألرباح الشركة
 .م2020 المالي العام عن سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-007
 .م2019-12-31 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-008
 الحادية المادة نم( 1) الفقرة في الوارد بالترخيص العادية العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-009

 أيهما المفوض رةاإلدا مجلس دورة نهاية حتى أو العامة الجمعية موافقة تاريخ من واحد عام لمدة وذلك الشركات، نظام والسبعين
ً  أسبق،  المدرجة المساهمة تبشركا الخاصة الشركات لنظام تنفيذاً  الصادرة التنظيمية واالجراءات الضوابط في الواردة للشروط وفقا

 جميعنعم ل
 البنود

6
 المراعي

 

 بريلا 5 
 
 2020 

 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي للعام الحسابات مراجع تقرير على التصويت-001
 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي للعام للشركة الموحدة المالية القوائم على التصويت-002
 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-003
 لاير 0.85 بواقع م2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام عن نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت-004

 أن على ،(سهم مليون 1,000 أساس وعلى المال، رأس من% 8.5 يعادل ما أي) لاير مليون 850 قدره مبلغ وبإجمالي الواحد، للسهم

 ميو ثاني نهاية في يداعاإل مركز لدى الشركة مساهمي سجل في والمقيدين الجمعية إنعقاد يوم لألسهم المالكين للمساهمين األحقية تكون

ً  15 خالل التوزيع وسيتم االستحقاق تاريخ يلي تداول  .االستحقاق تاريخ من يوما
 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-005
 العام عن عضو لكل لاير ألف 200 بواقع لاير ألف 1,800 وقدره بمبلغ اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة صرف على التصويت-006

 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي
 مجلس لرئيس تيوال م،2019 العام في الغذائي للتموين النافورة وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-007

ً  فيه، مباشرة مصلحة( تنفيذي غير عضو) الكبير سعود بن محمد بن سلطان األمير سمو اإلدارة  عقد عن عبارة تعاملال طبيعة بأن علما

 .(مرفق) السائدة التجارية بالشروط وذلك لاير، ألف 504 بمبلغ تموين خدمات

 لرئيس والتي ،م2019 العام في التعاوني للتأمين العربي الدرع وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-008

 سعود بن مدمح بن سلطان بن نايف األمير وسمو( تنفيذي غير عضو) الكبير سعود بن محمد بن سلطان األمير سمو اإلدارة مجلس

ً  فيه، مباشرة مصلحة( تنفيذي غير عضو) الكبير  لاير ألف 136,517 بمبلغ. تأمين خدمات عقد عن عبارة التعامل طبيعة بأن علما

 .(مرفق) السائدة التجارية بالشروط وذلك

 لرئيس والتي م2019 العام في التعاوني للتأمين العربي الدرع وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-009

 سعود بن مدمح بن سلطان بن نايف األمير وسمو( تنفيذي غير عضو) الكبير سعود بن محمد بن سلطان األمير سمو اإلدارة مجلس
ً  ي،التعاون للتأمين العربي الدرع لشركة الصكوك أرباح في والمتمثلة فيه مباشرة مصلحة( تنفيذي غير عضو) الكبير  مبلغ بأن علما

 .(مرفق) السائدة التجارية بالشروط لاير، ألف 21 األرباح

 م،2019 العام يف" السعودية زين" السعودية المتنقلة االتصاالت وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-010

 فيه، باشرةم مصلحة( تنفيذي غير عضو) الكبير سعود بن محمد بن سلطان بن نايف األمير سمو الشركة إدارة مجلس لعضو والتي

 ً  .(مرفق) ةالسائد التجارية بالشروط وذلك لاير، ألف 3,965 بمبلغ اتصاالت خدمات عقد عن عبارة التعامل طبيعة بأن علما

 للبنود  نعم
1,6 ,

2,3,4,5  ,
28  ,29 
 لباقي امتناع

 .البنود

http://www.alrajhi-capital.com/


 

   –

capital.com-www.alrajhi 
13 |  

 

 الشركة إدارة لسمج لعضو والذي المهنا ابراهيم بن عبدالعزيز واالستاذ الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-011

ً  فيه، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي غير عضو) المهنا إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن األستاذ  عن عبارة التعامل عةطبي بأن علما
 لأبري 10 تاريخ من بدأت سنة عشرين لمدة المتحدة العربية اإلمارات بدولة الشارقة بمدينة الشركة منتجات لتوزيع مركزاً  مستأجر عقار

 .(مرفق) السائدة التجارية بالشروط وذلك لاير، ألف 173 مبلغ قيمتها سنوية بأجرة م2021 أبريل 9 إلى م2001

 والذي م،2019 العام في والنشر والطباعة للصحافة الجزيرة ومؤسسة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-012

ً  فيه، مباشرة مصلحة( تنفيذي غير عضو) المهنا عبدالعزيز بن عبدالرحمن االستاذ اإلدارة مجلس لعضو  عبارة التعامل بيعةط بأن علما

 .(مرفق) السائدة التجارية بالشروط وذلك لاير، ألف 184 بمبلغ نشر خدمات عقد عن

 والذي م،2019 العام في( أراسكو) الزراعية للخدمات العربية والشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-013

ً  فيه، مباشرة مصلحة( تنفيذي غير عضو) المهنا عبدالعزيز بن عبدالرحمن األستاذ اإلدارة مجلس لعضو  عبارة التعامل بيعةط بأن علما
 .(مرفق) السائدة التجارية بالشروط وذلك لاير، ألف 11,118  بمبلغ أعالف مشتريات عقد عن

 مصلحة افوالص لمجموعة والتي م،2019 العام في للتجزئة بندة وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-014

 المهيدب بدالقادرع بن سليمان األستاذ هم الشركة إدارة مجلس في ممثلين ولها الشركة في المساهمين كبار من كونها فيها، مباشرة
 غير عضو)العيسى عبدهللا بن بدر واألستاذ( تنفيذي غير عضو) مؤمنة محمد بن أحمد بن أنيس والمهندس( تنفيذي غير عضو)

ً  ،(تنفيذي  .(مرفق) السائدة اريةالتج بالشروط وذلك لاير، ألف 705,028 بمبلغ منتجات مبيعات عقد عن عبارة التعامل طبيعة بأن علما

 صافوال ةلمجموع والتي م،2019 العام في للسكر المتحدة والشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-015

 عبدالقادر بن انسليم األستاذ هم الشركة إدارة مجلس في ممثلين ولها الشركة في المساهمين كبار من كونها فيها، مباشرة مصلحة
 عضو) العيسى عبدهللا بن بدر واألستاذ( تنفيذي غير عضو) مؤمنة محمد بن أحمد بن أنيس والمهندس( تنفيذي غير عضو) المهيدب

ً ( تنفيذي غير  .(مرفق) السائدة ةالتجاري بالشروط وذلك لاير، ألف 63,489 بمبلغ سكر شراء عقد عن عبارة التعامل طبيعة بأن علما

 مجلس لعضو والتي م،2019 العام في الغذائية للخدمات هرفي شركة و الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-016

ً  فيه، مباشرة مصلحة( تنفيذي غير عضو) مؤمنة محمد بن أحمد بن أنيس المهندس اإلدارة  عقد عن عبارة التعامل طبيعة بأن علما

 .(مرفق) السائدة التجارية بالشروط وذلك لاير، ألف 5,991 بمبلغ منتجات مبيعات

 اإلدارة جلسم لعضو والذي م،2019 العام في التجاري األهلي والبنك الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-017

ً  فيه، مباشرة مصلحة( تنفيذي غير عضو) مؤمنة محمد بن أحمد بن أنيس المهندس  خدمات عقد نع عبارة التعامل طبيعة بأن علما
 .(مرفق) السائدة التجارية بالشروط وذلك لاير، ألف 9,962 بمبلغ مالية

 اإلدارة جلسم لعضو والذي م،2019 العام في التجاري األهلي والبنك الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-018

 التجاري األهلي كللبن الصكوك أرباح في والمتمثلة فيها، مباشرة مصلحة( تنفيذي غير عضو) مؤمنة محمد بن أحمد بن أنيس المهندس

 للفترة لاير ألف 200,000 بقيمة الشركة من الصادره المتعددة الصكوك حملة أحد كونها وذلك, لاير ألف 16,150 قدره األرباح ومبلغ

 .(رفقم) السائدة التجارية بالشروط ،  م2020 إلى م2013 من للفترة لاير، ألف 190,000 وبقيمة م،2022 إلى م2015 من

 اإلدارة مجلس ولعض والذي م،2019 العام في البريطاني السعودي والبنك الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-019

 فيه، مباشرة لحةمص( مستقل عضو) الفضلي المحسن عبد بن سعد واألستاذ( تنفيذي غير عضو) المهيدب عبدالقادر بن سليمان األستاذ

 ً  .(مرفق) ةالسائد التجارية بالشروط وذلك لاير، ألف 52,214  بمبلغ بنكية خدمات عقد عن عبارة التعامل طبيعة بأن علما

 اإلدارة مجلس ولعض والذي م،2019 العام في البريطاني السعودي والبنك الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-020

 مباشرة صلحةم(  مستقل عضو) الفضلي المحسن عبد بن سعد واألستاذ( تنفيذي غير عضو) المهيدب عبدالقادر بن سليمان األستاذ

 الصكوك حملة أحد اكونه وذلك, لاير ألف 18,213 قدره األرباح ومبلغ. البريطاني السعودي للبنك الصكوك أرباح في فيها،والمتمثلة

 من للفترة ،لاير ألف 167,000 وبقيمة, م2022 إلى م2015 من للفترة لاير، ألف 270,000 بقيمة الشركة من الصادره المتعددة

 .(مرفق) السائدة التجارية بالشروط  م2020 إلى م2013

 اإلدارة مجلس لعضوي والذي م،2019 العام في الفرنسي السعودي والبنك الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-021

ً  فيه، رةمباش مصلحة( تنفيذي غير عضو) العيسى عبدهللا بن بدر واألستاذ(  مستقل عضو) العمران عمران بن موسى المهندس  علما
 .(مرفق) السائدة التجارية بالشروط وذلك لاير، ألف 3,660 بمبلغ بنكية خدمات عقد عن عبارة التعامل طبيعة بأن

 اإلدارة مجلس لعضوي والذي م،2019 العام في الفرنسي السعودي والبنك الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-022

 والمتمثلة فيها ةمباشر مصلحة( تنفيذي غير عضو) العيسى عبدهللا بن بدر واألستاذ( مستقل عضو) العمران عمران بن موسى المهندس

 الصادرة لمتعددةا الصكوك حملة أحد كونها وذلك لاير، ألف 5,908 قدره األرباح ومبلغ الفرنسي السعودي للبنك الصكوك أرباح في

 ، م2020 لىإ م2013 من للفترة لاير، ألف 50,000 وبقيمة م،2022 إلى م2015 من للفترة لاير، ألف 100,000 بقيمة الشركة من

 .(مرفق) السائدة التجارية بالشروط

 اإلدارة جلسم لعضو والذي م،2019 العام في المالية سامبا مجموعة و الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-023

ً  فيه، مباشرة مصلحة( مستقل عضو) الخضيري عبدالواحد بن عمار األستاذ  بمبلغ بنكية دماتخ عقد عن عبارة التعامل طبيعة بأن علما

 .(مرفق) السائدة التجارية بالشروط وذلك لاير، ألف 10,960

 بدالً  مراجعةال لجنة في عضواً ( مستقل عضو) الفضلي المحسن عبد بن سعد األستاذ بتعيين اإلدارة مجلس قرار على التصويت-024

 عبد بن سعد اذاألست يُكمل أن على ،(تنفيذي غير عضو) الشيخ آل عبدالملك بن سلطان األستاذ المستقيل المراجعة لجنة عضو من
 م2022 أغسطس 6 في وتنتهي م2019 أغسطس 7 في بدأت التي المراجعة للجنة الحالية الدورة في سلفه مدة الفضلي المحسن

 .(مرفق)

 وذلك شركة،ال منافسة شأنه من عمل في يشترك بأن المهنا عبدالعزيز بن عبدالرحمن األستاذ اإلدارة مجلس لعضو التصويت-025

ً  تزاول التي( أراسكو) الزراعية للخدمات العربية الشركة إدارة مجلس في عضواً  كونه  الدواجن في مثليت للشركة مماثالً  نشاطا

 .(مرفق)

 وذلك ة،الشرك منافسة شأنه من عمل في يشترك بأن مؤمنة محمد بن أحمد بن أنيس المهندس اإلدارة مجلس لعضو التصويت-026

ً  تزاول التي( هرفي) الغذائية للخدمات هرفي شركة إدارة مجلس في عضواً  كونه  .(مرفق) لمخبوزاتا في يتمثل للشركة مماثالً  نشاطا

 وذلك ة،الشرك منافسة شأنه من عمل في يشترك بأن مؤمنة محمد بن أحمد بن أنيس المهندس اإلدارة مجلس لعضو التصويت-027

ً  تزاول التي الكبير مجموعة إدارة مجلس في عضواً  كونه ً  نشاطا  .(مرفق) الدواجن في يتمثل للشركة منافسا

ً  مليون 10 إلى يصل لعدد الشركة شراء على التصويت-028  همأس برنامج ضمن الشركة لموظفي وتخصيصها أسهمها من سهما

 واحدة مرحلة على اءالشر عملية بإتمام اإلدارة مجلس تفويض وعلى الذاتية، الشركة موارد من الشراء تمويل يكون أن على الموظفين،
 بتحديد اإلدارة لسمج تفويض وكذلك العادية، غير العامة الجمعية قرار تاريخ من شهراً  عشر اثني أقصاها فترة خالل مراحل عدة أو

 .(مرفق) بمقابل كان إذا الموظفين على معروض سهم لكل التخصيص سعر فيها بما البرنامج هذا شروط
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 أو الشركة عمالأل اإلدارة مجلس عضو منافسة من اإلدارة مجلس يتحقق بموجبها التي ،"المنافسة معاييراألعمال" على التصويت-029

ً  وذلك تزاوله، الذي النشاط فروع أحد في منافستها  .(مرفق) الشركات حوكمة الئحة من( 46) المادة من( 3) الفقرة لمتطلبات وفقا

 عضواً ( فيذيتن غير) الكبير سعود بن محمد بن سلطان بن سعود األمير سمو بتعيين اإلدارة مجلس توصية على التصويت-030

 06/08/2022 اريخت في الدورة انتهاء تاريخ حتى المجلس دورة إلكمال م 09/03/2020 في تعيينه تاريخ من ابتداءً   اإلدارة بمجلس

ً  م  (الذاتية السيرة مرفق(. )تنفيذي غير) الكبير سعود بن محمد بن سلطان األمير سمو السابق للعضو خلفا

7 
اسمنت 
 اليمامة

 

 بريلا 8
 
 2020 

 .م2019-12-31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 .م2019-12-31 في المنتهية المالية السنة عن للشركة المالية القوائم على التصويت-002
 .م2019-12-31 في المنتهية المالية السنة عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت-003
 .م2019-12-31 في المنتهية المالية السنة عن الشركة إدارة عن المسؤولية عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-004
 مبلغ اليبإجم الواحـد للسـهم لاير( 0.50) بواقع م2019 لعام األرباح توزيع بشأن اإلدارة مجلس توصية على التصويت-005

 سجالت في ينالمقيد الشركة أســهم لمـالكي األرباح أحقيـة وستكون الشركة مال رأس من% 5 نسبته وبما لاير ألف( 101,250)

ً  العامة الجمعية انعقاد يوم من تداول يوم ثاني بنهاية تداول ً  هعن األعالن سيتم األرباح توزيع تاريخ أن علما  .الحقا
 القوائم دقيقوت ومراجعة لفحص وذلك المراجعة، لجنة قبل من المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت-006

 .أتعابه وتحديد م،2021 امع من األول والربع( السنوية والقوائم الثالث والربع الثاني الربع) م2020 الحالية للسنة والبيانات المالية
 اإلدارة مجلس رئيس نائب سمو يمتلك حيث. السعودية اليمنية والشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-007

 سمنتا شركة وتمتلك الشركة مال رأس من% 16 قدرها حصة الكبير سعود بن محمد بن سلطان /األمير سمو المنتدب والعضو

 قيمة بلغت كما. اليمن في الموجود للمصنع حراسة مصاريف عن عبارة التعامل هذا طبيعة بأن علماً %. 20 قدرها حصة اليمامة

ً  - لاير ألف 389 مبلغ م2019 السابق العام في التعامل  (مرفق. )تفضيلية شروط التوجد أنه علما
 رئيس نائب يشغل كان حيث التعاوني، للتأمين العربي الدرع وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-008

 حتى العربي الدرع شركة إدارة مجلس رئيس منصب الكبير سعود بن محمد بن سلطان /األمير سمو المنتدب العضو – اإلدارة مجلس
ً  ويمتلك م2019 سبتمبر 10 ً . )الشركة في% 14.25 نسبته ما حاليا  اليمامة اسمنت ركةش قيام عن عبارة التعامل هذا طبيعة بأن علما

 أنه علماً -(لاير ألف 15,591 مبلغ م2019 السابق للعام التعامل قيمة بلغت كما. التعاوني للتأمين العربي الدرع شركة لدى بالتأمين

 (مرفق. )تفضيلية شروط التوجد
 اإلدارة مجلس عضو يشغل حيث التعاوني، للتأمين العربي الدرع وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-009

 11 من أبتداءً  ونيالتعا للتأمين العربي الدرع شركة إدارة مجلس رئيس منصب الكبير سعود بن محمد بن سلطان بن نايف /األمير سمو

ً . )م2019 سبتمبر  .التعاوني للتأمين لعربيا الدرع شركة لدى بالتأمين اليمامة اسمنت شركة قيام عن عبارة التعامل هذا طبيعة بأن علما

 (مرفق. )تفضيلية شروط التوجد أنه علماً -(لاير ألف 15,591 مبلغ م2019 السابق للعام التعامل قيمة بلغت كما
 /األمير سمو اإلدارة مجلس عضو يشغل حيث السعودية، زين وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-010

ً . )السعودية زين شركة إدارة مجلس رئيس منصب الكبير سعود بن محمد بن سلطان بن نايف  عن عبارة عاملالت هذا طبيعة بأن علما
 التوجد أنه علماً -(لاير ألف 557 مبلغ م2019 السابق للعام التعامل قيمة بلغت كما. اليمامة اسمنت شركة إلى اتصاالت خدمات تقديم

 (مرفق. )تفضيلية شروط
 عبد بن دجها /االستاذ يشغل حيث. االسمنت صناعة منتجات وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-011

ً . االسمنت منتجات صناعة شركة إدارة مجلس عضوية العام والمدير اإلدارة مجلس عضو الرشيد العزيز  التعامل هذا يعةطب بأن علما

 شروط التوجد أنه علماً -لاير ألف 7,597 مبلغ م2019 السابق للعام التعامل قيمة بلغت كما أسمنت، أكياس مشتريات قيمة عن عبارة

 (مرفق. )تفضيلية
 الشركة، مللع منافس عمل في الرشيد عبدالعزيز بن جهاد /االستاذ العام المدير اإلدارة مجلس عضو اشتراك على التصويت-012

 (مرفق. )م2021نوفمبر 29 حتى له والترخيص للشركة، كممثل حائل اسمنت شركة إدارة مجلس عضوية يشغل أنه حيث
 .م2019-12-31 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة لاير ألف 2,400 مبلغ صرف على التصويت-013
 (مرفق. )التنفيذية واإلدارة ولجانه اإلدارة مجلس مكافآت سياسة تعديل على التصويت-014

امتناع عن 
التصويت 
 للبنود 12-7

 لباقي نعم
 .البنود

8 
مصرف 

 اإلنماء
 

 بريلا 12
 
 2020 

 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت-002
 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن الموحدة المالية القوائم على التصويت-003
 وبنسبة لواحدا للسهم لاير( 0.50) بواقع م2019 عن المساهمين على نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت-004

 مساهمي سجالت في المقيدين الجمعية انعقاد يوم لألسهم المالكين للمساهمين األرباح أحقية تكون أن على المال، رأس من%( 5)

ً  الجمعية، انعقاد يوم يلي تداول يوم ثاني بنهاية( إيداع) المالية األوراق إيداع مركز لدى الشركة  يختار عن اإلعالن سيتم هبأن علما

ً  األرباح صرف  .الحقا
 م،2020 المالي العام عن سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل مرحلية نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-005

ً  والتوزيع األحقية تواريخ تحديد مع  .المالية السوق هيئة عن الصادرة التنظيمية واإلجراءات للضوابط وفقا
 الحادية ادةالم من( 1) الفقرة في الوارد بالترخيص العادية العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-006

ً  وذلك العادية، العامة الجمعية موافقة تاريخ من عام لمدة وذلك الشركات، نظام من والسبعون  الضوابط في اردةالو للشروط وفقا
 ةالمدرج المساهمة بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذا المالية السوق هيئة عن الصادرة التنظيمية واالجراءات

 مراجعةو لفحص وذلك المراجعة، لجنة توصية على بناءاً  المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت-007

 م،2021 المالي العام نم األول الربع وكذلك م2020 المالي العام من والسنوي والرابع والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق

 .أتعابه وتحديد
 يسمبرد 31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة لاير( 1,800,000) مبلغ صرف على التصويت-008

 .م2019
 الشركة لنشاط منافس عمل في باالشتراك القاسم هللا عبد بن فهد /األستاذ اإلدارة مجلس لعضو الترخيص على التصويت-009

 وفنادق عقارات)

 أعضاء،( 5) المراجعة لجنة أعضاء عدد ليصبح مقاعد( 5) إلى( 3) من المراجعة لجنة أعضاء مقاعد عدد زيادة على التصويت-010

 من عضو يطرالخو محمد بن خالد/  واألستاذ مستقل، إدارة مجلس عضو عداس رمزي محمد بن الرحمن عبد/  األستاذ بتعيين وذلك

 مايو 20 بتاريخ ةالحالي اللجنة عمل فترة نهاية وحتى الجمعية موافقة تاريخ من ابتداءً  المراجعة لجنة في أعضاء المجلس، خارج

 .(تداول موقع في الذاتية السيرة مرفق) م2022

 عن امتناع
 التصويت

-62- للبنود
27-10-11 
 لباقي نعم

 .البنود
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 ركةش إدارة مجلس عضوية في للمشاركة المريشد حمد بن مطلق/  المهندس اإلدارة مجلس لعضو الترخيص على التصويت-011

 .(تداول موقع في مرفق) السعودية العربية جروب سيتي

 .(تداول موقع في مرفق) والمكافآت الترشيحات لجنة الئحة تحديث على التصويت-012

 .(تداول موقع في مرفق) الشركة بأغراض الخاصة للمصرف األساس النظام من 3 رقم المادة تعديل على التصويت-013

 لرأس المقترحة الزيادة مع يتفق بما وذلك المال، برأس الخاصة للمصرف األساس النظام من 7 رقم المادة تعديل على التصويت-014

 .(تداول موقع في مرفق) المال رأس بزيادة الخاص 6 رقم البند على العادية غير العامة الجمعية موافقة حال المصرف مال

 .(تداول موقع في مرفق) بالصالحيات الخاصة للمصرف األساس النظام من 18 رقم المادة تعديل على التصويت-015

 .(ولتدا موقع في مرفق) التنفيذية باللجنة الخاصة للمصرف األساس النظام من 20 رقم المادة تعديل على التصويت-016

 .(تداول موقع في مرفق) بالمكافآت الخاصة للمصرف األساس النظام من 22 رقم المادة تعديل على التصويت-017

 .(تداول موقع في مرفق) المجلس برئيس الخاصة للمصرف األساس النظام من 23 رقم المادة تعديل على التصويت-018

 .(تداول موقع في مرفق) باالجتماعات الخاصة للمصرف األساس النظام من 24 رقم المادة تعديل على التصويت-019

 موقع في مرفق) للمساهمين العامة الجمعيات بانعقاد الخاصة للمصرف األساس النظام من 31 رقم المادة تعديل على التصويت-020

 .(تداول

 موقع في مرفق) العادية غير العامة الجمعيات بنصاب الخاصة للمصرف األساس النظام من 34 رقم المادة تعديل على التصويت-021

 .(تداول

 .(تداول موقع في مرفق) الصكوك بإصدار الخاصة للمصرف األساس النظام من 16 رقم المادة إضافة على التصويت-022

 .(تداول عموق في مرفق) الصكوك إلصدار بالتفويض الخاصة للمصرف األساس النظام من 17 رقم المادة إضافة على التصويت-023

-16-15) أعاله البنود في المقترحة التعديالت مع لتتوافق وترقيمها للمصرف األساس النظام مواد ترتيب إعادة على التصويت-024

 .(تداول موقع في مرفق) عليها الموافقة حال في( 17-18-19-20-21-22-23

 الحادية ادةالم من( 1) الفقرة في الوارد بالترخيص العادية العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-025

ض اإلدارة مجلس دورة نهاية حتى أو العامة الجمعية موافقة تاريخ من عام لمدة وذلك الشركات، نظام من والسبعون  أسبق، أيهما المفوَّ
ً  وذلك  .المدرجة المساهمة بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذاً  الصادرة التنظيمية واإلجراءات الضوابط في الواردة للشروط وفقا
 األستاذ إلدارةا مجلس لعضو والتي مارين، طوكيو اإلنماء وشركة اإلنماء مصرف بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-026

 في والمتمثلة ،فيها مباشرة غير مصلحة المريشد حمد بن مطلق/  المهندس اإلدارة مجلس وعضو الفارس عبدالعزيز بن عبدالمحسن /

 حيث لاير،( 35,000,000) بــ يقدر سنوي قسط بإجمالي تفضيلية، شروط وبدون عام لمدة للمصرف التأمين وثائق وتجديد إصدار

ً  مارين، طوكيو اإلنماء شركة في األسهم من% 28.75 نسبة اإلنماء مصرف يملك  عام في متت التي والعقود األعمال بأن علما

 لاير (1,070,755) بلغت معلقة ومطالبات لاير،( 13,446,980) بلغت مدفوعة ومطالبات لاير،( 27,702,621) بلغت م2019

 .(تداول موقع في مرفق)

 األستاذ اإلدارة جلسم لعضو والتي مارين، طوكيو اإلنماء وشركة اإلنماء مصرف بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-027

 في والمتمثلة ،فيها مباشرة غير مصلحة المريشد حمد بن مطلق/  المهندس اإلدارة مجلس وعضو الفارس عبدالعزيز بن عبدالمحسن /
 اإلنماء مصرف لكيم حيث لاير،( 3,471,321) بـ تقدر سنوية بقيمة تفضيلية، شروط وبدون عام لمدة المصرف يقدمها ِخدميّة، عقود

ً  مارين، طوكيو اإلنماء شركة في األسهم من% 28.75 نسبة  غتبل م2019 عام في تمت التي والعقود األعمال بأن علما

 تداول موقع في مرفق) لاير( 3,768,128)
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 جرير

 

 بريلا 13
 
 2020 

 م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت-002
 م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن المالية القوائم على التصويت-003
 ومراجعة صلفح وذلك المراجعة، لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للشركة حسـابات مراجع تعيين على التصويت-004

 م2021 المالي العام من لاألو والربع  م2020 المالي العام من والسنوي والرابع والثالث والثاني األول للربع المالية القوائم وتدقيق

 (مرفق) أتعابه وتحديد
 مجموعها البالغ م2019 ليالما العام من والرابع والثالث والثاني األول الربع عن الشركة أرباح من توزيعه تم ما على التصويت-005

 مليون وستون تسعمائة( 960,000,000) إجمالي وبمبلغ الشركة، مال رأس من% 80  نسبته وبما الواحد للسهم رياالت ثمانية( 8)

 لاير
 العام عن دارةاإل مجلس ألعضاء سنوية مكافأة لاير ألف وخمسون وستمائة مليونان( 2,650,000) مبلغ صرف على التصويت-006

 م31/12/2019 في المنتهي المالي
 م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-007
 عضو) العقيل الرحمنعبد بن محمد /للسيد والتي العربية، كايت وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-008

 ،(تنفيذي غير وعض) العقيل عبدالرحمن بن ناصر /والمهندس ،(تنفيذي عضو) العقيل عبدالرحمن بن عبدهللا /والسيد ،(تنفيذي غير
 وإستشارات تصاميمو تنفيذ أعمال  عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي عضو) العقيل عبدالرحمن بن عبدالكريم /والسيد

ً  فنية،  دون تجارية أسس على بناءً  تتم التعامالت هذه أن العلم مع لاير، 89,788,789 بلغت  م2019 عام في التعامالت قيمة بأن علما

 (مرفق) تفضيلية شروط
 عضو) العقيل الرحمن عبد بن محمد /للسيد والتي العربية، كايت وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-009

 ،(تنفيذي غير عضو) العقيل الرحمن عبد بن ناصر /والمهندس ،(تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن هللا عبد /والسيد ،(تنفيذي غير
 جرير مبنى في تبمك تأجير عقد عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن الكريم عبد /والسيد

ً  بالرياض،  دون تجارية أسس على بناءً  تتم التعامالت هذه أن العلم مع لاير، 196,020 بلغت  م2019 عام في التعامالت قيمة بأن علما

 (مرفق) تفضيلية شروط
 عبدالرحمن بن محمد /دللسي والتي التجارية، لالستثمارات جرير شركة و الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-010

 عضو) العقيل نعبدالرحم بن ناصر /والمهندس ،(تنفيذي عضو) العقيل عبدالرحمن بن عبدهللا /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل
 مكتب تأجير قدع عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي عضو) العقيل عبدالرحمن بن عبدالكريم /والسيد ،(تنفيذي غير

ً  بالرياض، جرير مبنى في  على بناءً  تتم التالتعام هذه أن العلم مع لاير، 306,240 بلغت م2019 عام في التعامالت قيمة بأن علما

 (مرفق) تفضيلية شروط دون تجارية أسس
 عبدالرحمن بن محمد /للسيد والتي التجارية، لالستثمارات جرير شركة و الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-011

 عضو) العقيل عبدالرحمن بن ناصر /والمهندس ،(تنفيذي عضو) العقيل عبدالرحمن بن عبدهللا /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل

 عن امتناع
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 مكتب تأجير عقد عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي عضو) العقيل عبدالرحمن بن عبدالكريم /والسيد ،(تنفيذي غير

ً  بالرياض، جرير مبنى في  على بناءً  تتم التعامالت هذه أن العلم مع لاير، 145,860  بلغت م2019 عام في التعامالت قيمة بأن علما

 (مرفق) تفضيلية شروط دون تجارية أسس
 الرحمن عبد بن حمدم /للسيد والتي  المحدودة، الظهران أمواج وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-012

 عضو) العقيل رحمنال عبد بن ناصر /والمهندس ،(تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن هللا عبد /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل
 إستئجار عقد عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن الكريم عبد /والسيد ،(تنفيذي غير

ً  بالظهران، جرير لمكتبة معرض  تتم التعامالت ههذ أن العلم مع لاير، 1,653,750 بلغت  م2019 عام في التعامالت قيمة بأن علما

 (مرفق) تفضيلية شروط دون تجارية أسس على بناءً 
 الرحمن عبد بن حمدم /للسيد والتي للتجارة، المستقبل أسواق وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-013

 عضو) العقيل رحمنال عبد بن ناصر /والمهندس ،(تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن هللا عبد /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل
 إستئجار عقد نع عبارة وهي  فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن الكريم عبد /والسيد ،(تنفيذي غير

ً  بالرياض، جرير لمكتبة معرض  بناءً  تتم لتعامالتا هذه أن العلم مع لاير، 2,434,950 بلغت م2019 عام في التعامالت قيمة بأن علما

 (مرفق) تفضيلية شروط دون تجارية أسس على
 العقيل الرحمن بدع بن محمد /للسيد والتي العقارية، جرير وشركة  الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-014

 غير عضو) عقيلال الرحمن عبد بن ناصر /والمهندس ،(تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن هللا عبد /والسيد ،(تنفيذي غير عضو)
 في مكتب تأجير دعق عن عبارة وهي  فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن الكريم عبد /والسيد ،(تنفيذي

ً  بالرياض، جرير مبنى  أسس على بناءً  تتم التعامالت هذه أن العلم مع لاير، 138,600 بلغت م2019 عام في التعامالت قيمة بأن علما

 (مرفق) تفضيلية شروط دون تجارية
 العقيل الرحمن بدع بن محمد /للسيد والتي العقارية، جرير وشركة  الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-015

 غير عضو) عقيلال الرحمن عبد بن ناصر /والمهندس ،(تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن هللا عبد /والسيد ،(تنفيذي غير عضو)
 في مكتب تأجير دعق عن عبارة وهي  فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن الكريم عبد /والسيد ،(تنفيذي

ً  بالرياض، جرير مبنى  أسس على بناءً  تتم التعامالت هذه أن العلم مع لاير، 171,625 بلغت م2019 عام في التعامالت قيمة بأن علما

 (مرفق) تفضيلية شروط دون تجارية
 عضو) العقيل الرحمن دعب بن محمد /للسيد والتي العربية، روبين وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-016

 ،(تنفيذي غير عضو) العقيل الرحمن عبد بن ناصر /والمهندس ،(تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن هللا عبد /والسيد ،(تنفيذي غير
 لمكتبة معرض رإستئجا عقد عن عبارة وهي  فيها، مباشرة غير مصلحة ،(تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن الكريم عبد /والسيد

ً  بالرياض، جرير  أسس على بناءً  متت التعامالت هذه أن العلم مع لاير، 2,408,800 بلغت م2019 عام في التعامالت قيمة بأن علما

 (مرفق) تفضيلية شروط دون تجارية
 العقيل الرحمن عبد نب محمد /للسيد والتي المحدودة، تبوك ريوف وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-017

 غير عضو) عقيلال الرحمن عبد بن ناصر /والمهندس ،(تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن هللا عبد /والسيد ،(تنفيذي غير عضو)
 معرض إستئجار عقد عن عبارة وهي  فيها، مباشرة غير مصلحة ،(تنفيذي عضو) العقيل عبدالرحمن بن عبدالكريم /والسيد ،(تنفيذي
ً  بتبوك، جرير لمكتبة  أسس على بناءً  تمت التعامالت هذه أن العلم مع ، لاير 1,803,660  م2019 عام في التعامالت قيمة بأن علما

 (مرفق) تفضيلية شروط دون تجارية
 الرحمن عبد بن محمد /للسيد والتي المحدودة، الطبية الشرق صحة وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-018

 عضو) العقيل رحمنال عبد بن ناصر /والمهندس ،(تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن هللا عبد /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل
 مبنى إيجار عقد عن عبارة وهي  فيها، مباشرة غير مصلحة ،(تنفيذي عضو) العقيل عبدالرحمن بن عبدالكريم /والسيد ،(تنفيذي غير

ً  بالخبر، سكني  تجارية أسس على اءً بن تتم التعامالت هذه أن العلم مع ، لاير 2,666,667  م2019 عام في التعامالت قيمة بأن علما

 (مرفق) تفضيلية شروط دون
 عضو) العقيل الرحمن بدع بن محمد /للسيد والتي العربية، روبين  وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-019

 ،(تنفيذي غير عضو) العقيل الرحمن عبد بن ناصر /والمهندس ،(تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن هللا عبد /والسيد ،(تنفيذي غير
 اإلدارة دماتخ لتقديم عقد عن عبارة وهي  فيها، مباشرة غير مصلحة ،(تنفيذي عضو) العقيل عبدالرحمن بن عبدالكريم /والسيد

ً  بالرياض، التجاري بالزا روبين لمجمع( بالتأجير المرتبطة الخدمات شامل غير) والصيانة والتشغيل  معا في التعامالت يمةق بأن علما
 (مرفق) تفضيلية شروط دون تجارية أسس على بناءً  تتم التعامالت هذه أن العلم مع ، لاير 842,333  م2019
 2020 المالي العام عن سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-020

10 
 البحري

 

 بريلا 19
 
 2020 

 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام عن المالية القوائم على التصويت-002
 .م2019ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت-003
 راجعةوم لفحص وذلك المراجعة، لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت-004

 .أتعابه تحديدو م،2021 عام من األول والربع م،2020 عام من والسنوي والرابع والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق
 .م2019 المالي العام عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-005
 عن مسه( 393,750,000) على سعودي لاير( 393,750,000) قدرها للمساهمين نقدية أرباح بتوزيع توصية على التصويت-006

. اإلسمية لسهما قيمة من% 10 يمثل والذي للسهم، لاير( 1) بواقع م2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للسنة الثاني النصف

 ومي ثاني بنهاية(  يداعاإل مركز)  المالية األوراق إيداع مركز شركة لدى المسجلين الشركة لمساهمي النقدية التوزيعات أحقية وستكون
ً  االرباح توزيع تاريخ تحديد وسيتم للشركة، العامة الجمعية انعقاد يوم من تداول  هذه على للشركة لعامةا الجمعية موافقة بعد الحقا

 .التوصية
 وتحديد ، م2020 المالي العام عن سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-007

ً  االستحقاق تاريخ  تهاوتدفقا المالي لشركةا وضع مع يتناسب وبما الشركات، لنظام تنفيذاً  الصادرة التنظيمية واإلجراءات للضوابط وفقا

 .واالستثمارية التوسعية وخططها النقدية
 أعضاء،( 4) راجعةالم لجنة أعضاء عدد ليصبح مقاعد( 4) إلى( 3) من المراجعة لجنة أعضاء مقاعد عدد زيادة على التصويت-008

 موافقة تاريخ من بتداءً ا المراجعة لجنة في عضواً ( مستقل - إدارة مجلس عضو) القاضي العزيز عبد بن ياسر /األستاذ بتعيين وذلك

 (الذاتية السيرة مرفق. )م15/1/2023 بتاريخ الحالية اللجنة تشكيل فترة نهاية وحتى الجمعية

 عن امتناع
 للبند التصويت
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 لباقي نعم

 .البنود

11 
 االتصاالت
 السعودية

 بريلا 20
 

 .م31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 .م31/12/2019 في المنتهية المالية للسنة الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت-002

 عن امتناع
 للبند التصويت
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 .م31/12/2019 في المنتهية المالية للسنة للشركة الموحدة المالية القوائم على التصويت-003 2020 
 بن رقطـــا/  واألستاذ دي،كـــــــــر خــــــالـــــــــد بــن عمــــــرو /الدكتور بتعيين اإلدارة مجلس قرار على التصويت-004

 عمل فترة هايةن وحتى م18/9/2019 تاريخ من ابتداءً  المراجعة لجنة في عضوين( خارجيين عضوين) الـــــرخيمي عبـــــدالعزيز

 يسري أن على( ارجيخ عضو) الفداغ داود بن خالد /الدكتور السابق اللجنة عضو من بدالً  وذلك م،27/4/2021 بتاريخ الحالية اللجنة

ً و التعيين هذا ويأتي ،(م18/9/2019 الموافق) هـ19/1/1441 في الصادر التوصية قرار تاريخ من ابتداءً  التعيين  لجنة عمل لالئحة فقا

 .المراجعة
 وذلك سعودي، لاير مليون 300 يتجاوز ال وبمبلغ سهم، مليون 5.5 أقصى وبحد أسهمها من عدداً  الشركة شراء على التصويت-005

 سالمجل وتفويض الذاتية، الشركة موارد من لألسهم الشراء عملية تمول  أن على الموظفين، حوافز أسهم لبرنامج تخصيصها بغرض

 البرنامج شروط حديدوت العادية غير العامة الجمعية قرار تاريخ من( أشهر 8) أقصاها فترة خالل الشراء عملية بإتمام يفوضه من أو

 7 حتى لمشتراةا باألسهم االحتفاظ يتم أن وعلى بمقابل، كان إذا الموظفين على معروض سهم لكل التخصيص سعر فيها بما وتنفيذه
 في عليها المنصوص والضوابط اإلجراءات الشركة تتبع المدة هذه انقضاء وبعد العادية غير العامة الجمعية موافقة تاريخ من سنوات
 .العالقة ذات واللوائح األنظمة
 1 من للفترة رةاإلدا مجلس تقرير في والمضمنة عضويتهم نظير اإلدارة مجلس ألعضاء والتعويضات المكافآت على التصويت-006
 م2019 ديسمبر 31 وحتى م2019 يناير

4 
 لباقي نعم

 .البنود

 سابك 12
 بريلا 21
 
 2020 

 .م31/12/2019 في المنتهية المالية للسنة الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت-001
 .م31/12/2019 في المنتهية المالية للسنة المالية القوائم على التصويت-002
 .م31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-003
 راجعةوم لفحص وذلك المراجعة، لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت-004

 .أتعابه وتحديد م2021 لعام األول وللربع م2020 المالي العام من والسنوي والرابع والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق
 بمبلغ م2019 العام من األول النصف عن نقدية أرباح من توزيعه تم بما اإلدارة مجلس قرار على التصويت-005

 (مرفق. )الواحد للسهم االسمية القيمة من( 22)%  تمثل والتي للسهم لاير( 2.20) بواقع لاير( 6,600,000,000)
 لغبمب م2019 العام من الثاني النصف عن المساهمين على نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت-006

 تكون أن على الواحد، للسهم االسمية القيمة من( 22)%  تمثل والتي الواحد للسهم لاير( 2.20) بواقع لاير( 6,600,000,000)

 إيداع مركز ركةش لدى الشركة مساهمي سجل في والمقيدين العامة الجمعية انعقاد يوم الشركة ألسهم المالكين للمساهمين األحقية
ً . االستحقاق تاريخ يلي تداول يوم ثاني نهاية في( االيداع مركز) المالية األوراق  بتاريخ ونسيك األرباح صرف بأن علما

 .م12/05/2020
 (مرفق. )والترشيحات المكافآت لجنة عمل الئحة تعديل على التصويت-007
 م31/12/2019 بتاريخ المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-008

 يــــــخبتار المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافـــــــأة لاير( 1,800,000) صرف على التصويت-009

 .م31/12/2019
 وتحديد م،2020 المالي العام عن سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-010

 الشركة وضع مع يتناسب بما وذلك الشركات لنظام تنفيذا الصادرة التنظيمية واإلجراءات للضوابط وفقا والصرف االستحقاق تاريخ
 واالستثمارية التوسعية وخططها النقدية وتدفقاتها المالي

 نعم لكل البنود
 

13 
اسمنت 

 السعودية

 بريلا 21
 
 2020 

 .31/12/2019 في المنتهي للعام اإلدارة مجلس  تقرير على التصويت-001
 .31/12/2019 في المنتهي المالي للعام للشركة المالية القوائم على التصويت-002
 .31/12/2019 في المنتهي للعام الحسابات مراجع  تقرير على التصويت-003
 .31/12/2019 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجـلـس أعضـــاء ذمـــة إبـراء على التصويت-004
 ومراجعة حصلف وذلك المراجعة، لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت-005
 .أتعابه دوتحدي 2021 لعام األول والربع 2020 المالي العام من والسنوي والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق
 بنسبةو للسهم لاير 1.5 بواقع 2019 لعام األول النصف عن نقدية أرباح من توزيعه تم بما اإلدارة مجلس  قرار على التصويت-006
 (مرفق.)لاير مليون 229.5 وقدره مبلغ وبإجمالي المال، رأس من% 15

% 20 وبنسبة سهملل لاير 2 بواقع 2019 عام من الثاني النصف عن نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت-007
 االستحقاق يوم سهملأل المالكين الشركة لمساهمي األرباح أحقية تكون أن على لاير مليون 306 وقدره مبلغ وبإجمالي المال، رأس من

 يبدأ أن على ، شركةلل العامة الجمعية انعقاد يوم يلي تداول يوم ثاني بنهاية اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في المقيدين
 (.2020 مايو 5) 1441 رمضان 12 الثالثاء يوم األرباح صرف
 ألعضاء افأةكمك( لاير وثمانون وثمانية ألف وخمسون ومائتان ماليين خمسة) لاير 5,250,088 مبلغ صرف على التصويت-008
 .2019 المالية السنة عن اإلدارة مجلس
 التنفيذي الرئيس ارةاإلد مجلس لعضو والتي لإلسمنت المتحدة والشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-009
( عالقة ذوي طرفين) فيها مباشرة  غير مصلحة العليان هللا عبد بن حمد األستاذ اإلدارة مجلس وعضو القرني علي بن محمد األستاذ

ً  قادم، لعام بها والترخيص  للشركة إلسمنتا بيع عن عبارة وهو سعودي لاير 54,772,797 بلغ 2019 لعام التعامل مبلغ بأن علما
 (مرفق. )العقود من النوع هذا على تفضيلية شروط توجد وال لإلسمنت المتحدة
 اإلدارة مجلس ضولع والتي المحدودة اإلسمنت صناعة منتجات وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-010

ً  دم،قا لعام بها والترخيص( عالقة ذي طرف) فيها مباشرة  غير مصلحة القرني علي بن محمد األستاذ التنفيذي الرئيس  مبلغ بأن علما
 النوع هذا على تفضيلية شروط توجد وال اإلسمنت أكياس شراء عن عبارة وهو سعودي لاير 41,157,449 بلغ 2019 لعام التعامل

 (مرفق. )العقود من
 بن أمين األستاذ ارةاإلد مجلس لعضو والتي للتأمين الوطنية والشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-011
ً  قادم، لعام بها والترخيص( عالقة ذي طرف) فيها مباشرة  غير مصلحة العفيفي موسى  بلغ 2019 ملعا التعامل مبلغ بأن علما

 من النوع اهذ على تفضيلية شروط توجد وال الطبي التأمين عدا الشركة ممتلكات تأمين عن عبارة وهو سعودي لاير 6,911,706
 (مرفق. )العقود
 2020 المالي العام عن سنوي ربع  أو سنوي نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-012

امتناع عن 
التصويت 
للبنود 9 و 
 10 و 11

 لباقي نعم
 .البنود

14 
تكافل 

 الراجحي

 بريلا 26
 
 2020 

 م 2019/12/31 المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 2019/12/31 المنتهي المالي العام عن الشركة حسابات مراجعي تقرير على التصويت-002
 .م2019/12/31 في المنتهي المالي العام عن المالية القوائم على التصويت-003

امتناع عن 
التصويت 
للبنود من 6 
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 م31/12/2019 في المنتهية المالية السنة خالل اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-004
 . م31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن لاير 1,107,329 بمبلغ االدارة مجلس أعضاء مكافئة على التصويت-005
 ومراجعة فحصل وذلك المراجعة، لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجعي تعيين على التصويت-006
 وتحديد م،2021 المالي مالعا من األول والربع م2020 المالي العام من والسنوي والثالث والثاني األول للربع المالية القوائم وتدقيق
 .أتعابهم
 من إعتباراً  إلدارةا مجلس في(  مستقل عضو) بليهيد بن ناصر بن بليهيد /األستاذ بتعيين اإلدارة مجلس قرار على التصويت-007
 السابق ضوللع خلفا   م30/05/2021 في الحالية الدورة إنتهاء تاريخ حتى المجلس دورة إلكمال م،03/12/2019 تعيينة تاريخ
 ( مستقل عضو)  الفاخري عبدهللا بن قصي /األستاذ
 المصرفية الراجحي ركةش و(  الراجحي تكافل)  التعاوني للتأمين الراجحي شركة بين ستتم التي واألعمال العقود على التصويت-008

 الزميع عبدهللا بن لحصا/  االستاذ اإلدارة مجلس عضو و الراجحي سليمان بن عبدهللا /األستاذ االدارة مجلس لرئيس والتي لألستثمار
 مزايا أي دون ادمق لعام بها والترخيص ، المعتمدة الشركة وثائق حسب متعددة تأمين وثائق عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة
ً . تفضيلية  .لاير الف793,746 بلغت م2019 عام خالل التعامالت قيمة أن علما
 لصناعة السعودية لشركةا و(  الراجحي تكافل)  التعاوني للتأمين الراجحي شركة بين ستتم التي واألعمال العقود على التصويت-009

 وثائق عن عبارة هيو فيها، مباشرة غير مصلحة الراجحي سليمان بن عبدهللا/  األستاذ االدارة مجلس لرئيس والتي السجاد مستلزمات
ً . تفضيلية مزايا أي دون قادم لعام بها والترخيص ، المعتمدة الشركة وثائق حسب متعددة تأمين  عام خالل لتعامالتا قيمة أن علما

 .لاير الف( 1,275) بلغت م2019
 المالية الراجحي ركةش و(  الراجحي تكافل)  التعاوني للتأمين الراجحي شركة بين ستتم التي واألعمال العقود على التصويت-010
 حسب متعددة تأمين قوثائ عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة الراجحي سليمان بن عبدهللا/  األستاذ االدارة مجلس لرئيس والتي
ً . تفضيلية مزايا أي دون قادم لعام بها والترخيص ، المعتمدة الشركة وثائق  الف 672 بلغت م2019 عام خالل التعامالت قيمة أن علما
 .لاير
 المالية الراجحي ركةش و(  الراجحي تكافل)  التعاوني للتأمين الراجحي شركة بين ستتم التي واألعمال العقود على التصويت-011
 صناديق داتإيرا عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة الراجحي سليمان بن عبدهللا/  األستاذ االدارة مجلس لرئيس والتي

ً . تفضيلية مزايا أي دون قادم لعام بها والترخيص ، إستثمارية  .لاير الف6,772 بلغت م2019 عام خالل التعامالت قيمة أن علما
 المالية الراجحي ركةش و(  الراجحي تكافل)  التعاوني للتأمين الراجحي شركة بين ستتم التي واألعمال العقود على التصويت-012
 إستثمارات إدارة رسوم عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة الراجحي سليمان بن عبدهللا/  األستاذ االدارة مجلس لرئيس والتي

ً . تفضيلية مزايا أي دون قادم لعام بها والترخيص ، مدفوعة  . لاير الف2,829 بلغت م2019 عام خالل التعامالت قيمة أن علما
 للسفر فرسان ركةش و(  الراجحي تكافل)  التعاوني للتأمين الراجحي شركة بين ستتم التي واألعمال العقود على التصويت-013

 عبدهللا بن سعود/  اذاالست اإلدارة مجلس رئيس لنائب و الراجحي سليمان بن عبدهللا/  األستاذ االدارة مجلس لرئيس والتي والسياحة
 متعددة تأمين ئقوثا عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة الراجحي عبدهللا بن نايف/  االستاذ اإلدارة مجلس لعضو و الراجحي

ً . تفضيلية مزايا أي دون قادم لعام بها والترخيص ، المعتمدة الشركة وثائق حسب  بلغت م2019 عام خالل التعامالت قيمة أن علما
 .لاير الف 1,639
 للسفر فرسان ركةش و(  الراجحي تكافل)  التعاوني للتأمين الراجحي شركة بين ستتم التي واألعمال العقود على التصويت-014

 عبدهللا بن سعود/  اذاالست اإلدارة مجلس رئيس لنائب و الراجحي سليمان بن عبدهللا/  األستاذ االدارة مجلس لرئيس والتي والسياحة
 منسوبي سفر ليفتكا عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة الراجحي عبدهللا بن نايف/  االستاذ اإلدارة مجلس لعضو و الراجحي
ً . تفضيلية مزايا أي دون قادم لعام بها والترخيص ، المعتمدة الشركة وثائق حسب الشركة  م2019 عام خالل تالتعامال قيمة أن علما
 .لاير الف 2,490 بلغت
 الفارابي ركةش و(  الراجحي تكافل)  التعاوني للتأمين الراجحي شركة بين ستتم التي واألعمال العقود على التصويت-015

 الراجحي عبدهللا بن فناي/  اإلدارة مجلس لعضو و الراجحي سليمان بن عبدهللا/  األستاذ االدارة مجلس لرئيس والتي للبتروكيماويات
 مزايا أي دون ادمق لعام بها والترخيص ، المعتمدة الشركة وثائق حسب متعددة تأمين وثائق عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة
ً . تفضيلية  .لاير الف 308 بلغت م2019 عام خالل التعامالت قيمة أن علما
 تكاتف مجموعة ركةش و(  الراجحي تكافل)  التعاوني للتأمين الراجحي شركة بين ستتم التي واألعمال العقود على التصويت-016

 عبدهللا بن سعود/  االستاذ اإلدارة مجلس رئيس ولنائب الراجحي سليمان بن عبدهللا/  األستاذ االدارة مجلس لرئيس والتي القابضة
 متعددة تأمين ئقوثا عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة الراجحي عبدهللا بن نايف/  االستاذ اإلدارة مجلس لعضو و الراجحي

ً . تفضيلية مزايا أي دون قادم لعام بها والترخيص ، المعتمدة الشركة وثائق حسب  18 بلغت م2019 عام خالل التعامالت قيمة أن علما
 .لاير الف
 المحدودة هوبر ركةش و(  الراجحي تكافل)  التعاوني للتأمين الراجحي شركة بين ستتم التي واألعمال العقود على التصويت-017
 الراجحي عبدهللا نب سعود/  االستاذ اإلدارة مجلس رئيس ولنائب الراجحي سليمان بن عبدهللا/  األستاذ االدارة مجلس لرئيس والتي

 مزايا أي دون ادمق لعام بها والترخيص ، المعتمدة الشركة وثائق حسب متعددة تأمين وثائق عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة
ً . تفضيلية  .لاير الف 19 بلغت م2019 عام خالل التعامالت قيمة أن علما
 الراجحي تكافل الةووك(  الراجحي تكافل)  التعاوني للتأمين الراجحي شركة بين ستتم التي واألعمال العقود على التصويت-018
 مصلحة الزميع هللاعبد بن صالح/  االستاذ اإلدارة مجلس ولعضو الراجحي سليمان بن عبدهللا/  األستاذ االدارة مجلس لرئيس والتي
 تفضيلية مزايا أي وند قادم لعام بها والترخيص ، المعتمدة الشركة وثائق حسب متعددة تأمين وثائق عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير

. ً  .لاير الف 68,134 بلغت م2019 عام خالل التعامالت قيمة أن علما
 الراجحي تكافل كالةو و(  الراجحي تكافل)  التعاوني للتأمين الراجحي شركة بين ستتم التي واألعمال العقود على التصويت-019
 مصلحة الزميع هللاعبد بن صالح/  االستاذ اإلدارة مجلس ولعضو الراجحي سليمان بن عبدهللا/  األستاذ االدارة مجلس لرئيس والتي
ً . يةتفضيل مزايا أي دون قادم لعام بها والترخيص ، عالقة ذو لطرف مستحقه عموالت عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير  قيمة أن علما

 لاير الف 4,739 بلغت م2019 عام خالل التعامالت
 الراجحي مجموعة ركةش و(  الراجحي تكافل)  التعاوني للتأمين الراجحي شركة بين ستتم التي واألعمال العقود على التصويت-020

 تأمين وثائق عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة الراجحي سليمان بن عبدهللا/  األستاذ االدارة مجلس لرئيس والتي القابضة
ً . تفضيلية مزايا أي دون قادم لعام بها والترخيص ، المعتمدة الشركة وثائق حسب متعددة  م2019 عام خالل تالتعامال قيمة أن علما
 .لاير الف 23 بلغت
 للصناعات مرامي ركةش و(  الراجحي تكافل)  التعاوني للتأمين الراجحي شركة بين ستتم التي واألعمال العقود على التصويت-021

 يالراجح عبدهللا بن يفنا/  االستاذ اإلدارة مجلس ولعضو الراجحي سليمان بن عبدهللا/  األستاذ االدارة مجلس لرئيس والتي الغذائية
 مزايا أي دون ادمق لعام بها والترخيص ، المعتمدة الشركة وثائق حسب متعددة تأمين وثائق عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة
ً . تفضيلية  .لاير الف831 بلغت م2019 عام خالل التعامالت قيمة أن علما

 إلى 21
نعم لباقي 
 .البنود
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 بنك البالد 15
 بريلا 26
 
 2020 

 . م31/12/2019 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 .م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن الحسابات مراجعي تقرير على التصويت-002
 .م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن المالية القوائم على التصويت-003
 ومراجعة صلفح وذلك المراجعة، لجنة توصية على بناءً  المرشحين بين من البنك حسابات مراجعي تعيين على التصويت-004
 .أتعابهم وتحديد م،2020 المالي العام من األول للربع المالية القوائم وتدقيق
 ومراجعة صلفح وذلك المراجعة؛ لجنة توصية على بناءً  المرشحين بين من البنك حسابات مراجعي تعيين على التصويت-005
 م،2021 المالي لعاما من األول والربع م،2020 المالي العام من والسنوي( والرابع والثالث الثاني) للربع المالية القوائم وتدقيق
 .أتعابهم وتحديد
 .م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-006
 31 في المنتهي ماليال العام من األول النصف عن المساهمين على أرباح من توزيعه تم بما اإلدارة مجلس قرار على التصويت-007

 .سعودي لاير يونمل( 300) قدره أجمالي وبمبلغ للسهم، األسمية القيمة من%( 4) وبنسبة للسهم لاير( 0.4) بواقع م،2019 ديسمبر
 31 في المنتهي ليالما العام من الثاني النصف عن المساهمين على نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت-008

 سعودي لاير ونملي( 375) قدره أجمالي وبمبلغ للسهم، األسمية القيمة من%( 5) وبنسبة للسهم لاير( 0.5) بواقع م2019 ديسمبر
 سعودي، لاير يونمل( 675) مبلغ م2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للسنة البنك لمساهمي الموزعة االرباح صافي يبلغ وبذلك
ً . للسهم االسمية القيمة من%( 9) يعادل وبما الواحد، للسهم سعودي لاير( 0.9) بواقع  سيكون الثاني للنصف احاألرب استحقاق بأن علما

 إيداع مركز شركة دىل البنك مساهمي سجل في والمقيدين للبنك العامة الجمعية انعقاد يوم بنهاية البنك ألسهم المالكين للمساهمين
 دينالمقي المساهمين على األرباح توزيع يتم وسوف. العامة الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول يوم ثاني بنهاية( إيداع) المالية األوراق
ً  15 خالل  .األرباح هذه استحقاق تاريخ من يوما
 وجدت إن سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل البنك مساهمي على مرحلية أرباح بتوزيع االدارة مجلس تفويض على التصويت-009
ً  والصرف االستحقاق تاريخ وتحديد م،2020 المالي العام عن  الشركات لنظام اً تنفيذ الصادرة التنظيمية واإلجراءات للضوابط وفقا

 واالستثمارية التوسعية وخططه النقدية وتدفقاته المالي البنك وضع مع يتناسب بما وذلك
 عضو، كلل لاير ألف( 320) بواقع اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة سعودي لاير( 3,520,000) مبلغ صرف على التصويت-010
 .م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن

 .المراجعة لجنة الئحة تعديل على التصويت-011
 والمكافآت الترشيح لجنة الئحة تعديل على التصويت-012
 الذي لنشاطا فروع أحد في منافسته أو البنك مجموعة ألعمال اإلدارة مجلس عضو منافسة وضوابط معايير على التصويت-013
 .تزاوله
 وغير اشرةالمب بالمصلحة المجلس لعضو بالترخيص اإلدارة لمجلس العامة الجمعية تفويض وشروط ضوابط على التصويت-014

 (مرفق. )المباشرة
 بن ناصر /األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي اللوجستية، ماسك وشركة البنك بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-015
 - آلي رافص جهاز موقع ايجار) عن عبارة وهي إدارتها، مجلس رئيس ونائب شريك باعتباره فيها مباشرة مصلحة السبيعي محمد
 في فضيليةت شروط توجد وال ،(م17/03/2028 إلى م18/03/2018 من العقد فترة) سنوياً  لاير 60,000 بمبلغ ،(الرياض بمدينة
 .والعقود األعمال هذه

 اإلدارة مجلس عضول والتي وأوالده، السبيعي إبراهيم بن محمد وشركة البنك بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-016
 موقع ايجار) عن عبارة وهي إدارتها، مجلس رئيس ونائب شريك باعتباره فيها مباشرة مصلحة السبيعي محمد بن ناصر /األستاذ
 توجد وال ،(م30/12/2029 إلى م01/12/2019 من العقد فترة) سنوياً  لاير 25,000 بمبلغ ،(الرياض بمدينة - آلي صراف جهاز
 .والعقود األعمال هذه في تفضيلية شروط
 بن ناصر /ألستاذا اإلدارة مجلس لعضو والتي األرجان، بيوت وشركة البنك بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-017
 ،(الجبيل مدينةب - آلي صراف جهاز موقع ايجار) عن عبارة وهي إدارتها، مجلس عضو باعتباره فيها مباشرة مصلحة السبيعي محمد
 عمالاأل هذه في تفضيلية شروط توجد وال ،(م04/08/2025 إلى م05/08/2018 من العقد فترة) سنوياً  لاير 90,000 بمبلغ

 والعقود
 بن ناصر /ألستاذا اإلدارة مجلس لعضو والتي األرجان، بيوت وشركة البنك بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-018
 ،(ينبع مدينةب - آلي صراف جهاز موقع ايجار) عن عبارة وهي إدارتها، مجلس عضو باعتباره فيها مباشرة مصلحة السبيعي محمد
 عمالاأل هذه في تفضيلية شروط توجد وال ،(م31/08/2025 إلى م01/09/2018 من العقد فترة) سنوياً  لاير 80,000 بمبلغ

 والعقود
 بن ناصر /ألستاذا اإلدارة مجلس لعضو والتي األرجان، بيوت وشركة البنك بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-019
 ،(ينبع مدينةب - آلي صراف جهاز موقع ايجار) عن عبارة وهي إدارتها، مجلس عضو باعتباره فيها مباشرة مصلحة السبيعي محمد
 عمالاأل هذه في تفضيلية شروط توجد وال ،(م31/08/2025 إلى م01/09/2018 من العقد فترة) سنوياً  لاير 80,000 بمبلغ

 .والعقود

امتناع عن 
التصويت 

للبنود من  15 
إلى 19 

 والبنود 4 و 5
 

 لباقي نعم
 .البنود

 صافوال 16
 بريلا 29
 
 2020 

 .م31/12/2019 في المنتهية المالية للسنة الحسابات مراجع تقرير على التصويت-001
 .م31/12/2019 في المنتهية المالية للسنة الموحدة المالية القوائم على التصويت-002
 .م31/12/2019 في المنتهية المالية للسنة اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-003
 .م31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضـاء ذمــة إبراء على التصويت-004
 .م31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة لاير 2,150,000 مبلغ صرف على التصويت-005
 بواقع لاير ليونم 160.2 بمبلغ م،2019 العام عن المساهمين على نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت-006
 الشركة ألسهم مالكينال للمساهمين االحقية تكون أن على الواحد، للسهم االسمية القيمة من% 3 تمثل والتي الواحد للسهم لاير 0.30
 في( اإليداع مركز) ليةالما األوراق إيداع مركز شركة لدى الشركة مساهمي سجل في والمقيدين العادية غير العامة الجمعية انعقاد يوم
ً  األرباح توزيع تاريخ عن اإلعالن سيتم االستحقاق، تاريخ يلي تداول يوم ثاني نهاية  .الحقا
 بنسبة المملوكة) يالمراع وشركة( لصافوال تابعة شركة) للتجزئة بنده شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-007

 بدع بدر. أ - دارةاإل مجلس وعضو المهيدب، القادر عبد سليمان. أ: اإلدارة مجلس لعضو والتي التابعة وشركاتها( لصافوال% 34,52
ً  غذائية منتجات شراء عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة العيسى، هللا  740.30 بلغت م2019 عام وعقود تعامالت بأن علما

ً  العادية األعمال سياق في تتم مستمرة عقود عن عبارة وهي لاير، مليون  شروط يأ ودون السائدة التجارية للشروط ووفقا
 (.مرفق)تفضيلية
 لصافوال والمملوكة( لألغذية صافوال لشركة تابعة شركة) للسكر المتحدة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-008

 المهيدب، القادر عبد سليمان. أ اإلدارة مجلس لعضو والتي التابعة، وشركاتها( لصافوال% 34,52 بنسبة المملوكة) المراعي وشركة
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ً  السكر منتجات بيع عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة العيسى هللا عبد بدر. أ - اإلدارة مجلس وعضو  تعامالت بأن علما
ً  العادية األعمال سياق في تتم مستمرة عقود عن عبارة وهي لاير، مليون 62.95 بلغت م2019 عام وعقود  التجارية للشروط ووفقا
 (.مرفق) تفضيلية شروط أي ودون السائدة
( لألغذية افوالص لشركة تابعة شركة) الغذائية للصناعات الدولية الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-009

 القادر بدع سليمان. أ اإلدارة مجلس لعضو والتي ،(لصافوال% 34,52 بنسبة والمملوكة) المراعي وشركة لصافوال والمملوكة
 المتخصصة هونالد منتجات بيع عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة العيسى، هللا عبد بدر. أ اإلدارة مجلس وعضو المهيدب،

ً  والمارجرين  األعمال ياقس في تتم مستمرة عقود عن عبارة وهي لاير، مليون 43.27 بلغت م2019 عام وعقود تعامالت بأن علما
ً  العادية  (.مرفق)تفضيلية شروط أي ودون السائدة التجارية للشروط ووفقا
 لصافوال والمملوكة( ةلألغذي صافوال لشركة تابعة شركة) العالمية عافية شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-010

 مجلس وعضو المهيدب، القادر عبد سليمان. أ اإلدارة مجلس لعضو والتي ،(لصافوال% 34,52 بنسبة والمملوكة) المراعي وشركة
ً  الطعام زيوت منتجات بيع عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة العيسى، هللا عبد بدر. أ اإلدارة  عام وعقود عامالتت بأن علما
ً  العادية األعمال سياق في تتم مستمرة عقود عن عبارة وهي لاير، مليون 6.4 بلغت م2019  أي ودون السائدة ةالتجاري للشروط ووفقا
 (.مرفق) تفضيلية شروط
 تابعة شركة) ألغذيةل ميار وشركة( لصافوال تابعة شركة) للتجزئة بنده شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-011
 المهيدب القادر بدع سليمان. أ اإلدارة مجلس لعضو والتي ،( صافوال من% 8,23 لنسبة المالكة وأوالده المهيدب القادر عبد لشركة
ً  ،غذائية منتجات شراء عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة ، المهيدب القادر عبد عصام. أ اإلدارة مجلس وعضو  بأن علما
 ألعمالا سياق في تتم مستمرة تجارية ومعامالت عقود عن عبارة وهي لاير، مليون 134.73 بلغت م2019 عام وعقود تعامالت
ً  العادية  (.مرفق) تفضيلية شروط أي ودون السائدة التجارية للشروط ووفقا
)  السعودية العربية تيمون دل وشركة( لصافوال تابعة شركة) للتجزئة بنده شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-012
 القادر عبد سليمان. أ اإلدارة مجلس لعضو والتي ،( صافوال من% 8,23 لنسبة المالكة وأوالده المهيدب القادر عبد لشركة تابعة شركة

ً  غذائية اتمنتج شراء عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة ، المهيدب القادر عبد عصام. أ اإلدارة مجلس عضو و المهيدب  علما
 األعمال اقسي في تتم مستمرة تجارية ومعامالت عقود عن عبارة وهي لاير، مليون 70.80 بلغت م2019 عام وعقود تعامالت بأن

ً  العادية  (.مرفق) تفضيلية شروط أي ودون السائدة التجارية للشروط ووفقا
 التابعة وشركاتها هنستل ومجموعة( لصافوال تابعة شركة) للتجزئة بنده شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-013

. أ اإلدارة مجلس لعضو والتي ، صافوال من% 8,23 نسبة تملك التي وأوالده المهيدب القادر عبد لشركة رئيسة بنسبة مملوكة شركة)
 شراء عن بارةع وهي فيها، مباشرة غير مصلحة ، المهيدب القادر عبد عصام. أ اإلدارة مجلس وعضو المهيدب القادر عبد سليمان
ً  غذائية منتجات  مستمرة اريةتج ومعامالت عقود عن عبارة وهي لاير، مليون 383.24 بلغت م2019 عام وعقود تعامالت بأن علما

ً  العادية األعمال سياق في تتم  (.مرفق) تفضيلية شروط أي ودون السائدة التجارية للشروط ووفقا
 المحدودة للمياه لمنهلا مصنع وشركة( لصافوال تابعة شركة) للتجزئة بنده شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-014

. أ اإلدارة مجلس لعضو والتي ،(صافوال من% 8,23 نسبة تملك التي وأوالده المهيدب القادر عبد لشركة رئيسة بنسبة مملوكة شركة)
 شراء عن بارةع وهي فيها، مباشرة غير مصلحة ، المهيدب القادر عبد عصام. أ اإلدارة مجلس وعضو المهيدب القادر عبد سليمان
ً  غذائية منتجات  تتم مستمرة يةتجار ومعامالت عقود عن عبارة وهي لاير، مليون 5.79 بلغت م2019 عام وعقود تعامالت بأن علما

ً  العادية األعمال سياق في  (.مرفق)تفضيلية شروط أي ودون السائدة التجارية للشروط ووفقا
 وأوالده المهيدب قادرال عبد وشركة( لصافوال تابعة شركة) للتجزئة بنده شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-015

 عبد عصام. أ رةاإلدا مجلس وعضو المهيدب القادر عبد سليمان. أ اإلدارة مجلس لعضو والتي ،(صافوال من% 8,23 لنسبة المالكة)
ً  مواقع تأجير عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة المهيدب، القادر  مليون 6.78 تبلغ م2019 عام وعقود تعامالت بأن علما
ً  العادية األعمال سياق في تتم مستمرة تجارية ومعامالت عقود عن عبارة وهي لاير،  شروط أي ودون ائدةالس التجارية للشروط ووفقا

 (.مرفق) تفضيلية
 للتجارة الشامية جالمهبا وشركة( لصافوال تابعة شركة) للتجزئة بنده شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-016

 القادر عبد سليمان. أ اإلدارة مجلس لعضو والتي ،(صافوال من% 8,23 لنسبة المالكة وأوالده المهيدب القادر عبد لشركة تابعة شركة)
 منتجاتها لبيع عمواق تأجير عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة ، المهيدب القادر عبد عصام. أ اإلدارة مجلس وعضو المهيدب

ً  بنده أسواق مراكز داخل غذائية منتجات وشراء وبيع  عبارة وهي ،لاير مليون 30.20 بلغت م2019 عام وعقود تعامالت بأن علما
ً  العادية األعمال سياق في تتم مستمرة تجارية ومعامالت عقود عن  (.مرفق) تفضيلية طشرو أي ودون السائدة التجارية للشروط ووفقا

 السعودية العربية تيمون دل وشركة( لصافوال تابعة شركة) للتجزئة بنده شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-017
 القادر عبد سليمان. أ اإلدارة مجلس لعضو والتي ،(صافوال من% 8,23 لنسبة المالكة وأوالده المهيدب القادر عبد لشركة تابعة شركة)

 منتجاتها لبيع مواقع تأجير عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة المهيدب، القادر عبد عصام. أ اإلدارة مجلس وعضو المهيدب
ً  بنده أسواق مراكز داخل  تجارية تومعامال عقود عن عبارة وهي لاير مليون 3.30 بلغت م2019 عام وعقود تعامالت بأن علما

ً  العادية األعمال سياق في تتم مستمرة  (.مرفق) تفضيلية شروط أي ودون السائدة التجارية للشروط ووفقا
 المخلفات وتدوير ميعتج وشركة( لصافوال تابعة شركة) للتجزئة بنده شركة بين بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-018

 غير مصلحة مهيدبال القادر عبد عصام. أ اإلدارة مجلس وعضو المهيدب القادر عبد سليمان. أ اإلدارة مجلس لعضو والتي المحدودة
ً  كرتونية، مخلفات بيع عن عبارة وهي فيها، مباشرة  عن عبارة وهي لاير، مليون 5.94 بلغت م2019 عام وعقود تعامالت بأن علما
ً  العادية األعمال سياق في تتم مستمرة تجارية ومعامالت عقود  (.مرفق) فضيليةت شروط أي ودون السائدة التجارية للشروط ووفقا
 لعضو والتي لريفا زهور وشركة( لصافوال تابعة شركة) للتجزئة بنده شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-019
 وهي فيها، رةمباش غير مصلحة المهيدب القادر عبد عصام. أ اإلدارة مجلس وعضو المهيدب القادر عبد سليمان. أ اإلدارة مجلس
ً  بنده، التسويق مراكز داخل منتجاتها لبيع مواقع تأجير عن عبارة  وهي لاير، ألف 482 بلغت م2019 عام وعقود تعامالت بأن علما
ً  العادية األعمال سياق في تتم مستمرة تجارية ومعامالت عقود عن عبارة  تفضيلية شروط يأ ودون السائدة التجارية للشروط ووفقا

 (.مرفق)
 للتمور لجزيرةا مصنع وشركة( لصافوال تابعة شركة) للتجزئة بنده شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-020

 غير مصلحة هيدبالم القادر عبد عصام. أ اإلدارة مجلس وعضو المهيدب القادر عبد سليمان.أ اإلدارة مجلس لعضو والتي واألغذية
ً  بنده، التسويق مراكز داخل منتجاتها لبيع مواقع تأجير عن عبارة وهي فيها، مباشرة  164 بلغت م2019 امع وعقود تعامالت بأن علما
ً  العادية األعمال سياق في تتم مستمرة تجارية ومعامالت عقود عن عبارة وهي لاير، الف  أي ودون السائدة التجارية للشروط ووفقا

 (.مرفق) تفضيلية شروط
 الغذائية للخدمات هرفي وشركة( لصافوال تابعة شركة) للتجزئة بنده شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-021

 وعضو المهيدب، القادر عبد عصام. أ اإلدارة مجلس لعضو والتي ،(مباشرة وغير مباشرة ملكية) لصافوال% 49 بنسبة المملوكة
 لمواد تجزئة ومشتريات تجارية محالت إيجار عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة العزاوي قصي معتز. م اإلدارة مجلس
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ً  غذائية  في تتم مستمرة تجارية ومعامالت عقود عن عبارة وهي لاير، مليون 32.81 بلغت م2019 عام وعقود تعامالت بأن علما
ً  العادية األعمال سياق  (.مرفق) تفضيلية شروط أي ودون السائدة التجارية للشروط ووفقا
 الغذائية للخدمات هرفي وشركة( لصافوال تابعة شركة) العالمية عافية شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-022

 وعضو هيدب،الم القادر عبد عصام. أ اإلدارة مجلس لعضو والتي ،(مباشرة وغير مباشرة ملكية) لصافوال% 49 بنسبة المملوكة
ً  طعام زيوت منتجات بيع عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة العزاوي قصي معتز. م اإلدارة مجلس  وعقود عامالتت بأن علما
ً و العادية األعمال سياق في تتم مستمرة تجارية ومعامالت عقود عن عبارة وهي لاير، مليون 2.23 بلغت م2019 عام  للشروط وفقا

 (.مرفق) تفضيلية شروط أي ودون السائدة التجارية
 هرفي وشركة( يةلألغذ صافوال لشركة تابعة شركة) للسكر المتحدة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-023

 القادر عبد امعص. أ اإلدارة مجلس لعضو والتي ،(مباشرة وغير مباشرة ملكية) لصافوال% 49 بنسبة المملوكة الغذائية للخدمات
 بأن لماً ع السكر منتجات بيع عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة العزاوي قصي معتز. م اإلدارة مجلس وعضو المهيدب،
 العادية عمالاأل سياق في تتم مستمرة تجارية ومعامالت عقود عن عبارة وهي لاير، مليون 2.18 بلغت م2019 عام وعقود تعامالت
 ً  (.مرفق) تفضيلية شروط أي ودون السائدة التجارية للشروط ووفقا
 وشركة( لألغذية افوالص لشركة تابعة شركة) الغذائية للصناعات الدولية الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-024
 عبد عصام. أ اإلدارة مجلس لعضو والتي ،(مباشرة وغير مباشرة ملكية) لصافوال% 49 بنسبة لوكةالمم الغذائية للخدمات هرفي
 لدهونا منتجات بيع عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة العزاوي قصي معتز. م اإلدارة مجلس وعضو المهيدب، القادر

ً  والمارجرين المتخصصة  تجارية تومعامال عقود عن عبارة وهي لاير، مليون 3,73 بلغت م2019 عام وعقود تعامالت بأن علما
ً  العادية األعمال سياق في تتم مستمرة  (.مرفق)تفضيلية شروط أي ودون السائدة التجارية للشروط ووفقا
 لعضو والتي ضيافةال دور وشركة( لصافوال تابعة شركة) للتجزئة بنده شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-025
ً  تجاري، محل ايجار عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة العيسى هللا عبد بدر. أ اإلدارة مجلس  عام وعقود امالتتع بأن علما
ً ووف العادية األعمال سياق في تتم مستمرة تجارية ومعامالت عقود عن عبارة وهي لاير، مليون 10.50 بلغت م2019  للشروط قا
 (.مرفق)تفضيلية شروط أي ودون السائدة التجارية
 العقاري للتطوير لدوليةا كنان وشركة( لصافوال تابعة شركة) للتجزئة بنده شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-026

 غير مصلحة يسى،الع ابراهيم محمد. أ اإلدارة مجلس لعضو والتي ،(مباشرة وغير مباشرة ملكية% )29.99 بنسبة لصافوال المملوكة
ً  تجارية محالت ايجار عن عبارة وهي فيها، مباشرة  عن عبارة هيو لاير، مليون31.13 بلغت م2019 عام وعقود تعامالت بأن علما
ً  العادية األعمال سياق في تتم مستمرة تجارية ومعامالت عقود  (.مرفق) فضيليةت شروط أي ودون السائدة التجارية للشروط ووفقا
( 5) راجعةالم لجنة أعضاء عدد ليصبح مقاعد( 5) إلى( 3) من المراجعة لجنة أعضاء مقاعد عدد زيادة على التصويت-027

 في أعضاء مستقل، عضو -ةالربيع حمد بدر /واألستاذ تنفيذي غير عضو - العيسى محمد إبراهيم محمد /األستاذ) بتعيين وذلك أعضاء،
 الذاتية السيرة مرفق. )م 2022سبتمبر 30 بتاريخ الحالية اللجنة عمل فترة نهاية وحتى الجمعية موافقة تاريخ من ابتداءً  المراجعة لجنة

 (.للعضوين
 (.مرفق) والترشيحات المكافآت لجنة عمل الئحة تعديل على التصويت-028
 برنامج إطار في ةخزين كأسهم بها واالحتفاظ العادية أسهمها من سهماً  700,000 إلى يصل لعدد الشركة شراء على التصويت-029
 مجلس تفويض كوكذل البرنامج هذا تحكم التي والسياسات والشروط المعايير بتحديد المجلس وتفويض األجل طويل الموظفين حوافز
 تفويض حق وله اديةالع غير العامة الجمعية قرار تاريخ من شهراً ( 12) عشر إثني أقصاها فترة خالل الشراء عملية بإتمام اإلدارة
  تخصيصها أو بيعها وند الخزينة بأسهم االحتفاظ للشركة يجوز كما ، الذاتية الشركة موارد من الشراء عملية تمويل يتم وسوف الغير،

 الحمادي 17
 مايو 3
 
 2020 

 .م 31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 .م 31/12/2019 في المنتهية السنة عن الحسابات مراجع تقرير على التصويت-002
 .م 31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن للشركة المالية القوائم على التصويت-003
 . م 31/12/2019 في المنتهية المالية السنة خالل إدارتهـم عن اإلدارة مجلـس أعضاء ذمة إبـراء على التصويت-004
 مراجعهو لفحص وذلك المراجعة لجنة توصيات على بناء المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت-005
 وتحديد م 2021 المالي عامال من األول والربع م 2020 المالي العام من والسنوي والرابع والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق
 . أتعابه
 ، مباشرة  لحةمص الحمادي محمد صالح/ األستاذ اإلدارة مجلس عضو و الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-006
 ً   مبلغ م2019 سابقال للعام التعامل قيمة بلغت كما اإلداريين، و لألطباء سكني مباني إيجار عن عبارة التعامل طبيعة بأن علما

 .(مرفق. ) تفضيلية شروط يوجد ال بأنه علماً  لاير،  8,239,000
 ، مباشرة  لحةمص الحمادي صالح محمد/  األستاذ اإلدارة مجلس عضو و الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-007
 ً  367,915   مبلغ م2019 السابق للعام التعامل قيمة بلغت كما ، جوجل تطبيقات و رسائل خدمات عن عبارة التعامل طبيعة بأن علما
 .(مرفق. ) تفضيلية شروط يوجد ال بأنه علماً  لاير،
 . لاير 1,000,000 قدرة اجمالي بمبلغ 2019 العام عن المستقلين اإلدارة مجلس ألعضاء مكافآت صرف على التصويت-008

امتناع عن 
التصويت 

للبنود  من 5 
 إلى 7
 

 لباقي نعم
 .البنود

 أرامكو 18
 مايو 10
 
 2020 

 .م2019 في لمنتهيا المالي للعام اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001         ·
 ومراجعة لفحص وذلك دارة،اإل مجلس توصية على بناء للشركة، الخارجي الحسـابات مراجع تعيين على التصويت-002         ·

 .أتعابه وتحديد م2021 ليالما العام من األول والربع م،2020 المالي العام من والسنوي والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق

 1نعم للبند 
وامتناع عن 

 .2البند 
 

 الحبيب19
 مايو 10
 
 2020 

 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 م2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت-002
 م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن المالية القوائم على التصويت-003
 ومراجعة صلفح وذلك المراجعة، لجنة توصية على بناءً  المرشحين بين من للشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت-004
 أتعابه وتحديد م،2021 ماليال العام من من األول والربع م2020 المالي العام من والسنوي والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق
 اإلدارة بمجلس عضواً ( مستقل عضو) العامودي عمر بن محمد بن نبيل /الدكتور بتعيين اإلدارة مجلس توصية على التصويت-005
ً  م09/12/2021 في الحالية الدورة انتهاء تاريخ حتى المجلس دورة إلكمال م30/03/2020 في تعيينه تاريخ من ابتداءً   للعضو خلفا
 (مرفق(. )تنفيذي غير عضو) جندي محمد سعيد سامر /األستاذ السابق
 عن عضو كلل لاير( 200,000) بواقع لاير( 1,800,000) وقدره بمبلغ اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة صرف على التصويت-006
 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام
 المالي العام عن سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل المساهمين على مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-007

 .م2020

 عن امتناع
 التصويت

 5  من للبنود
 10 إلى

 من والبنود
 33 إلى 22
 لباقي نعم

 .البنود

http://www.alrajhi-capital.com/


 

   –

capital.com-www.alrajhi 
22 |  

 

 .م31/12/2019 في المنتهية المالية الفترة خالل أعمالهم عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-008
 الحادية المادة نم( 1) الفقرة في الوارد بالترخيص العادية العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-009

 االدارة مجلس ورةد نهاية حتى أو العادية العامة الجمعية موافقة تاريخ من اعتباراً  عام لمدة وذلك الشركات، نظام من والسبعون
ً  وذلك أسبق، أيهما المفوض  بشركات الخاصة شركاتال لنظام تنفيذاً  الصادرة التنظيمية واالجراءات الضوابط في الواردة للشروط وفقا
 .المدرجة المساهمة

 (مرفق. )المنافسة األعمال معايير على التصويت-010
 (مرفق. )الشركة باسم الخاصة للشركة األساسي النظام من الثانية المادة تعديل على التصويت-011
 (مرفق. )المساهمين بسجل الخاصة للشركة األساسي النظام من عشرة الثالثة المادة تعديل على التصويت-012
 (رفقم. )المجلس في الشاغر بالمركز الخاصة للشركة األساسي النظام من العشرون المادة تعديل على التصويت-013
 (رفقم. )المجلس بصالحيات الخاصة للشركة األساسي النظام من والعشرون الحادية المادة تعديل على التصويت-014
 (مرفق. )المجلس باجتماعات الخاصة للشركة األساسي النظام من والعشرون الخامسة المادة تعديل على التصويت-015
 (رفقم. )الجمعيات بدعوة الخاصة للشركة األساسي النظام من والثالثون الخامسة المادة تعديل على التصويت-016
 .العادية غير العامة يةالجمع اجتماع بنصاب الخاصة للشركة األساسي النظام من والثالثون الثامنة المادة تعديل على التصويت-017

 (مرفق)
 (مرفق. )اتالجمعي في بالتصويت الخاصة للشركة األساسي النظام من والثالثون التاسعة المادة تعديل على التصويت-018
 (مرفق. )المالية بالوثائق الخاصة للشركة األساسي النظام من الخمسون المادة تعديل على التصويت-019
 (فقمر. )األرباح بتوزيع الخاصة للشركة األساسي النظام من والخمسون الحادية المادة تعديل على التصويت-020
 (قمرف. )الشركات بنظام الخاصة للشركة األساسي النظام من والخمسون السابعة المادة تعديل على التصويت-021
 مجلس لرئيس والتي يالعقار لالستثمار الحبيب عبدالعزيز محمد وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-022
 وهي فيها، شرةمبا غير مصلحة الحبيب محمد بن صالح /السيد االدارة مجلس وعضو الحبيب عبدالعزيز بن سليمان الدكتور اإلدارة
ً  ،(لاير الف 1,600) قدرها سنوية ايجارية بقيمة للموظفين سكني مجمع تأجير عقد عن عبارة  العام خالل امالتالتع قيمة بأن علما
 تم وقد ،(لاير لفا 1,600) مبلغ م2020 المالي العام خالل التعامالت قيمة تبلغ ان ومتوقع( لاير الف 1,600) بلغت م2019 المالي
 ( مرفق. ) تفضيلية مزايا أو شروط بدون التعاقد هذا

 في ةالتابع الشركة) م.م.ذ - حرة منطقة - الحبيب سليمان الدكتور مستشفى شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-023
 فيها مباشرة صلحةم الحبيب عبدالعزيز بن سليمان الدكتور اإلدارة مجلس لرئيس والتي الحبيب عبدالعزيز بن سليمان والدكتور( دبي

 ايجارية قيمةب مستودع تأجير عقد عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة الحبيب سليمان بن هشام /السيد االدارة مجلس ولعضو
ً  ،(لاير الف 104)  قدرها سنوية  قيمة تبلغ ان وقعومت( لاير الف 104) بلغت م2019 المالي العام خالل التعامالت قيمة بأن علما

 ( مرفق)  .تفضيلية مزايا أو شروط بدون التعاقد هذا تم وقد ،(لاير الف 104) مبلغ م2020 المالي العام خالل التعامالت
 في ةالتابع الشركة) م.م.ذ - حرة منطقة - الحبيب سليمان الدكتور مستشفى شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-024
 فيها مباشرة صلحةم الحبيب عبدالعزيز بن سليمان الدكتور اإلدارة مجلس لرئيس والتي الحبيب عبدالعزيز بن سليمان والدكتور( دبي

 ايجارية قيمةب مستودع تأجير عقد عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة الحبيب سليمان بن هشام /السيد االدارة مجلس ولعضو
 التعامالت قيمة تبلغ نا ومتوقع( لاير الف 52) بلغت م2019 المالي العام خالل التعامالت قيمة بأن علماً ( لاير الف 52) قدرها سنوية
 (مرفق.) تفضيلية مزايا أو شروط بدون التعاقد هذا تم وقد ،(لاير الف 52) مبلغ م2020 المالي العام خالل
 في ةالتابع الشركة) م.م.ذ - حرة منطقة - الحبيب سليمان الدكتور مستشفى شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-025
 فيها مباشرة صلحةم الحبيب عبدالعزيز بن سليمان الدكتور اإلدارة مجلس لرئيس والتي الحبيب عبدالعزيز بن سليمان والدكتور( دبي

 بقيمة دبي إمارةب عيادات تأجير عقد عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة الحبيب سليمان بن هشام /السيد االدارة مجلس ولعضو
ً  ،(لاير الف 5,105) قدرها سنوية ايجارية  ان ومتوقع( لاير فال 5,105) بلغت م2019 المالي العام خالل التعامالت قيمة بأن علما

 ( مرفق. ) تفضيلية ايامز أو شروط بدون التعاقد هذا تم وقد ،(لاير الف 5,105) مبلغ م2020 المالي العام خالل التعامالت قيمة تبلغ
 بن سليمان الدكتور اإلدارة مجلس لرئيس والتي للمقاوالت مسح وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-026

 مقاوالت قدع عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة الحبيب سليمان بن هشام /السيد االدارة مجلس وعضو الحبيب عبدالعزيز
 م2019 المالي العام خالل التعامالت قيمة بأن علماً ( لاير الف 23,530) قدرها بقيمة الخبر بمدينة المستشفى لمشروع للمباني عامة
 ( مرفق.) تفضيلية مزايا أو شروط بدون التعاقد هذا تم وقد ،(لاير الف 23,351) بلغت
 بن سليمان الدكتور اإلدارة مجلس لرئيس والتي للمقاوالت مسح وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-027

 مقاوالت قدع عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة الحبيب سليمان بن هشام /السيد االدارة مجلس وعضو الحبيب عبدالعزيز
ً  للمشاريع، عامة  أو شروط بدون عاقدالت هذا تم وقد ،(لاير الف 2,949) بلغت م2019 المالي العام خالل التعامالت قيمة بأن علما
 ( مرفق)  تفضيلية مزايا
 والتي للمقاوالت سحم وشركة( تابعة شركة) الطبية للرعاية الرياض شمال شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-028
 غير صلحةم الحبيب سليمان بن هشام /السيد االدارة مجلس وعضو الحبيب عبدالعزيز بن سليمان الدكتور اإلدارة مجلس لرئيس
 ،(لاير الف 348,877) قدرها بقيمة الرياض شمال مستشفى لمشروع الهيكل أعمال بناء مقاولة عقد عن عبارة وهي فيها، مباشرة
 ً  م،2020 المالي العام خالل التعامالت قيمة تبدأ ان ومتوقع( لاير الف 0) بلغت م2019 المالي العام خالل التعامالت قيمة بأن علما
 ( مرفق)  تفضيلية مزايا أو شروط بدون التعاقد هذا تم وقد

 الدكتور اإلدارة لسمج لرئيس والتي للتجارة المتخصصة نمارا ومؤسسة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-029
 عن بارةع وهي فيها، مباشرة غير مصلحة الحبيب سليمان بن هشام /السيد االدارة مجلس وعضو الحبيب عبدالعزيز بن سليمان

ً  ،(لاير الف 2,255) قدرها بقيمة للمشاريع كهربائية ومستلزمات أدوات شراء أوامر/عقد  المالي العام خالل تالتعامال قيمة بأن علما
 ( مرفق)  تفضيلية مزايا أو شروط بدون التعاقد هذا تم وقد ،(لاير الف 2,075) بلغت م2019
 الدكتور إلدارةا مجلس لرئيس والتي العالمية الصحة روافد وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-030
 عن بارةع وهي فيها، مباشرة غير مصلحة الحبيب سليمان بن هشام /السيد االدارة مجلس وعضو الحبيب عبدالعزيز بن سليمان

ً  ،(لاير الف 62,998) قدرها بقيمة واثاث طبية ومستلزمات أدوات شراء أوامر/عقد  المالي العام لخال التعامالت قيمة بأن علما
 (مرفق. )تفضيلية مزايا أو شروط بدون التعاقد هذا تم وقد ،(لاير الف 56,336) بلغت م2019
 بن سليمان الدكتور ارةاإلد مجلس لرئيس والتي العقارية األندلس وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-031

 مصلحة الحبيب محمد بن صالح /السيد االدارة مجلس وعضو الحبيب سليمان بن هشام /السيد االدارة مجلس وعضو الحبيب عبدالعزيز
 الطرفين، بين مناصفة المملوك جدة غرب مستشفى وتشغيل وادارة وتطوير وتصميم شراكة اتفاقية عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير
 ً . ) تفضيلية مزايا وأ شروط بدون التعاقد هذا تم وقد ،(لاير الف 3,087) بلغت م2019 المالي العام خالل التعامالت قيمة بأن علما
 ( مرفق
 (مرفق.) شركةال ألعمال منافس عمل في الحبيب العزيز عبد سليمان /الدكتور اإلدارة مجلس رئيس اشتراك على التصويت-032
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 مرفق)  الشركة ألعمال منافس عمل في الحبيب محمد صالح /السيد اإلدارة مجلس عضو اشتراك على التصويت-033

 التعاونية20
 مايو 3
 
 2020 

001-v م 31/12/2019 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس تقرير على التصويت 
002-v م 31/12/2019 في المنتهي المالي للعام الحسابات مراجعي تقرير على التصويت. 
003-v م 31/12/2019 في المنتهي المالي للعام للشركة المالية القوائم على التصويت. 
004-v م 31/12/2019 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت. 
005-v ومراجعة لفحص كوذل المراجعة، لجنة توصية على بناءً  المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجعي تعيين على التصويت 
 .أتعابهم وتحديد م2021 معا من األول والربع ،2020 المالي العام من والسنوي( والثالث والثاني األول) للربع المالية القوائم وتدقيق
006-v بتاريخ تهيالمن المالي العام عن اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة سعودي لاير(4,602,000) مبلغ صرف على التصويت 
 .م 31/12/2019

 موافقة تاريخ من داءً ابت الجديدة للدورة أعضائها ومكافآت عملها وضوابط مهامها وتحديد المراجعة لجنة تشكيل على التصويت-007
ً ( م25/03/2023) تاريخ في الدورة انتهاء وحتى( م03/05/2020) الجمعية  -1:هم( تيةالذا سيرهم المرفقة) المرشحين أن علما
 المس بن خالد /األستاذ -4 مخدوم هللا امان اناحس /األستاذ -3 السليمان سليمان بن خالد /األستاذ -2.التويجري عبدهللا بن حمود /األستاذ
 الرويس
 (.مرفق) الحوكمة الئحة تعديل على التصويت-008
009-v (فقمر. )التابعة واللجان اإلدارة مجلس بأعضاء الخاصة والتعويضات المكافآت سياسة تعديل على التصويت 
010-v (قمرف(. )الشركة أغراض) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( الثالثة)المادة تعديل على التصويت 
011-v (مرفق(. )الشركات في والتملك المشاركة) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( الرابعة)المادة تعديل على التصويت 
012-v (مرفق)(. الشركة استثمارات) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( السابعة)المادة تعديل على التصويت 
013-v (مرفق) (.األسهم تداول) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( عشر الثانية) المادة تعديل على التصويت 
014-v (مرفق(. )لالما رأس زيادة) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( عشر الثالثة) المادة تعديل على التصويت 
015-v (مرفق) (.الشركة إدارة) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( عشر الخامسة) المادة تعديل على التصويت 
016-v (مرفق(. )لمجلسا عضوية انتهاء) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( عشر السادسة) المادة تعديل على التصويت 
017-v (مرفق. )(الشاغر المركز) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( عشر السابعة) المادة تعديل على التصويت 
018-v (مرفق(. )المجلس صالحيات) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( عشر الثامنة) المادة تعديل على التصويت 
019-v (مرفق(. )لمجلسا أعضاء مكافأة) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( عشر التاسعة) المادة تعديل على التصويت 
020-v والعضو ونائبه المجلس رئيس صالحيات) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( العشرون)المادة تعديل على التصويت 

 (مرفق(. )السر وأمين المنتدب
021-v (مرفق(. )لمجلسا اجتماعات) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( والعشرون الحادية) المادة تعديل على التصويت 
022-v (مرفق(. )المجلس اعاجتم نصاب) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( والعشرون الثانية) المادة تعديل على التصويت 
023-v (مرفق(. )والعقود تاالتفاقيا) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( والعشرون الرابعة) المادة تعديل على التصويت 
024-v (مرفق(. )عياتالجم حضور) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( والعشرون الخامسة) المادة تعديل على التصويت 
025-v (مرفق(. )لتأسيسيةا الجمعية) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( والعشرون السادسة) المادة تعديل على التصويت 
026-v (. التأسيسية لجمعيةا اختصاصات) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( والعشرون السابعة) المادة تعديل على التصويت

 (مرفق)
027-v (. العادية العامة لجمعيةا اختصاصات) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( والعشرون الثامنة) المادة تعديل على التصويت

 (مرفق)
028-v (رفقم(. )الجمعيات دعوة) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( الثالثون)المادة تعديل على التصويت 
029-v (. اديةالع العامة الجمعية ماعاجت نصاب) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( والثالثون الثانية) المادة تعديل على التصويت

 (مرفق)
030-v غير العامة الجمعية ماعاجت نصاب) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( والثالثون الثالثة) المادة تعديل على التصويت 
 (مرفق(. )العادية
031-v (مرفق(. )الحسابات اجعمر تعيين) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( والثالثون التاسعة) المادة تعديل على التصويت 
032-v (. الحسابات مراجع التزامات) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( واألربعون الحادية) المادة تعديل على التصويت

 (مرفق)
033-v (مرفق(. )لماليةا الوثائق) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( واألربعون الثالثة) المادة تعديل على التصويت 
034-v (مرفق(. )االحتياطيو الزكاة) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( واألربعون الخامسة) المادة تعديل على التصويت 
035-v (. اإلدارة مجلس عضاءأ مسؤولية) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( واألربعون التاسعة) المادة تعديل على التصويت

 (مرفق)
036-v اإلدارة جلسم رئيس لمعالي والتي القابضة الفيصلية ومجموعة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 
 إلى التعامالت بأن اً علم قادم، لعام بها والترخيص تأمين، وثائق عن عبارة وهي مباشرة غير مصلحة الحميّد سعد بن سليمان /األستاذ
 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال، 8.626.010 بلغت 2019 عام من الرابع الربع نهاية
037-v األستاذ اإلدارة جلسم رئيس لمعالي والتي للتأمين المتحدة والشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت/ 
 الفايز محمد بن بدهللاع /األستاذ اإلدارة مجلس وعضو العيسى عبدالرحمن بن وليد /األستاذ اإلدارة مجلس عضو الحميّد سعد بن سليمان
 فيها مصلحة لبوقا حسن بن عبدالعزيز /األستاذ التنفيذي والرئيس الخميس عبدالرحمن بن عبدالعزيز /األستاذ اإلدارة مجلس وعضو

ً  ، قادم لعام بها والترخيص تأمين وثائق رسوم عن عبارة وهي مباشرة غير  م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت بأن علما
 (مرفق.)تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال 2.166.070 بلغت
038-v األستاذ اإلدارة جلسم رئيس لمعالي والتي للتأمين المتحدة والشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت/ 
 محمد بن بدهللاع /األستاذ اإلدارة مجلس وعضو العيسى عبدالرحمن بن وليد /األستاذ اإلدارة مجلس وعضو الحميّد سعد بن سليمان
 مصلحة البوق حسن نب عبدالعزيز /األستاذ التنفيذي والرئيس الخميس عبدالرحمن بن عبدالعزيز /األستاذ اإلدارة مجلس وعضو الفايز
ً  ، قادم لعام بها والترخيص تأمينية مطالبات رسوم عن عبارة وهي مباشرة غير فيها  عام من الرابع الربع ايةنه إلى التعامالت بأن علما

 (مرفق.)تفضيلية شروط أي بدون ،وذلك ريـال 9.720.910 بلغت م2019
039-v بن وليد /اذاألست اإلدارة مجلس لعضو والتي عمر جبل وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 

ً  قادم، لعام بها والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة غير فيها مصلحة العيسى عبدالرحمن  نهاية إلى عامالتالت بأن علما
 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال 973.184 بلغت م2019 عام من الرابع الربع
040-v عبدالرحمن بن وليد /األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي رزا وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 

امتناع عن 
التصويت 

للبنود من .36 
إلى 64 

 والبنود 5 و 7
 لباقي نعم

 .البنود
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ً  قادم، لعام بها والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة غير فيها مصلحة العيسى  من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت بأن علما
 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال 2.502.440 بلغت م2019 عام

041-v عبدالرحمن بن ليدو /األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي رزا وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 
ً  قادم، لعام بها والترخيص تأجير عقد عن عبارة وهي مباشرة غير فيها مصلحة العيسى  من الرابع الربع هايةن إلى التعامالت بأن علما

 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال 130.968 بلغت م2019 عام
042-v حسن بن العزيز بدع /األستاذ التنفيذي للرئيس والتي وصيل وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 
ً  قادم، لعام بها والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة غير فيها مصلحة البوق  من الرابع الربع هايةن إلى التعامالت بأن علما
 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال 578.927 بلغت م2019 عام

043-v حسن بن بدالعزيزع /األستاذ التنفيذي للرئيس والتي وصيل وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 
ً  قادم، لعام بها والترخيص خدمات تقديم عقد عن عبارة وهي مباشرة غير فيها مصلحة البوق  الرابع الربع نهاية لىإ التعامالت بأن علما
 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال، 17.433.177 بلغت م2019 عام من

044-v رائد /األستاذ دارةاإل مجلس لعضو والتي التأمين لخدمات نجم وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 
ً  قادم، لعام بها والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة التميمي عبدهللا بن  نهاية إلى لتعامالتا بأن علما

 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال 14.704.479 بلغت م2019 عام من الرابع الربع
045-v رائد /األستاذ دارةاإل مجلس لعضو والتي التأمين لخدمات نجم وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 
ً  قادم، لعام بها والترخيص خدمات تقديم عقد عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة التميمي عبدهللا بن  إلى التعامالت أنب علما

 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال21.575.187 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية
046-v األستاذ اإلدارة جلسم لعضو والتي الجماعي، للنقل السعودية والشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت/ 
ً  قادم، لعام بها والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة التميمي عبدهللا بن رائد  ةنهاي إلى التعامالت بأن علما
 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال 24.476.016 بلغت م2019 عام من الرابع الربع
047-v األستاذ اإلدارة لسمج لعضو والتي األهلية، والتصنيع الغاز وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت/ 
ً  قادم، لعام بها والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة التميمي عبدهللا بن رائد  ةنهاي إلى التعامالت بأن علما
 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال 22.229.220 بلغت م2019 عام من الرابع الربع
048-v اإلدارة مجلس لعضو تيوال ،(رعاية) الطبية للرعاية الوطنية والشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 
 عن عبارة وهي باشرة،م غير فيها مصلحة المالكي عبدالكريم بن غسان /األستاذ اإلدارة مجلس وعضو التميمي عبدهللا بن رائد /األستاذ
ً  قادم، لعام بها والترخيص تأمين وثائق  وذلك ريـال 9.045.770 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت بأن علما
 (مرفق.)تفضيلية شروط أي بدون
049-v اإلدارة مجلس لعضو يوالت( رعاية) الطبية للرعاية الوطنية والشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 
 عن عبارة وهي باشرة،م غير فيها مصلحة المالكي عبدالكريم بن غسان /األستاذ اإلدارة مجلس وعضو التميمي عبدهللا بن رائد /األستاذ

ً  قادم، لعام بها والترخيص طبية خدمات تقديم عقد عن مدفوعة مطالبات  م2019 عام من رابعال الربع نهاية إلى التعامالت بأن علما
 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال 52.937.285 بلغت
050-v اإلدارة مجلس عضول والتي االجتماعية للتأمينات العامة والمؤسسة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 
ً  ادم،ق لعام بها والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة المالكي عبدالكريم بن غسان /األستاذ  بأن علما

 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال، 30.936.436 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت
051-v اإلدارة مجلس عضول والتي االجتماعية للتأمينات العامة والمؤسسة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 
ً  قادم، عامل بها والترخيص خدمات تقديم عقد عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة المالكي عبدالكريم بن غسان /األستاذ  بأن علما

 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال 126.686 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت
052-v بن غسان /األستاذ رةاإلدا مجلس لعضو والتي التعاونية أبراج وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 

 بها والترخيص رإيجا عقد عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة الجاسر جاسر /ألستاذ اإلدارة مجلس وعضو ٫المالكي عبدالكريم
ً  قادم، لعام . تفضيلية وطشر أي بدون وذلك ريـال 740.004 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت بأن علما
 (مرفق)

053-v عبدالعزيز/ألستاذا اإلدارة مجلس لعضو والتي القصيم أسمنت وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 
ً  قادم، لعام بها والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة غير فيها مصلحة الزيد عبدهللا بن  الربع نهاية إلى عامالتالت بأن علما

 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال 1.604.557 بلغت م2019 عام من الرابع
054-v بن جاسر /األستاذ دارةاإل مجلس لعضو والتي للتقاعد العامة والمؤسسة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 
ً  قادم، لعام بها والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة غير فيها مصلحة الجاسر عبدهللا  الربع نهاية إلى مالتالتعا بأن علما
 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال 23.342.895بلغت م2019 عام من الرابع
055-v األستاذ اإلدارة جلسم لعضو والتي للبتروكيماويات الوطنية والشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت/ 
ً  قادم، لعام بها والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة الفايز محمد بن عبدهللا  نهاية إلى التعامالت أنب علما
 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال 262.887 بلغت م2019 عام من الرابع الربع
056-v األستاذ دارةاإل مجلس لعضو والتي لالستثمار السعودي والبنك الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت/ 

ً  قادم، لعام بها والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة الخميس عبدالرحمن بن عبدالعزيز  بأن علما
 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال 24.355.915 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت

057-v اإلدارة مجلس لعضو والتي والتطوير لالستثمار الترفيه وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 
ً  قادم، املع بها والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة النويصر إبراهيم بن عبدالعزيز /األستاذ  بأن علما

 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال 2.673.885 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت
058-v بن عبدالعزيز /ذاألستا اإلدارة مجلس لعضو والتي تحكم ومجموعة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 

ً  قادم، لعام بها والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة النويصر إبراهيم  الربع نهاية إلى عامالتالت بأن علما
 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال 135.889.574 بلغت م2019 عام من الرابع
059-v األستاذ اإلدارة لسمج لعضو والتي المحدودة األعمال حلول وكفاءات الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت/ 

 التعامالت بأن لماً ع قادم، لعام بها والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة النويصر إبراهيم بن عبدالعزيز
 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال 27.357.754 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى

060-v اإلدارة مجلس لعضو والتي الحديدية للخطوط السعودية والشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 
ً  قادم، املع بها والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة النويصر إبراهيم بن عبدالعزيز /األستاذ  بأن علما

 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال 26.096.945 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت
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061-v األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي العيسى صناعات وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت/ 
 التعامالت بأن لماً ع قادم، لعام بها والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة النويصر إبراهيم بن عبدالعزيز

 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال 5.836.236 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى
062-v األستاذ ةاإلدار مجلس لعضو والتي القرى أم اسمنت وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت/ 

 التعامالت بأن لماً ع قادم، لعام بها والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة النويصر إبراهيم بن عبدالعزيز
 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال 1.126.181 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى

063-v األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي الوطني االستشارات بيت وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت/ 
 التعامالت بأن لماً ع قادم، لعام بها والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة النويصر إبراهيم بن عبدالعزيز

 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال 121.120 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى
064-v األستاذ إلدارةا مجلس لعضو والتي القابضة السعودية سكب وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت/ 

 التعامالت بأن لماً ع قادم، لعام بها والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة النويصر إبراهيم بن عبدالعزيز
 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال 1.275 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى

 الحادية المادة من( 1) الفقرة في الوارد بالترخيص العادية غير العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-065
 أسبق، أيهما المفوض اإلدارة مجلس دورة نهاية حتى أو العامة الجمعية موافقة تاريخ من عام لمدة وذلك الشركات، نظام من والسبعين

 ً .المدرجة اهمةالمس بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذاً  الصادرة التنظيمية واالجراءات الضوابط في الواردة للشروط وفقا

 البالد21
 مايو 12
 
 2020 

 تمويل يكون أن لىع الموظفين، أسهم برنامج ضمن وتخصيصها أسهمه، من سهم ماليين 5 لعدد البنك شراء على التصويت -001
 من شهرا عشر ثنيا أقصاها فترة خالل الشراء عملية بإتمام يفوضه من أو اإلدارة مجلس وتفويض الذاتية، البنك موارد من الشراء
 إذا الموظفين على ضمعرو سهم لكل التخصيص سعر فيها بما وتنفيذه البرنامج شروط وتحديد العادية، غير العامة الجمعية قرار تاريخ
 والضوابط ءاتاإلجرا البنك يتبع المدة هذه انقضاء وبعد سنوات 10 حتى المشتراة باألسهم االحتفاظ يتم أن على بمقابل، كان

 العالقة ذات واللوائح األنظمة في عليها المنصوص

 .1 لبند نعم
 

 زين22
 يونيو 4
 
 2020 

 .م2019-12-31 في المنتهية المالية للسنة  اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 .م2019-12-31 في المنتهية المالية السنة  عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت-002
 .م2019-12-31 في المنتهية المالية السنة عن المالية القوائم على التصويت-003
 وذلك عة؛المراج لجنة توصية على بناءً  المرشحين المراجعين قائمة بين من الشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت-004
 المالي العام من األول عوالرب م2020 المالي العام من والسنوية والرابع والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص
 .أتعابه وتحديد م2021
 بن نايف /األمير سمو اإلدارة مجلس لرئيس والتي المراعي وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-005
 السائدة ريةالتجا بالشروط وذلك اتصاالت خدمات عقد عن عباره وهي فيها، مباشرة غير مصلحة الكبير سعود بن محمد بن سلطان
 (مرفق. )وديسع لاير 2,886,332 وقدره مبلغ م2019 المالي العام خالل التعامالت قيمة إجمالي بلغ حيث تفضيلية شروط وبدون
 سمو المجلس لرئيس يكون والتي المحدودة، األرشفة مستودعات وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-006
 سنوية بقيمة فةوأرش تخزين خدمات عقد عن عبارة وهي. فيها مباشرة غير مصلحة الكبير سعود بن محمد بن سلطان بن نايف /األمير

. م٢٠١٩ يونيو ٣٠ بتاريخ العقد انهاء تم وقد المحدودة، األرشفة مستودعات شركة مع عقد السعودية زين وقعت حيث لاير ٩١٦,٧٩٣
 (مرفق)

 سمو اإلدارة جلسم لرئيس والتي التعاوني للتأمين العربي الدرع وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-007
 وهي فيها، باشرةم غير مصلحة السيف علي بن رائد /األستاذ اإلدارة مجلس وعضو الكبير سعود بن محمد بن سلطان بن نايف /األمير
 المالي العام لخال التعامالت قيمة إجمالي بلغ حيث تفضيلية شروط وبدون السائدة التجارية بالشروط وذلك خدمات عقد عن عباره
 (مرفق. )سعودي لاير 531,981 وقدره مبلغ م2019
 بن نايف /ألميرا سمو اإلدارة مجلس لرئيس والتي اليمامة اسمنت وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-008
 السائدة ريةالتجا بالشروط وذلك اتصاالت خدمات عقد عن عباره وهي فيها، مباشرة غير مصلحة الكبير سعود بن محمد بن سلطان
 (مرفق. )سعودي لاير 539,423 وقدره مبلغ م2019 عام خالل التعامالت قيمة إجمالي بلغ حيث تفضيلية شروط وبدون
 .م2019-12-31 في المنتهية المالية السنة خالل أعمالهم عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-009
 مجتمعين جانالل وأعضاء اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة سعودي لاير 3,675,000 مقداره اجمالي مبلغ صرف على التصويت-010
 2019-12-31 في المنتهية المالية السنة عن

امتناع عن 
التصويت 
للبنود من 5 
  إلى 8

 لباقي نعم
 .البنود

 سابك23
 يونيو 10
 
 2020 

 (.للشركة الرئيسي المركز) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 2) المادة تعديل على التصويت-001
 (.الشركة أغراض) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 3) المادة تعديل على التصويت-002
 (.واالندماج والمشاركة التملك) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 4) المادة تعديل على التصويت-003
 (.األسهم تملك) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 8) المادة حذف على التصويت-004
 (.الممتازة األسهم) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 12) المادة تعديل على التصويت-005
 (.المال راس زيادة) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 13) المادة تعديل على التصويت-006
 (.المال رأس تخفيض) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 14) المادة تعديل على التصويت-007
 (.اإلدارة مجلس تشكيل) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 15) المادة تعديل على التصويت-008
 (.المجلس اجتماعات) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 16) المادة تعديل على التصويت-009
 (.ومداوالته المجلس قرارات) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 17) المادة تعديل على لتصويتا-010
 (.واختصاصاته المجلس صالحيات) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 18) المادة تعديل على التصويت-011
 (.المجلس رئيس صالحيات) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 19) المادة تعديل على التصويت-012
 (.اإلدارة مجلس عضوية مركز شغور) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 20) المادة تعديل على التصويت-013
 (.التنفيذي الرئيس مكافأة) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 22) المادة حذف على التصويت-014
 (.الشركة عن التوقيع صالحية) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 23) المادة تعديل على التصويت-015
 (.التنفيذي الرئيس نواب) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 24) المادة حذف على التصويت-016
 (.الجمعيات حضور) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 26) المادة تعديل على التصويت-017
 (.العامة الجمعيات انعقاد) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 28) المادة تعديل على التصويت-018
 (.الجمعيات دعوة) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 29) المادة تعديل على التصويت-019
 (.ديةالعا العامة الجمعية اجتماع نصاب) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 33) المادة تعديل على التصويت-020
 (.اديةالع غير العامة الجمعية اختصاصات) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 34) المادة تعديل على التصويت-021
 (.لعاديةا غير العامة الجمعية اجتماع نصاب) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 35) المادة تعديل على التصويت-022
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 (.العامة الجمعية قرارات) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 36) المادة تعديل على التصويت-023
 (.الحسابات مراجع تعيين) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 37) المادة تعديل على التصويت-024
 (.تالحسابا مراجع ومسؤوليات صالحيات) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 38) المادة تعديل على التصويت-025
 (.المالية الوثائق) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 40) المادة تعديل على التصويت-026
 (.االرباح توزيع) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 41) المادة تعديل على التصويت-027
 (.التمويلية والصكوك الدين أدوات) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 43) المادة تعديل على التصويت-028
 (.ختامية أحكام) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 46) المادة تعديل على التصويت-029
 أعاله البنود في المقترحة التعديالت مع لتتوافق وترقيمها، األساس نظام مواد ترتيب إعادة على التصويت-030

(5،6،7،8،9،10،11،12،13،15،17،18،19،20،21،22،23،24،25،26،27،28,29.) 
 (.المراجعة لجنة تشكيل) بـ تتعلق( 34) برقم األساس الشركة نظام إلى مادة إضافة على التصويت-031
 (.المراجعة لجنة اجتماع نصاب) بـ تتعلق( 35) برقم األساس الشركة نظام إلى مادة إضافة على التصويت-032
 (.المراجعة لجنة اختصاصات) بـ تتعلق( 36) برقم األساس الشركة نظام إلى مادة إضافة على التصويت-033
 (.المراجعة لجنة تقارير) بـ تتعلق( 37) برقم األساس الشركة نظام إلى مادة إضافة على التصويت-034
 التنفيذيين وكبار المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت سياسة تعديل على التصويت-035

 بوبا24
 يونيو 30
 
 2020 

 م31-12-2019 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 م31-12-2019 في المنتهي المالي العام عن الشركة لحسابات مراجعي تقرير على التصويت-002
 م31-12-2019 في المنتهي المالي العام عن المالية القوائم على التصويت-003
 ومراجعة حصلف وذلك الُمراجعة، لجنة توصية على بناء المرشحين بين من الشركة حسابات مراجعي تعيين على التصويت-004
 .أتعابهما وتحديد 2021، عامل األول والربع2020 المالي العام من والسنوي والرابع والثالث والثاني األول للربع المالية القوائم وتدقيق
 اإلدارة لسمج ألعضاء كمكافأة ،(ألف3,098)  سعودي لاير ألف وتسعون وثمانية ماليين ثالث مبلغ صرف على التصويت-005
 .م31-12-2019 في المنتهية المالية السنة عن

 في نتهيالم المالي العام خالل للشركة إدارتهم عن المسؤولية من اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-006
 .م31/12/2019

 المالي العام عن سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل المساهمين على مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-007
ً  والتوزيع االستحقاق تاريخ وتحديد ذلك، تقرر حال في م2020  .الشركات لنظام يذاً تنف الصادرة التنظيمية واإلجراءات للضوابط وفقا
 صيصهاتخ بهدف سهم، ألف 220 عدد أقصى وبحد سعودي، لاير 14,275,322 بمبلغ ألسهم الشركة شراء على التصويت-008

 الجمعية جتماعا تاريخ من( شهر 12) أقصاها مدة خالل التخصيص يتم أن على( األجل طويلة الحوافز خطة) الشركة موظفي لبرنامج
 مجلس وتفويض ،(شركةبال المتوفر النقد) من الشراء تمويل وسيتم األجل، طويلة الحوافز خطة على الموافقة فيها تمت الذي العمومية
 غير الجمعية قرار اريخت من شهراً  عشر اثني أقصاها فترة خالل بالخطة المتعلقة األسهم عمليات وتنفيذ الشراء عملية بإتمام اإلدارة
ً   .العادية ً  شروطه تحديد تم الذي الحالي للبرنامج استمرار هو البرنامج هذا بأن علما  عيةالجم موافقة وأخذ اإلدارة جلسم قبل من سابقا
 .م08/05/2017 الموافق هـ12/08/1438 بتاريخ
 تاريخ من ابتداءً ( يتنفيذ غير عضو) اإلدارة مجلس في عضواً  لينتون جوي/  السيدة بتعيين اإلدارة مجلس قرار على التصويت-009
ً  م،30/06/2022 في الحالية الدورة انتهاء تاريخ حتى المجلس دورة إلكمال م،01/12/2019 في تعيينها  السيد  السابق وللعض خلفا

 ( تنفيذي غير عضو) بريستون سيمون /
 لجمعيةا تاريخ من إعتباراً  وذلك الشاغر  المقعد لشغل المرشحين بين من إدارة مجلس عضو انتخاب على التصويت-010
 .م30/06/2022 بتاريخ الدورة إنتهاء وحتى  م30/06/2020

 اإلدارة مجلس لجان بأعضاء الخاصة المكافآت سياسة تعديل على التصويت-011
 اإلدارة مجلس بأعضاء الخاصة المكافآت سياسة تعديل على التصويت-012
 ديفيد) االدارة مجلس ألعضاء والتي األسواق وحدة العالمية بوبا وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-013
. العالمية بوبا ركةش في تنفيذيين باعتبارهم فيها مباشرة غير مصلحة( لينتون وجوي بريستون وسايمون هيوستن ومارتن فليتشر مارتن
 لاير ألف 36,423 مبلغ 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما األسواق، وحدة العالمية بوبا شركة مع عقد عن عبارة وهي

 .سعودي
 ناظر لؤي االدارة مجلس ألعضاء والتي الطبية، للعيادات ناظر وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-014
 الداخلية لعياداتا تشغيل رسوم عن عبارة وهي. الطبية للعيادات ناظر شركة في مالك باعتبارهم فيها مباشرة غير مصلحة ناظر وطل

 .عوديس لاير ألف 132 مبلغ يقارب ما 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما ، العربية بوبا شركة بموظفي الخاصة
 اإلدارة مجلس لعضو التيو كابيتال، واألهلي التعاوني للتأمين العربية بوبا شركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-015

 استثمارية تخدما رسوم عن عبارة وهي. كابيتال األهلي في إدارة مجلس عضو بإعتباره فيها مباشرة غير مصلحة صوفي عدنان. د
 .سعودي لاير ألف 715 مبلغ 2019 عام في التعامالت قيمة وبلغت
 ناظر لؤي االدارة مجلس ألعضاء والتي الطبية، للعيادات ناظر وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-016
 تكاليف عن رةعبا وهي. الطبية للعيادات ناظر شركة في مالكين ناظر وطل ناظر لؤي باعتبار فيها مباشرة غير مصلحة ناظر وطل

 (مرفق. )سعودي لاير ألف 673 مبلغ مايقارب 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما مبنى، مشاركة
 االدارة مجلس ضاءألع والتي ليمتد، أوفرسيز إنفستمنتس بوبا وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-017

 بوبا شركة في ينتنفيذي باعتبارهم فيها مباشرة غير مصلحة( لينتون وجوي هيوستن ومارتن بريستون وسايمون فليتشر مارتن ديفيد)
 مايقارب 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما األجانب، نالمساهمي من المستردة للضرائب تعديل عن عبارة وهي. العالمية
 .سعودي لاير ألف 2,988 مبلغ
 االدارة مجلس ضاءألع والتي ليمتد، أوفرسيز إنفستمنتس بوبا وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-018

 أعضاء افآتمك عن عبارة وهي. فيها مباشرة غير مصلحة( لينتون وجوي هيوستن ومارتن بريستون وسايمون فليتشر مارتن ديفيد)
ً . العربية بوبا شركة إدارة لمجلس عضويتهم نظير دفعت اإلدارة مجلس  من ودفعت سعودي لاير ألف 700 بلغت المكافآت هذه أن علما
 .تفضيلية شروط غير
 مارتن ديفيد) الدارةا مجلس ألعضاء والتي لمتد، انشورانس بوبا وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-019
 وهي. العالمية بابو شركة في تنفيذيين باعتبارهم فيها مباشرة غير مصلحة( لينتون وجوي هيوستن ومارتن بريستون وسايمون فليتشر
 .سعودي لاير ألف 6,009 مبلغ مايقارب 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما تأمين، تكاليف عن عبارة
 االدارة مجلس ألعضاء والتي القابضة الثانية األوسط الشرق بوبا وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-020
 وكذلك القابضة، األوسط الشرق بوبا شركة في إدارة مجلس أعضاء باعتبارهم فيها مباشرة غير مصلحة ناظر وطل ناظر لؤي

 باعتبارهم فيها مباشرة غير مصلحة( لينتون وجوي هيوستن ومارتن بريستون وسايمون فليتشر مارتن ديفيد) االدارة مجلس ألعضاء
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 23,608 مبلغ 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما التجارية، العالمة رسوم عن عبارة وهي. العالمية بوبا شركة في تنفيذيين
 .سعودي لاير ألف
 طل اإلدارة مجلس ضولع والتي التعاوني، للتأمين العربية بوبا وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-021
 صحي تأمين تكاليف عن عبارة وهي. التعاوني للتأمين العربية بوبا لشركة التنفيذي الرئيس باعتباره فيها مباشرة غير مصلحة ناظر

 .سعودي لاير ألف 19,155 مبلغ 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما التعاوني، للتأمين العربية بوبا شركة لموظفي
 ناظر لؤي الدارةا مجلس ألعضاء والتي القابضة، ناظر مجموعة وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-022
 تكاليف عن عبارة وهي. القابضة ناظر شركة ورئيس مالك ناظر ولؤي مالك ناظر طل باعتبار فيها مباشرة غير مصلحة ناظر وطل
 .سعودي لاير ألف 656 مبلغ مايقارب 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما موظفيها، تأمين
 ناظر لؤي االدارة مجلس ألعضاء والتي الطبية، للعيادات ناظر وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-023
 تكاليف عن رةعبا وهي. الطبية للعيادات ناظر شركة في مالكين ناظر وطل ناظر لؤي باعتبار فيها مباشرة غير مصلحة ناظر وطل
 .سعودي لاير ألف 2,774 مبلغ مايقارب 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما موظفيها، تأمين
 والتي المحدودة، مةالمتقد الصحية والخدمات الكلى لغسيل ناظر وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-024

 ولؤي اظرن شركة في مالكين ناظر وطل ناظر لؤي باعتبار فيها مباشرة غير مصلحة ناظر وطل ناظر لؤي االدارة مجلس ألعضاء
 بلغ كما موظفيها،ل طبية تأمين تكاليف عن عبارة وهي. المحدودة المتقدمة الصحية والخدمات الكلى لغسيل ناظر شركة رئيس هو ناظر

 .سعودي لاير ألف 6,286 مبلغ 2019 عام خالل التعامالت إجمالي
 ناظر لؤي الدارةا مجلس ألعضاء والتي الصحية، للرعاية نواة وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-025
 تكاليف عن ةعبار وهي. الصحية للرعاية نواة شركة في مالكين ناظر وطل ناظر لؤي باعتبار فيها مباشرة غير مصلحة ناظر وطل
 .سعودي لاير ألف 535 مبلغ مايقارب 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما موظفيها، تأمين
 ناظر لؤي االدارة سمجل ألعضاء والتي الطبية، للعيادات ناظر وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على الموافقة-026
 تكاليف عن ارةعب وهي. الطبيةً  للعيادات ناظر شركة في مالكين ناظر وطل ناظر لؤي باعتبار فيها مباشرة غير مصلحة ناظر وطل
 2019 عام لخال التعامالت إجمالي بلغ كما الخدمات، مزودي شبكة ضمن العربية بوبا شركة لعمالء ومهنية طبية خدمات تقديم

 .سعودي لاير ألف 2,945 مبلغ مايقارب
 مجلس لعضو والتي جاري،الت األهلي والبنك التعاوني للتأمين العربية بوبا شركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-027
 خالل بلغت لتعامالتا قيمة وتبلغ. التجاري األهلي البنك في إدارة مجلس عضو بإعتباره فيها مباشرة غير مصلحة القويز زيد اإلدارة

 سعودي لاير ألف 151,004 مبلغ 2019 عام
 مجلس لعضو والتي ، يالدول الخليج وبنك التعاوني للتأمين العربية بوبا شركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-028
 مبلغ 2019 عام اللخ بلغت التعامالت قيمة وتبلغ. البنك في إدارة مجلس عضو بإعتباره فيها مباشرة غير مصلحة القويز زيد اإلدارة
 .سعودي لاير ألف 9,423
 لعضو والتي صحي، تأمين تكاليف في والمتمثلة الراجحي، حديد وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-029
 التعامالت جماليإ بلغ كما. الراجحي حديد شركة في إدارة مجلس عضو باعتباره فيها مباشرة غير مصلحة القويز زيد االدارة مجلس
 .سعودي لاير ألف 6,878 مبلغ مايقارب 2019 عام خالل
 صحي، تأمين كاليفت في والمتمثلة ،(موبايلي) إتصاالت إتحاد وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-030
 شركة في إدارة مجلس عضو األولى الدرجة من أقاربه أحد باعتبار فيها مباشرة غير مصلحة القويز زيد االدارة مجلس لعضو والتي
 .سعودي لاير ألف 76,456 مبلغ مايقارب 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما. إتصاالت إتحاد
 تأمين تكاليف في لةوالمتمث ،(معادن) السعودي العربي التعدين وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-031

 في إدارة مجلس عضو األولى الدرجة من أقاربه أحد باعتبار فيها مباشرة غير مصلحة القويز زيد االدارة مجلس لعضو والتي صحي،
 .سعودي لاير ألف 11,092 مبلغ مايقارب 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما. معادن شركة
 تأمين تكاليف في والمتمثلة الصناعي، لإلستثمار السعودية والشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-032

 في إدارة مجلس عضو األولى الدرجة من أقاربه أحد باعتبار فيها مباشرة غير مصلحة القويز زيد االدارة مجلس لعضو والتي صحي،
 .عوديس لاير ألف 236 مبلغ مايقارب 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما. الصناعي لإلستثمار السعودية الشركة
 صحي، تأمين اليفتك في والمتمثلة ، الخشبية للصناعات بوان وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-033
 شركة في إدارة مجلس عضو األولى الدرجة من أقاربه أحد باعتبار فيها مباشرة غير مصلحة القويز زيد االدارة مجلس لعضو والتي
 .سعودي لاير ألف 1,457 مبلغ مايقارب 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما. الخشبية للصناعات بوان
 صحي، تأمين كاليفت في والمتمثلة ، الحديدية للصناعات بوان وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-034
 شركة في إدارة مجلس عضو األولى الدرجة من أقاربه أحد باعتبار فيها مباشرة غير مصلحة القويز زيد االدارة مجلس لعضو والتي
 .سعودي لاير ألف 1,266 مبلغ مايقارب 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما. الحديدية للصناعات بوان
 صحي، تأمين تكاليف في والمتمثلة ،( الراجحي) الراجحي ومصرف الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-035
 مصرف في إدارة مجلس عضو األولى الدرجة من أقاربه أحد باعتبار فيها مباشرة غير مصلحة القويز زيد االدارة مجلس لعضو والتي

 .سعودي لاير ألف 101,163 مبلغ مايقارب 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما. الراجحي
 والتي صحي، ينتأم تكاليف في والمتمثلة ، الرياض كابالت وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-036
 كابالت في إدارة مجلس عضو األولى الدرجة من أقاربه أحد باعتبار فيها مباشرة غير مصلحة القويز زيد االدارة مجلس لعضو

 .سعودي لاير ألف 8,329 مبلغ مايقارب 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما. الرياض
 غير مصلحة إلياس عبدهللا. د اإلدارة مجلس لعضو والتي كريم، وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-037

 ليإجما بلغ كما للموظفين، صحي تأمين تكاليف في والمتمثلة. كريم في إدارة مجلس وعضو التنفيذي الرئيس باعتباره فيها مباشرة
 .سعودي لاير ألف 1,162 مبلغ من مايقارب 2019 عام خالل التعامالت

 مجلس لعضو والتي تال،كابي األهلي وشركة التعاوني للتأمين العربية بوبا شركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-038
 عن عبارة وهي. لكابيتا األهلي شركة في إدارة مجلس عضو بإعتباره فيها مباشرة غير مصلحة الصوفي عبدالفتاح عدنان. د االدارة
 .سعودي لاير ألف 4,813 مبلغ 2019 في التعامالت إجمالي بلغت وقد صحي تأمين تكاليف
 مجلس لعضو والتي ة،القابض سدكو وشركة التعاوني للتأمين العربية بوبا شركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-039
 عن عبارة وهي .القابضة سدكو شركة في إدارة مجلس عضو بإعتباره فيها مباشرة غير مصلحة الصوفي عبدالفتاح عدنان. د االدارة
 .سعودي لاير ألف 3,237 مبلغ 2019 في التعامالت إجمالي بلغت وقد صحي تأمين تكاليف
 لعضو والتي صحي، نتأمي تكاليف في والمتمثلة القابضة، فتيحي وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-040
 بلغ كما. ابضةالق فتيحي شركة في إدارة مجلس عضو باعتباره فيها مباشرة غير مصلحة الصوفي عبدالفتاح عدنان.د االدارة مجلس
 .سعودي لاير ألف 1,487 مبلغ مايقارب 2019 عام خالل التعامالت إجمالي
 شايف عبدالهادي االدارة مجلس لعضو والتي شايف، عبدالهادي واألستاذ الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-041
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 من مايقارب 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما وللموظفين، عائلي صحي تأمين تكاليف في والمتمثلة. فيها مباشرة مصلحة
 .سعودي لاير ألف 64 مبلغ
 االدارة مجلس ولعض والتي المحدودة، الصحية المياه تعبئة وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-042

 تكاليف في لمتمثلةوا. المحدودة الصحية المياه تعبئة شركة في إدارة مجلس عضو باعتباره فيها مباشرة غير مصلحة شايف عبدالهادي
 .سعودي لاير ألف 3,379 مبلغ من مايقارب 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما صحي، تأمين
 يوالت كابيتال، األهلي كةوشر األهلي والبنك التعاوني للتأمين العربية بوبا شركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-043

 كابيتال ألهليا شركة في إدارة مجلس عضو باعتباره فيها مباشرة غير مصلحة الصوفي عبدالفتاح عدنان. د اإلدارة مجلس ألعضاء
 التعامالت جماليإ بلغت وقد للشركة مالية خدمات تقديم ورسوم تكاليف عن عبارة وهي. األهلي البنك إدارة مجلس عضو القويز وزيد
 .سعودي لاير ألف 1,429 مبلغ 2019 عام في

 والتي الصلب، نابيبأل السعودية والشركة التعاوني للتأمين العربية بوبا شركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-044
 السعودية كةالشر إدارة مجلس عضو بإعتباره فيها مباشرة غير مصلحة عاشور صالح محمد نادر للشركة المالي التنفيذي للرئيس
 في لتعامالتا إجمالي بلغت وقد الصلب، ألنابيب السعودية الشركة لموظفي صحي تأمين تكاليف عن عبارة وهي ، الصلب ألنابيب
 .سعودي لاير ألف 4,140 مبلغ مايقارب 2019
 محمد لعلي والتي اعشن،ب محمد أحمد وشركة التعاوني للتأمين العربية بوبا شركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-045
 تأمين كاليفت عن عبارة وهي ، للتجارة باعشن محمد أحمد شركة إدارة مجلس عضو بإعتباره فيها مباشرة غير مصلحة شنيمر سعدي
 .سعودي لاير ألف 2,999 مبلغ 2019 في التعامالت إجمالي بلغت وقد ، الشركة لموظفي صحي
 اإلدارة مجلس لعضو لتيوا اإلتحاد، ونادي التعاوني للتأمين العربية بوبا شركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-046
 إجمالي بلغت قدو للنادي رعاية عقد عن عبارة وهي السابق، النادي إدارة مجلس رئيس بإعتباره فيها مباشرة غير مصلحة ناظر لؤي

 .سعودي لاير ألف 2,538 مبلغ من مايقارب التعامالت
 المراجعة لجنة لعضو تيوال الهالل، ونادي التعاوني للتأمين العربية بوبا شركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-047

ً  وأميناً  النادي إدارة مجلس عضو بإعتباره فيها مباشرة غير مصلحة الهتالن سليمان اإلدارة بمجلس  عن عبارة وهي دوق،للصن مكلفا
 .سعودي لاير ألف 3,170 مايقارب التعامالت إجمالي بلغت وقد للنادي رعاية عقد

 .بالتأسيس والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 1) المادة تعديل على التصويت-048
 .الشركة بأغراض والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 3) المادة تعديل على التصويت-049
 .الشركات في والتملك بالمشاركة والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 4) المادة تعديل على التصويت-050
 .األسهم بإصدار والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 11) المادة تعديل على التصويت-051
 .األسهم بتداول والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 12) المادة تعديل على التصويت-052
 .المال رأس بزيادة والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 13) المادة تعديل على التصويت-053
 .المال رأس بتخفيض والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 14) المادة تعديل على التصويت-054
 .الشركة بإدارة والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 15) المادة تعديل على التصويت-055
 المجلس عضوية بانتهاء والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 16) المادة تعديل على التصويت-056
 .المجلس في الشاغر بالمركز والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 17) المادة تعديل على التصويت-057
 المجلس بصالحيات والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 18) المادة تعديل على التصويت-058
 مجلس برئيس الخاصة ةوالمكافأ المجلس أعضاء بمكافأة والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 19) المادة تعديل على التصويت-059
 .المنتدب والعضو اإلدارة
 عضويته، دةوم اإلدارة مجلس رئيس بصالحيات والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 20) المادة تعديل على التصويت-060

 .السر وأمين المنتدب والعضو الرئيس نائب وعضوية
 .المجلس باجتماعات والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 21) المادة تعديل على التصويت-061
 .المجلس اجتماع بنصاب والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 22) المادة تعديل على التصويت-062
 .والعقود باالتفاقيات والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 24) المادة تعديل على التصويت-063
 .الجمعيات بحضور والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 25) المادة تعديل على التصويت-064
 .التأسيسية بالجمعية والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 26) المادة تعديل على التصويت-065
 .التأسيسية الجمعية باختصاصات والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 27) المادة تعديل على التصويت-066
 .العادية العامة الجمعية اختصاصات والمتعلقة( 28) المادة تعديل على التصويت-067
 .الجمعيات بدعوة والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 30) المادة تعديل على التصويت-068
 .عادية لغيرا العامة الجمعية اجتماع بنصاب والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 33) المادة تعديل على التصويت-069
 .الحسابات مراجع بتعيين والمتعلقة للشركة األساس نظامال من( 39) المادة تعديل على التصويت-070
 .الحسابات مراجع بالتزامات والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 41) المادة تعديل على التصويت-071
 .واالحتياطي بالزكاة والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 45) المادة تعديل على التصويت-072
 .األرباح باستحقاق والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 46) المادة تعديل على التصويت-073
 .اإلدارة مجلس أعضاء بمسؤولية والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 49) المادة تعديل على التصويت-074
 .الشركة بانقضاء والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 50) المادة تعديل على التصويت-075
 .الشركة بنظام والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 51) المادة تعديل على التصويت-076

25 
اسمنت 
 المدينة

 أغسطس 25
 
 2020 

ً وف الشركة مال رأس بتخفيض م4/11/2019 الموافق هـ7/3/1441 بتاريخ اإلدارة مجلس توصية على التصويت -1  :يلي لما قا
 قدرها خفيضت بنسبة لاير، 1,400,000,000 التخفيض وبعد لاير 1,892,000,000 التخفيض قبل المال لرأس األسمية القيمة -

 الشركة مال رأس من% 26
 .سهم 140,000,000 التخفيض وبعد سهم، 189,200,000 التخفيض قبل المصدرة األسهم عدد -
 .أسهم( 3.85) لكل( 1) واحد سهم: التخفيض معدل -
 لاير 492,000,000 المال رأس تخفيض قيمة -
 لذلك مستحقينال المساهمين وتعويض الشركة، أسهم من سهم 49,200,000 عدد إلغاء هي المال رأس لتخفيض المقترحة الطريقة -

 .ملغي سهم لكل رياالت( 10) األسمية بالقيمة
 .الحاجة عن المال رأس زيادة: المال رأس تخفيض سبب -
 بينما. التشغيلي وأ المالي الشركة أداء أو وعمليات إلتزامات على المال رأس لتخفيض جوهري أثر هناك يكون لن: التخفيض أثر -

 .للشركة والربحية األداء مؤشرات نسب على إيجابي أثر للتخفيض يكون أن اإلدارة تتوقع
 تسهيالت اتفاقيات الشركة وقعت فقد ذلك ومع الذاتية مصادرها من التخفيض عملية تمويل الشركة تعتزم: التخفيض عملية تمويل -

 نعم لكل البنود
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 مليون خمسين ومبلغ سعودي لاير( 50,000,000) مليون خمسين بمبلغ( ساب) البريطاني السعودي البنك مع إسالمية بنكية
 الشركة تستخدم ولن فقط، الشركة مال رأس تخفيض عملية تمويل لغرض متاحة الرياض بنك مع سعودي لاير( 50,000,000)

ً  الذاتية مصادرها من التخفيض عملية كامل تمويل من الشركة تمكن عدم حال في إال التسهيالت هذه مبالغ  قد طارئ حدث ألي وتحسبا
ً  السداد، عملية على يؤثر  حال في ارتباط عمولة أو إدارية أتعاب أو عموالت أي عليها يحتسب وال ملزمة غير التسهيالت هذه بأن علما
 التسهيالت استخدامها يتم لم
 سيكون لشركة،ا مال رأس تخفيض على العادية غير العامة الجمعية إجتماع في الشركة مساهموا وافق حال في: التخفيض تاريخ -

 مركز) المالية األوراق إيداع مركز شركة لدى الشركة مساهمين سجل في المقيدين الشركة مساهمي جميع على نافذاً  التخفيض قرار
 . الدائنين إعتراض فترة إنتهاء يلي تداول يوم ثانى نهاية في( اإليداع

 (.مرفق. )الشركة مال برأس والمتعلقة للشركة األساسي النظام من( 7) المادة تعديل -
 (.مرفق. )باإلكتتاب والمتعلقة للشركة األساسي النظام من( 8) المادة تعديل -
 (.مرفق). بالشركات والتملك بالمشاركة والمتعلقة للشركة األساسي النظام من( 4) المادة تعديل على التصويت -2
 (.مرفق). ألسهمها الشركة بشراء والمتعلقة( 5) برقم للشركة األساسي للنظام جديدة مادة إضافة على التصويت -3
 (.رفقم. )الخزينة أسهم ببيع والمتعلقة( 10) برقم للشركة األساسي للنظام جديدة مادة إضافة على التصويت -4
 (.مرفق. )األسهم بإرتهان والمتعلقة( 11) برقم للشركة األساسي للنظام جديدة مادة إضافة على التصويت -5
 (.مرفق) اإلدارة مجلس بصالحيات والمتعلقة للشركة األساسي النظام من( 19) المادة تعديل على التصويت -6
 (.مرفق. )اللجنة بتقارير والمتعلقة للشركة األساسي النظام من( 30) المادة تعديل على التصويت -7
 (.مرفق. )امةالع الجمعية إلى الدعوة بنشر والمتعلقة للشركة األساسي النظام من( 34) المادة تعديل على التصويت -8
 (.مرفق. )المالية بالوثائق والمتعلقة للشركة األساسي النظام من( 45) المادة تعديل على التصويت -9

 .المقترح التعديل وفق للشركة األساسي النظام مواد ترقيم إعادة على التصويت -10

26
مصرف 
 الراجحي

 نوفمبر 9
 
 2020 

 سنوات ثالث دةولم م14/11/2020 تاريخ من اعتباراً  تبدأ والتي القادمة للدورة اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على التصويت-001
 المصرف مكنت ال التصويت نتائج كانت حال في أنه مالحظة مع ،(المرشحين لكافة الذاتية السير مرفق) م13/11/2023 في تنتهي
 األعضاء مكان نمستقلي أعضاء إحالل فسيتم التنظيمية، المتطلبات حسب المجلس في المستقلين األعضاء من األدنى الحد تعيين من
  ( الذاتية السير مرفق. ) عليها سيحصلون التي األصوات عدد حسب المستقلين غير
 في وتنتهي اتسنو ثالث ولمدة م2020 نوفمبر 14 تاريخ من تبدأ والتي الجديدة للدورة المراجعة لجنة تشكيل على التصويت-002
 محمد ليع عبدهللا.1: من كل وهم( الذاتية السيرة مرفق) أعضائها ومكافآت عملها وضوابط مهامها وعلى م،2023 نوفمبر 13

  ابواثنين مطلق منصور فراج.3.  تميرك احمد عبدهللا وليد.2.  المنيف
  (.الالئحة على التعديالت مرفق) الشرعية الهيئة الئحة تعديل على التصويت-003

 3نعم  للبند 
امتناع لباقي 

 البنود.
 

27
اسمنت 
 الجنوب

 ديسمبر 12
 
 2020 

 ومدتها م01/01/2021 تاريخ من تبدأ والتي القادمة للدورة المرشحين بين من اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على التصويت-001
 (للمرشحين الذاتية السير مرفق. )م31/12/2023 بتاريخ تنتهي سنوات ثالث

 عن امتناع
 التصويت

 1للبند  

 الكهرباء28
 ديسمبر 27
 
 2020 

 ومدتها م2021 /01 /21 تاريخ من تبدأ والتي القادمة للدورة المرشحين بين من اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على التصويت .1
 (للمرشحين الذاتية السير مرفق. )م2024 /01 /20 بتاريخ تنتهي سنوات ثالث

 هـ1439 عام ةنهاي حتى الشركة تأسيس منذ الفترة عن ،(أرامكو) السعودية العربية الزيت شركة أرباح معالجة على التصويت .2
ً  وخمسون وواحد وثالثمائة مليارات ثالثة) لاير 3,351,784,611 قيمتها تبلغ والتي ً  مانونوث وأربعة وسبعمائة مليونا  وستمائة ألفا
ً  رياالً  عشر وأحد  اليها المشار األرباح وإدراج المالية وزارة لصالح الشركة على كمديونية المبلغ هذا معالجة تكون أن على( سعوديا
. لشركةا على للحكومة ستحقةالم المالية بااللتزامات يتعلق فيما المالية ووزارة الشركة بين الموقعتين والمضاربة التسوية اتفاقيتي ضمن

 (مرفق)
ً  المضاربة اتفاقية أرباح سداد لغرض اتفاقي احتياطي وتخصيص إنشاء على التصويت .3  الشركة بين لمبرمةا المضاربة التفاقية وفقا

 (قمرف. )المضاربة اتفاقية في المذكورة واآللية النسبة وفق أعاله( 2) البند في إليها والمشار المالية ووزارة
. أعاله( 3) بندال في إليه المشار االحتياطي لتكوين المبقاة الشركة أرباح من بالتحويل اإلدارة مجلس تفويض على التصويت .4
 (مرفق)
 بما المضاربة باحأر لسداد أعاله( 3) البند في اليه المشار االتفاقي االحتياطي باستخدام اإلدارة مجلس تفويض على التصويت. 5

 (مرفق. )المضاربة اتفاقية أحكام مع يتوافق

 لجميع نعم
 .البنود

 ينساب29
 ديسمبر 29
 
 2020 

 (.الشركة أغراض) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 3) المادة تعديل على التصويت-001
 .(الشركات في والتملك المشاركة) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 4) المادة تعديل على التصويت-002
 ( .الشركة مدة) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 6) المادة تعديل على التصويت-003
 ( .المجلس صالحيات) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 21) المادة تعديل على التصويت-004
 ( .والنائب الرئيس صالحيات) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 23) المادة تعديل على التصويت-005
 ( .الجمعيات حضور) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 27) المادة تعديل على التصويت-006
 ( .الجمعيات حضور) بـ تتعلق( 28) برقم األساس الشركة نظام إلى مادة إضافة على التصويت-007
 ( .الجمعيات دعوة) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 30) المادة تعديل على التصويت-008
 ( .اللجنة تقارير) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 41) المادة تعديل على التصويت-009
 ( .المالية الوثائق) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 45) المادة تعديل على التصويت-010
 ( .األرباح توزيع) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 46) المادة تعديل على التصويت-011
 الهأع البنود في المقترحة التعديالت مع لتتوافق وترقيمها؛ األساس نظام مواد ترتيب إعادة على التصويت-012

 عليها الموافقة حال في( 46،45،41،30،28،27،23،21،6،4،3)

 لجميع نعم
 .البنود
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 المخالفة                                                                      
تاريخ انتهاء 

 المخالفة
تاريخ بدء 
 المخالفة

# 

413

 
20-Oct-20 19-Oct-20 

1 
 تم وقد التجاوزات، ههذ إلى أدت الصندوق على استرداد عمليات حدوث نتيجة وذلك الصندوق، مدير إرادة عن خارجة ظروف عن ناتجة أعالة المذكورة المخالفات جميع أن* 

 .االسثتمارية الصناديق  الئحة حسب المحددة الزمنية المدة خالل تصحيحها
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 أسهم   – صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  

 )مدار من قبل شركة الراجحي المالية(  

 المراجعة وتقرير المراجع المستقل   القوائم المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
  







 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياأسهم   –صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح 

 قائمة المركز المالي  
  2020ديسمبر  31كما في 

 جزءا من هذه القوائم المالية.  16إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 3 

 
 

 يضاحإ
 2020ديسمبر  31

 لاير سعودي
 2019ديسمبر  31

 لاير سعودي 
  ───────── ───────── 

    الموجودات 

 402,480 1,381,867  رصيد لدى البنك 

 45,438,962 40,511,262 5 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 637,751 726,276  توزيعات أرباح مدينة

 5,259,430 39,307  مبالغ مستحقة القبض لقاء أوراق مالية مباعة 
  ───────── ───────── 

 51,738,623 42,658,712  إجمالي الموجودات 
  ═════════ ═══════════ 

    المطلوبات

 243,945 79,459 6 أتعاب إدارة مستحقة 

 115,635 96,226 7 مصاريف مستحقة 

 200,000 -  استردادات مستحقة
  ───────── ───────── 

 559,580 175,685  إجمالي المطلوبات
  ═════════ ═══════════ 
  

 
 

    حقوق الملكية

 51,179,043 42,483,027  القابلة لالسترداد  مالكي الوحداتلة صافي الموجودات العائد
  ───────── ───────── 

 51,738,623 42,658,712  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
  ═════════ ═════════ 

 578,652 432,613  الوحدات القابلة لالسترداد المصدرة
  ═════════ ═════════ 
    

 88.45 98.20  صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة
  ═════════ ═════════ 
 



 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياأسهم   –صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح 

   دخل الشاملقائمة ال
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 جزءا من هذه القوائم المالية.  16إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 4 

 

 يضاحإ 
2019 

  لاير سعودي 
2019 

  لاير سعودي 
  ───────── ───────── 

    الدخل

صافي )الخسارة( الربح غير المحقق عن الموجودات المالية  

 (4,215,325) 2,617,478    المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

صافي الربح المحقق عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة 

 6,843,449 1,624,293  العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 2,247,212 1,602,700  دخل توزيعات األرباح
  ───────── ───────── 

 4,875,336 5,844,471   إجمالي الدخل
  ───────── ───────── 

    المصاريف

 (1,051,336) (815,427) 6 ةأتعاب إدار

 ( 113,051) (52,947) 8 مصاريف تطهير

 ( 107,872) (107,403) 9 أخرى 
  ───────── ───────── 

 (1,272,259) (975,777)  إجمالي المصاريف
  ───────── ───────── 

 3,603,077 4,868,694  للسنة دخلال صافي

    

 - -  للسنةخر الشامل اآلالدخل 
  ───────── ───────── 

 3,603,077 4,868,694  للسنةالشامل  الدخل إجمالي
  ═════════ ═════════ 
 
 

 
 



 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياأسهم   –صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح 

 حقوق الملكيةقائمة التغيرات في 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 جزءا من هذه القوائم المالية.  16إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 5 

 
  2020 

  لاير سعودي 
2019 

  لاير سعودي 
  ───────── ───────── 
    

 55,367,317 51,179,043  حقوق الملكية في بداية السنة
  ───────── ───────── 
    

 3,603,077 4,868,694  للسنة  دخلالصافي 

 - -  للسنة الدخل الشامل اآلخر  
  ───────── ───────── 

 3,603,077 4,868,694  للسنة إجمالي الدخل الشامل 

    

 2,855,014 5,345,704  السنة وحدات مصدرة خالل 

 (8,429,008) (17,259,526)  السنة وحدات مستردة خالل 

  ───────── ───────── 

 (5,573,994) (11,913,822)  صافي التغير من معامالت الوحدات

    

 (2,217,357) (1,650,888)  توزيعات أرباح مدفوعة إلى مالكي الوحدات 
  ───────── ───────── 

 51,179,043 42,483,027  السنةفي نهاية  حقوق الملكية
  ═════════ ═════════ 
    

 الوحدات  الوحدات  
  ───────── ───────── 

    القابلة لالسترداد ةمعامالت الوحد

    : خالل السنةفيما يلي ملخصاً للوحدات القابلة لالسترداد 

    

 642,223 578,652  السنة الوحدات في بداية 
  ───────── ───────── 

 31,245 63,375  السنة مصدرة خالل وحدات 

 ( 94,816) (209,414)  السنة خالل وحدات مستردة 
  ───────── ───────── 

 ( 63,571) (146,039)    في الوحدات النقص صافي
  ───────── ───────── 

 578,652 432,613  السنةالوحدات في نهاية 
  ═════════ ═════════ 
 

 



 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياأسهم   –صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح 

 قائمة التدفقات النقدية    
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 جزءا من هذه القوائم المالية.  16إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 6 

 

 2020 
  لاير سعودي 

2019 
 لاير سعودي  

 ───────── ───────── 
   

   النشاطات التشغيلية

 3,603,077 4,868,694    السنة صافي الدخل

   

النشاطات   منالنقدية  التدفقات  تسوية صافي الدخل إلى صافيتعديالت لال

   التشغيلية:

غير المحققة عن الموجودات المالية   ( الخسارةاألرباحالخسارة )في  حركةال

 4,215,325 (2,617,478) المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

   

   : تعديالت رأس المال العامل

 4,788,083 7,545,178 الخسارة  وأموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  النقص في 

 ( 197,817) (88,525) توزيعات أرباح مدينةالزيادة في 

 (5,018,761) 5,220,123 في مبالغ مستحقة القبض لقاء أوراق مالية مباعة  (الزيادةالنقص )

 157,321 (164,486) المستحقةفي أتعاب اإلدارة النقص )الزيادة( 

 200,000 (200,000) االستردادات المستحقةالنقص )الزيادة( 

 13,651 (19,409) في المصاريف المستحقة النقص )الزيادة( 
 ───────── ───────── 

 7,760,879 14,544,097 النشاطات التشغيلية من النقديةالتدفقات صافي 
 ───────── ───────── 

   النشاطات التمويلية

 2,855,014 5,345,704  المصدرةمتحصالت من الوحدات 

 (8,429,008) (17,259,526) وحدات مستردة سداد

 (2,217,357) (1,650,888) مالكي الوحدات إلى توزيعات أرباح مدفوعة 
 ───────── ───────── 

 (7,791,351) (13,564,710) النشاطات التمويلية  المستخدمة فيالنقدية التدفقات صافي 
 ───────── ───────── 

 ( 30,472) 979,387 الرصيد لدى البنك فيالنقص صافي 

   

 432,952 402,480 السنة في بداية  الرصيد لدى البنك
 ───────── ───────── 

 402,480 1,381,867 السنةفي نهاية  الرصيد لدى البنك
 ═════════ ═════════ 
   

   التدفقات النقدية التشغيلية من توزيعات األرباح:

 2,049,395 1,514,175 توزيعات أرباح مستلمة 
 ═════════ ═════════ 
 

 



 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياأسهم   –وق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح صند

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 2020ديسمبر  31

7 

 

  التكوين واألنشطة  -  1

  
)"الصندوق"(، هو أسهم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  –صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح إن  

بين شركة الراجحي المالية )"مدير الصندوق"(، شركة تابعة مملوكة   اتفاقصندوق استثماري غير محدد المدة، أنشئ بموجب 

مصرف"(، والمستثمرين فيه )"مالكي الوحدات"( في الصندوق. ان عنوان بالكامل لشركة الراجحي المصرفية لالستثمار )"ال

 مدير الصندوق كما يلي:  
 

 شركة الراجحي المالية، اإلدارة العامة 
 حي المروج  –طريق الملك فهد  8467

 11263الرمز البريدي  2743صندوق البريد 
 المملكة العربية السعودية

 

للمستثمرين الراغبين باالستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وذلك طبقاً ألحكام الشريعة ولقد صمم الصندوق  

االسالمية عن طريق التركيز على أسهم ذات عائد عاٍل. يقوم الصندوق بتوزيع أرباح على مالكي الوحدات على أساس  

في الصندوق مما ينعكس في قيمة سعر الوحدة.    احبعد توزيع األرب  نصف سنوي. يتم إعادة استثمار صافي ربح الصندوق

 (. 2012مايو  12هـ )الموافق 1433جمادى الثاني  21تم تأسيس الصندوق بتاريخ 
 

 . قامت اإلدارة بتعيين شركة البالد لالستثمار )أمين الحفظ( للقيام كأمين حفظ. يتم دفع أتعاب الحفظ من قبل الصندوق
 

مدير الصندوق مسؤولية اإلدارة الشاملة ألنشطة الصندوق. كما يمكن لمدير الصندوق الدخول في ترتيبات مع مؤسسات   يتحمل

 أخرى لتوفير االستثمار أو الوصاية أو الخدمات اإلدارية األخرى نيابة عن الصندوق.
 

 .ندوق خالل السنة من حصص الص % 35إلى  % 20يتم استرداد ما بين  ،وبناء على المعلومات التاريخية

 

 اللوائح النظامية    -  2

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

الجديدة ( لالئحة صناديق االستثمار 2016نوفمبر  6هـ )الموافق 1438صفر  6( واعتباراً من 2006ديسمبر  24)الموافق 

(، والتي تنص 2016مايو  23هـ )الموافق 1437شعبان  16)"الالئحة المعدلة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 

 على األمور التي يتعين على جميع صناديق االستثمار العاملة في المملكة اتباعها. 

 

 والسياسات المحاسبية الهامة  أسس االعداد  -  3

 م بيان االلتزا   3-1

ً أعدت هذه القوائم المالية   للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة    وفقا

المعايير الدولية للتقرير ") العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 .("معتمدة في المملكة العربية السعوديةالمالي ال

 اإلعداد أسس    3-2

المقتناه باستثناء االستثمارات  ،المحاسبي  تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق

والذي   السعودي لايرلتم عرض هذه القوائم المالية با بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.

 .لاير سعودييمثل العملة الوظيفية للصندوق. كما تم تقريب كافة المعلومات المالية المعروضة إلى أقرب 

 

 السياسات المحاسبية الهامة   -  3-3

تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للصندوق تتماشى السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية مع  

. لم يقم الصندوق 2020يناير  1، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية اعتباراً من 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية المفعول بعد. 

 

القوائم المالية للصندوق.لكن ليس لها أي أثر على  2020يسري العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في عام 
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(: إحالل  39( ومعيار المحاسبة الدولي )9( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

   المرجعيسعر الفائدة 

: يوفر اإلثبات والقياس عدًدا ( األدوات المالية39( ومعيار المحاسبة الدولي )9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

من اإلعفاءات التي تسري على كافة أدوات تغطية المخاطر التي تتأثر مباشرة بإحالل سعر الفائدة المرجعي. تتأثر أداة التغطية  

اإلحالل حاالت عدم تأكد من توقيت أو قيمة التدفقات النقدية المستندة إلى المؤشرات المرجعية للبند المغطى أو أداة    إذا نتج عن 

 تغطية المخاطر. 

 

 ال يوجد للتعديالت أي أثر على القوائم المالية للصندوق.

 

 ألهمية النسبية (: تعريف ا8( ومعيار المحاسبة الدولي )1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

تقدم التعديالت تعريفًا جديًدا لألهمية النسبية ينص على أن "المعلومات تكون ذات أهمية نسبية إذا كان من المتوقع بشكل معقول  

أن يؤثر إغفالها أو تحريفها أو حجبها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية المعدة لغرض عام 

 أساس تلك القوائم المالية، والتي توفر معلومات مالية عن المنشأة الٌمِعدة للقوائم المالية."  وذلك على 

 

توضح التعديالت أن األهمية النسبية تتوقف على طبيعة وحجم المعلومات، سواء كانت بصورة منفردة أو مجتمعة مع معلومات  

جوهريًا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على القرارات   أخرى، في سياق القوائم المالية. إن "تحريف المعلومات يكون 

التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية. إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية للصندوق وليس من 

 المتوقع أن يكون لها أي أثر مستقبلي عليه.

 

 2018مارس  29در بتاريخ اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصا

إن اإلطار المفاهيمي ليس معياًرا وال تُلغي المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي معيار آخر. يتمثل الغرض  

من اإلطار المفاهيمي في مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في وضع المعايير، ومساعدة الُمعِدِّين على تطوير سياسات 

ت التي ال يوجد فيها معيار ساري، ومساعدة جميع الجهات على فهم المعايير وتفسيرها.ولن يؤثر ذلك  محاسبية متسقة في الحاال

على المنشآت التي قامت بوضع سياساتها المحاسبية وفقًا لإلطار المفاهيمي. يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم 

مطلوبات، ويوضح بعض المفاهيم الهامة. إن هذه التعديالت ليس لها الجديدة، وتعريفات محدثة ومعايير إثبات للموجودات وال

 أي أثر على القوائم المالية للصندوق. 
 

 النقدية وشبه النقدية 

تتكون النقدية وشبه النقدية في قائمة المركز المالي من النقد بالصندوق والودائع قصيرة األجل لدى البنوك القابلة للتحويل إلى 

 تخضع إلى مخاطر هامة للتغيرات في القيمة مع فترة استحقاق ثالثة أشهر أو أقل.  ال معروفه والتي مبالغ 

لغـرض الوفاء باالرتباطات النقدية قصيرة األجــل والهامش المحتسب المقيد ال   ةالمقتناان االستثمارات قصيرة األجــل غير 

 يعتبر نقدية وشبه نقدية.

ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك.
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 المالية األدوات 
 

 التصنيف ( 1)

  لها (، يقوم الصندوق بتصنيف موجوداته المالية ومطلوباته المالية عند االثبات األولي 9طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )

 إلى فئات من الموجودات المالية والمطلوبات المالية المبينة أدناه.
 
 ية مقتناة ألغراض المتاجرة إذا:  وعند تطبيق هذا التصنيف، يتم اعتبار الموجودات المالية أو المطلوبات المال  

 تم االستحواذ عليها أو تكبدها بشكل رئيسي لغرض بيعها وإعادة شرائها على المدى القريب، أو  ( أ ) 

جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً ويوجد بشأنها دليل على آخر نمط فعلي لتحقيق  لها  كانت عند اإلثبات األولي   ( ب ) 

 األرباح على المدى القصير، أو  

 كانت عبارة عن أداة مشتقة )فيما عدا المشتقات التي تمثل عقد ضمان مالي، أو األداة المالية المخصصة كأداة تغطية فعالة   )ج( 

 ة  الموجودات المالي

أساس   يقوم الصندوق بتصنيف موجوداته المالية إما كمقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة أو مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على  

 كل من:  

  .نموذج األعمال الخاصة بالمنشأة إلدارة الموجودات المالية 

  خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية . 

 المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة   الموجودات  •

ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية    يتم قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة في حالة إقتنائها 

التعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة  

   . القائم على المبلغ األصلي  

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة    الموجودات المالية المقاسة بالقيمة  •

 يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا:  

لم ينشا عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة   ( أ ) 

 على المبلغ األصلي القائم، أو  

 صل محتفظاً به ضمن نموذج أعمال هدفه إما تحصيل التدفقات النقدية، أو تحصيل التدفقات النقدية والبيع معاً، أو  لم يكن األ  ( ب ) 

تم تخصيص األصل، عند االثبات األولي، بشكل غير قابل لإللغاء كأصل مقاس بالقيمة لعادلة من خالل الربح أو الخسارة   )ج( 

جوهري عدم اتساق القياس أو اإلثبات والذي ينشأ خالف ذلك عن قياس الموجودات    إذا كان القيام بذلك يزيد أو يقلل بشكل 

 أو المطلوبات أو إثبات األرباح والخسائر الناتجة عنها وفق أسس مختلفة.  

 يدرج الصندوق في هذه الفئة ما يلي:  

وأدوات الدين التي تم االستحواذ عليها األدوات المالية المقتناة لغرض المتاجرة: تشتمل هذه الفئة على أدوات حقوق الملكية 

 بصورة رئيسية لغرض تحقيق ربح من التقلبات قصيرة األجل في السعر. 

 المطلوبات المالية  

 المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  •

يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة في حالة استيفائها لشروط اقتنائها ألغراض المتاجرة. ال يحتفظ الصندوق بأي مطلوبات  

 مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  

 المطفأة    المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة  •

   المالية بخالف تلك المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  تشتمل هذه الفئة على كافة المطلوبات  
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 (  اإلثبات 2)

 يقوم الصندوق بإثبات الموجودات المالية أو المطلوبات المالية عندما يصبح طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة المالية.  
 

التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني  –ويتم إثبات العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات المالية 

بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي يلتزم  )المعامالت التجارية االعتيادية(أو المتعارف عليه في السوق عليه األنظمة  الذي تنص

 فيه الصندوق بشراء أو بيع األصل.  

 (  القياس األولي 3)

ركز المالي  يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة الم 

 بالقيمة العادلة. ويتم اثبات كافة تكاليف المعامالت الخاصة بتلك األدوات مباشرةً في قائمة الدخل الشامل. 
 

يتم في األصل قياس الموجودات والمطلوبات المالية )بخالف تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( بالقيمة  

 ف عرضية متعلقة مباشرة ًبعملية االستحواذ أو اإلصدار.  العادلة لها زائداً أي تكالي

 (  القياس الالحق 4)
بعد القياس األولي، يقوم الصندوق بقياس األدوات المالية، المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالقيمة العادلة.  

األدوات المالية ضمن صافي الربح أو الخسارة الناتج عن الموجودات ويتم إثبات التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لهذه 
. ويتم إثبات العمولة  الشامل والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وذلك في قائمة الدخل 

وف العمولة ودخل أو مصروف  وتوزيعات األرباح المحققة أو المدفوعة عن هذه األدوات بصورة مستقلة ضمن دخل أو مصر
 توزيعات األرباح في قائمة الدخل الشامل.  

 

 التوقف عن إثبات األدوات المالية  (5)

يتم بصورة رئيسية التوقف عن إثبات األصل المالي )أو، إذ ينطبق ذلك، جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية  
 صندوق( عند:متشابهة( )أي استبعاده من قائمة المركز المالي لل

 
 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو 

قيام الصندوق بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف  
تحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل، أو )ب(  آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما )أ( قام الصندوق ب

 لم يقم الصندوق بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكن قام بتحويل السيطرة على األصل. 
 

إبرام اتفاقية ترتيبات فورية، فإنه  وفي الحاالت التي يقوم فيها الصندوق بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو 
 يجب عليه تقويم فيما إذا وألي مدى قام باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية. 

 
وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة  

على األًصل، يستمر الصندوق في إثبات األصل بقدر ارتباط الصندوق المستمر به. وفي تلك الحالة، يقوم الصندوق أيضاً 
تم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس  بإثبات المطلوبات المصاحبة لها. ي

 الحقوق وااللتزامات التي أبقى عليها الصندوق.   
 

 مدته.يتوقف الصندوق عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء 

 ( مقاصة األدوات المالية 6)
صة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم تتم مقا

لتسوية المبالغ التي تم إثباتها، وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد 
ا على اتفاقيات المقاصة الرئيسية مالم يتعثر أحد أطراف االتفاقية، ويتم عرض المطلوبات في آن واحد. وال ينطبق ذلك عموم

 الموجودات والمطلوبات ذات العالقة باإلجمالي في قائمة المركز المالي.
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 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  ( 7)

يقوم الصندوق، على أساس مستقبلي، بإجراء تقويم لخسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة للموجودات المالية المقيدة بالتكلفة 

  12العمر. تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى    مدىشهًرا أو    12ويتم تحديد خسائر االئتمان المتوقعة على مدى    المطفأة، 

شهًرا بعد   12شهًرا الحصة من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن حاالت التعثر بشأن أداة مالية ما والمحتملة خالل الـ 

عندما تكون هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان المتوقعة منذ نشوؤها يتم تحديد المخصص تاريخ إعداد القوائم المالية. لكن  

   على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.

 قياس القيمة العادلة 

معاملة نظامية تتم القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب  

بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات 

 ستتم إما:

 في السوق الرئيس للموجودات أو المطلوبات، أو  ● 
 المطلوبات. ، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو ي في حالة عدم وجود السوق الرئيس ● 

 
تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات 

 وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

وق على تحقيق منافع اقتصادية عن يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في الس
طريق االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى 

 حد.

استخدام المدخالت  يستخدم الصندوق طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة  
 القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 

 
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي  

 مستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت ال

 لموجودات أو مطلوبات مماثلة  ة ق نشطاسو أالمستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في  ● 
قابلة للمالحظة بصورة  –الهامة لقياس القيمة العادلة  –المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  ● 

 غير   مباشرة.  مباشرة أو 
 غير قابلة للمالحظة.  -الهامة لقياس القيمة العادلة  –المستوى الثالث: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  ● 

 
بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بشكل متكرر، يقوم الصندوق بالتأكد فيما إذا تم التحويل بين 

التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة 

مالية. يقوم الصندوق بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر وقياس    سنةهاية كل  العادلة ككل( في ن

 القيمة العادلة غير المتكرر.  
 

وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، يقوم الصندوق بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو إعادة 

بقاً للسياسات المحاسبية للصندوق. وألغراض هذا التحليل، يقوم الصندوق بالتحقق من المدخالت الرئيسية المستخدمة  تقويمها ط

في آخر تقويم وذلك بمطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب التقويم مع العقود والمستندات ذات العالقة األخرى. كما يقوم 

لعادلة لكل أصل أو مطلوبات مع المصادر الخارجية ذات العالقة للتأكد فيما إذا كان  الصندوق بمقارنة التغيرات في القيمة ا

 التغيير معقوال.
 

ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قام الصندوق بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر  

الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله. إن اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة  
 (. 7سها بالقيمة العادلة أو التي تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لها، تمت مناقشتها في إيضاح )لألدوات المالية، التي يتم قيا

 المحاسبة بتاريخ التداول 

يتم إثبات / التوقف عن إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي يلتزم  

. إن العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات هي التي تتطلب تسوية (و بيع الموجودات فيه الصندوق بشراء أ

 الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها بالسوق.  
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 المخصصات 

وأن تكاليف سداد يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على الصندوق ناتجة عن أحداث سابقة، 

وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام   االلتزام محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق به.

معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما يكون ذلك مالئماً، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم،  

 يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.

االت التي من المتوقع فيها استرداد بعض أو كافة المنافع االقتصادية الالزمة لتسوية مخصص ما من طرف آخر، فإنه  وفي الح

 يتم إثبات المبلغ المسترد كأصل وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعالً وأنه من الممكن قياس ذلك المبلغ.  

 المصاريف المستحقة الدفع 

المستلمة، سواًء قدمت بها فواتير من الموردين أم في المستقبل مقابل الخدمات  امات لقاء المبالغ الواجبة الدفعيتم إثبات االلتز

 ال. ويتم إثبات تلك االلتزامات في األصل بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. 

 الوحدات القابلة لالسترداد 

 الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات حقوق ملكية عند:تصنف 

 استحقاق مالك الوحدات القابلة لالسترداد حصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق في حالة تصفية الصندوق.   -

 تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد ضمن فئة األدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات األدوات المالية األخرى.   -

وجود خصائص مماثلة لكافة الوحدات القابلة لالسترداد المصنفة ضمن فئة األدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات   -

 األدوات المالية األخرى.  

حدات القابلة لالسترداد أي تعهدات تعاقدية لتسليم النقدية أو أصل مالي آخر بخالف حقوق المالك في حصة  عدم تضمن الو  -

 تناسبية في صافي موجودات الصندوق. 

تحديد إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المتعلقة بالوحدات القابلة لالسترداد على مدى عمر األداة المالية بصورة جوهرية  -

لربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات على أساس ا

 المثبت وغير المثبت للصندوق على مدى عمر األداة المالية. 

ت مالية باإلضافة إلى الوحدات القابلة لالسترداد، والتي تتضمن كافة الخصائص أعاله، فإنه يجب أال يكون لدى الصندوق أدوا

 أخرى أو عقد يشتمل على:  

إجمالي التدفقات النقدية المحدد بصورة جوهرية على أساس الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو  -

 التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير المثبت للصندوق.

 القابلة لالسترداد.   للوحدات ئد المتبقي األثر الناتج عن التقييد أو التحديد الجوهري للعا -
 

يقوم الصندوق بصورة مستمرة بتقويم تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد. وفي حالة توقف الوحدات القابلة لالسترداد عن  

ادة امتالك كافة الخصائص أو الوفاء بكافة الشروط المنصوص عليها لكي يتم تصنيفها كحقوق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإع 

تصنيفها كمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة بتاريخ إعادة التصنيف، مع إثبات أي فروقات ناتجة عن القيمة الدفترية السابقة 

مالكي الوحدات. وفي حالة امتالك الوحدات القابلة لالسترداد كافة الخصائص الحقاً واستيفائها ل ةفي صافي الموجودات العائد

تصنيفها كحقوق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية كمطلوبات لشروط 

 بتاريخ إعادة التصنيف.

 يتم المحاسبة عن عملية إصدار وشراء وإلغاء الوحدات القابلة لالسترداد كمعامالت حقوق ملكية.  

 ال يتم إثبات أي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الشامل عند شراء وإصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالصندوق.

 لكل وحدة  الموجوداتقيمة صافي 

الصندوق   صافي موجودات لكل وحدة والمفصح عنه في قائمة المركز المالي وذلك بقسمة  ودات  صافي قيمة الموجيتم احتساب  

 . السنةعلى عدد الوحدات المصدرة في نهاية 

 أتعاب اإلدارة  

 وتحمل على قائمة الدخل الشامل.  يتم إثبات أتعاب إدارة الصندوق على أساس مبدأ االستحقاق 

يتم تحميل أتعاب إدارة الصندوق وفقا للمعدالت المتفق عليها مع مدير الصندوق وكما هو منصوص عليه في الشروط واألحكام  

بالصندوق. الخاصة
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 الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة صافي الربح أو الخسارة عن  

يمثل صافي األرباح أو الخسائر الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة أو المصنفة عند االثبات األولي لها بالقيمة 

 الربح أو الخسارة وذلك باستثناء العمولة وتوزيعات األرباح والمصاريف.   العادلة من خالل 

تمثل األرباح والخسائر غير المحققة التغيرات في القيمة لألدوات المالية للفترة والناتجة عن عكس قيد األرباح والخسائر غير 

خالل فترة إعداد القوائم المالية. يتم احتساب األرباح والخسائر المحققة الخاصة باألدوات المالية للفترة السابقة والتي تم تحقيقها  

المحققة عن عمليات استبعاد األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة تكلفة المتوسط  

المالية ومبلغ االستبعاد أو المدفوعات أو  المرجح. وتمثل تلك األرباح والخسائر الفرق بين القيمة الدفترية األصلية لألداة

المقبوضات النقدية التي تمت بشأن عقود المشتقات )باستثناء المدفوعات أو المقبوضات بشأن حسابات الهامش على الضمانات  

 . ( لقاء تلك األدوات المالية

 توزيعات األرباح 

إلقرار بأحقية استالمها. وبالنسبة لألوراق المالية المتداولة،  وذلك بتاريخ ا في قائمة الدخل الشامليتم اثبات توزيعات األرباح 

عتماد فإنه يتم إثباتها عادةً بتاريخ توزيعات األرباح السابقة. وبالنسبة لألوراق المالية غير المتداولة، فإنه يتم إثباتها عادة بتاريخ ا

ق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  المساهمين دفع تلك التوزيعات. ويتم إثبات توزيعات األرباح من األورا

 الخسارة في بند مستقل في قائمة الدخل الشامل.  

 العمالت األجنبية 

الناتجة تدرج األرباح والخسائر    بأسعار التحويل السائدة بتواريخ المعامالت.  لاير سعوديللتحول المعامالت بالعمالت األجنبية  

 . قائمة الدخل الشامل من تحويل العمالت األجنبية في 

بأسعار التحويل السائدة في تاريخ   الدوالر األمريكي بالعمالت األجنبية إلى  النقدية المسجلة  تحويل الموجودات والمطلوبات  يعاد  

 .اعداد القوائم المالية

 .رة تحويل عمالت أجنبيةخساصافي  التحويل في قائمة الدخل الشامل كإعادة تدرج فروقات 

 المصاريف 

 يتم قياس وإثبات المصاريف على أساس مبدأ االستحقاق في الفترة المحاسبية التي يتم تكبدها فيها.  

 وضريبة الدخل   الزكاة 

 المالية. على مستوى الصندوق من مسؤولية مالكي الوحدات وال يجنب لها مخصص في هذه القوائم وضريبة الدخل إن الزكاة 

 المعايير الصادرة وغير السارية بعد   3-4

إدارة   يعتقد مجلسوالتفسيرات الصادرة وغير السارية بعد تاريخ إصدار القوائم المالية للصندوق. و من التعديالت هناك العديد 

 الصندوق أنه لن يكون لهذه المعايير أي أثر على الصندوق. ويعتزم الصندوق إتباع هذه المعايير، إذ ينطبق ذلك، عند سريانها. 

  . 
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 األحكام واالفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة    -4

التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات التقديرات واالفتراضات استخدام  ،للصندوق يتطلب إعداد القوائم المالية

المسجلة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ إعداد القوائم المالية ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح  

وذلك بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشتمل على  . يتم تقويم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة السنةعنها خالل 

 توقعات لألحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف. 

 وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو التي مارست فيها األحكام:

 مبدأ االستمرارية 

مدير الصندوق بإجراء تقويم لمقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية،  مجلس اإلدارة بالتعاون مع  قام  

على قناعة بأن الصندوق لديه الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى   وهما

عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً حول مقدرة الصندوق على االستمرار في   لم بأي حاالت ع   مجلس اإلدارة وال مدير الصندوق

 العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية. عليه، تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية. 

 قياس القيمة العادلة 

يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة بتاريخ إعداد القوائم المالية على أساس السعر المتداول  

 (، بدون أي خصم لقاء تكاليف المعامالت.الدائنة وسعر الطلب للمراكز ةنيللمراكز المدلها )سعر العرض 

بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى غير المتداولة في سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام طرق التقويم التي تبدو  

مالئمة وفقاً للظروف. تشتمل طرق التقويم على طريقة السوق )أي، استخدام آخر معامالت تمت في السوق وفقاً لشروط التعامل  

تحليل   أي) الدخلضرورة، والرجوع إلى القيمة السوقية الحالية لألدوات األخرى المماثلة( وطريقة العادل، والمعدلة عند ال

 التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات مما يزيد من استخدام بيانات السوق المتاحة والمؤيدة قدر اإلمكان(.
 

المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو حيث يتم اإلفصاح عن القيم تم مناقشة اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة لألدوات 

 (. 9) العادلة في إيضاح

 
 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  -5
 :للسنةفي آخر يوم تقويم  في المحفظة  أوراق المالاستثمارات  ملخصاً بمكونات فيما يلي  
 

 
 

  2020ديسمبر   31 

النسبة المئوية  
   ةالسوقيللقيمة 

 التكلفة
   لاير سعودي

 القيمة السوقية 
   لاير سعودي

 أرباح غير محققة 
   لاير سعودي

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
     األسهم )حسب الدولة(   استثمارات   

 
 

     
 4,223,031 32,233,203 28,010,172 79.57 المملكة العربية السعودية 
 304,955 4,083,117 3,778,162 10.08 اإلمارات العربية المتحدة 

 (55,414) 2,248,255 2,303,669 5.55 الكويت 
 (290,852) 1,164,278 1,455,130 2.87 مصر 
 (194,987) 782,409 977,396 1.93 عمان 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 3,986,733 40,511,262 36,524,529 100.00 اإلجمالي 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 تتمة  - الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  -5
 
 

 
 

  2019ديسمبر  31 

النسبة المئوية  
 السوقية  للقيمة 

 التكلفة
   لاير سعودي

 القيمة السوقية 
   لاير سعودي

 أرباح غير محققة 
   لاير سعودي

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
   ( دولة استثمارات األسهم )حسب ال 

 
 

     
 3,106,492 38,234,514 35,128,022 84.14 المملكة العربية السعودية 
 16,373 3,296,442 3,280,069 7.25 اإلمارات العربية المتحدة 

 (1,673,248) 2,800,203 4,473,451 6.17 مصر 
 (80,362) 1,107,803 1,188,165 2.44 عمان 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 1,369,255 45,438,962 44,069,707 100.00 اإلجمالي

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 مراقبة التعرض في كل قطاع استثمار واألوراق المالية الفردية.وذلك بالحد من مخاطر الصندوق بمدير الصندوق  يقوم

 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة    -  6

 مدير الصندوق. مع واألرصدة  المعامالت  -أ
 يتعامل الصندوق خالل دورة أعماله العادية مع جهات ذات عالقة.  

 
موجودات تحسب في كل يوم قيمة ال، من إجمالي % 1.75يدفع الصندوق لمدير الصندوق، أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدره 

  تقويم. تدفع األتعاب لمدير الصندوق تعويضاً له عن إدارة الصندوق.
 

: 2019)لاير سعودي  76,543يشمل ضريبة القيمة المضافة بمبلغ  سعودي لاير 815,427 وقدره  مبلغتمثل أتعاب اإلدارة 
( الظاهرة في قائمة الدخل الشامل األولية  لاير سعودي  50,064تشمل ضريبة القيمة المضافة بمبلغ    سعودي  لاير  1,051,336

 هو مبين أعاله.الموجزة األتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق خالل الفترة كما 
 

يشمل ضريبة القيمة المضافة بمبلغ  سعودي لاير 79,459قدره  و  مبلغ اإلدارة  أتعاب دفع  ستحق، ي2020 ديسمبر 31كما في 
( إلى لاير سعودي 11،616تشمل ضريبة القيمة المضافة بمبلغ  سعودي لاير 243,945: 2019)لاير سعودي  10,364

 مدير الصندوق.
 

ديسمبر   31مدير الصندوق )  ي قبل موظف  من   مملوكة  ةال شيء وحد  على   2020  ديسمبر  31في    كما  المصدرةتشمل الوحدات  
 وحدة(.  ال شيء: 2019

 
: 2019ديسمبر    31قبل مدير الصندوق )  من   مملوكة  ةوحد  50,000  على   2020  ديسمبر  31في    كما  المصدرةتشمل الوحدات  

 (.وحدة 50,000
 

 (.  سعودي لاير 70,032: 2019ديسمبر  31) سعودي لاير 702,409لدى البنك النقد  د، بلغ رصيالفترةفي نهاية 
 

 المعامالت مع مجلس اإلدارة   -ب 
يستحق أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين مكافأة يتم تحديدها وفقا لشروط وأحكام الصندوق نظير خدماتهم المتعلقة بحضور 

لكل اجتماع    لاير سعودي 5,000اجتماعات مجلس اإلدارة أو اجتماعات الصندوق. تبلغ أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة حاليًا 

عضو مجلس إدارة ويتم دفعها بالتساوي من قبل كافة الصناديق الخاضعة إلشراف    وذلك بواقع اجتماعين سنويًا كحد أقصى لكل

 مجلس اإلدارة. 

 

( خالل السنة. وكما في  سعودي لاير شيء ال: 2019ديسمبر  31) سعودي لاير شيء ال قدرها إدارة مجلس أتعاب  تحميل تم

  س ( إلى مجل سعودي: ال شيء لاير 2019ديسمبر  31) سعودي لاير  شيء  ال قدرها  مجلس أتعاب  تُستحق ،2020ديسمبر 31

 .الصندوق إدارة
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 المصاريف المستحقة   -7

 
 

   2020 
   لاير سعودي

   2019 
  لاير سعودي

 ───────── ───────── 
   

 27,825 30,475 أتعاب المؤشر االسترشادي
 36,750 25,300 مصاريف مراجعة مستحقة 

 34,142 19,598 مستحقة تطهيرأتعاب 
 12,750 7,500 أتعاب هيئة سوق المال مستحقة

 4,168 13,353 مصاريف مستحقة أخرى   
 ───────── ───────── 
 96,226 115,635 
 ═════════ ════════ 
 

 مصاريف التطهير    -8

المصاريف المتكبدة  (سعودي لاير 113,051: 2019ديسمبر  31) سعودي لاير 52,947تطهير البالغة المصاريف  تمثل 

عن الشركات المستثمر فيها من أجل تحقيق عائد متوافق مع أحكام الشريعة. يتم احتساب هذه  فيما يتعلق بتطهير الدخل الناتج 

 للصندوق  توصي بها الهيئة الشرعيةالمصاريف طبقاً للمعادلة المعتمدة من الهيئة الشرعية بالصندوق وتدفع في أعمال خيرية 

 .من خالل مدير الصندوق
 

 المصاريف األخرى    -9

 
 

   2020 
   لاير سعودي

   2019 
  لاير سعودي

 ───────── ───────── 
 36,750 40,250 أتعاب مراجعة  

 27,847 30,475 تطهيرأتعاب 
 17,430 10,398   اتعاب تعامالت 

 7,500 7,500 أتعاب هيئة سوق المال 
    18,345 18,780 مصاريف أخرى 

 ───────── ───────── 
 107,403 107,872 
 
 

═════════ ═════════ 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية   -10

لدى الصندوق استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة وتصنيفها ضمن 

تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية   من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة.  1المستوى 

بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية وذلك نظراً لمدتها قصيرة  تصنف على أساس التكلفة المطفأة وأنها األخرى 

من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. لم يكن هناك    2األجل واعتبارها سائلة على الفور. يتم تصنيفها كافةً ضمن المستوى  

 ويات القيمة العادلة خالل الفترة الحالية أو السنة السابقة. تحويل في التسلسل الهرمي لمست
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 والمطلوبات االستحقاق للموجودات تواريخ تحليل  -11

 : ، على التوالي سدادهاحسب الفترة المتوقع فيها استردادها أو يوضح الجدول أدناه تحليل للموجودات والمطلوبات  

 شهر  12خالل   2020 ديسمبر 31كما في 
   لاير سعودي

 شهر  12بعد 
   لاير سعودي

 اإلجمالي 
   لاير سعودي

 ───────── ───────── ───────── 
    الموجودات 

 1,381,867 - 1,381,867 رصيد لدى البنك

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل موجودات مالية  
 40,511,262 - 40,511,262 الربح أو الخسارة

 726,276 - 726,276 توزيعات أرباح مدينة 

 39,307  39,307 مبالغ مستحقة القبض لقاء أوراق مالية مباعة
 ───────── ───────── ───────── 

 42,658,712 - 42,658,712 إجمالي الموجودات 
 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات 
    79,459 -    79,459 أتعاب إدارة مستحقة  

 96,226 - 96,226 مصاريف مستحقة الدفع 
 ───────── ───────── ───────── 

        175,685 - 175,685 إجمالي المطلوبات 

 

 شهر  12خالل   2019 ديسمبر 31كما في 
   لاير سعودي

 شهر  12بعد 
  لاير سعودي

 اإلجمالي 
   لاير سعودي

 ───────── ───────── ───────── 
    الموجودات 

 402,480         - 402,480  رصيد لدى البنك

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 45,438,962        - 45,438,962 الربح أو الخسارة

 637,751        - 637,751 توزيعات أرباح مدينة 
 5,259,430        - 5,259,430 مبالغ مستحقة القبض لقاء أوراق مالية مباعة 

 ───────── ───────── ───────── 
 51,738,623        - 51,738,623 إجمالي الموجودات 

 ───────── ───────── ───────── 
    المطلوبات 

 243,945        - 243,945 أتعاب إدارة مستحقة  
 200,000  200,000 استردادات مستحقة 

 115,635        - 115,635 مصاريف مستحقة الدفع 
 ───────── ───────── ───────── 

        559,580        - 559,580 إجمالي المطلوبات 

 
 المالية  إدارة المخاطر  -12

 مقدمة 

تحقيق وحماية القيمة لمالكي الوحدات. تعتبر المخاطر مالزمة ألنشطة الصندوق،  إن هدف الصندوق في إدارة المخاطر هو 

لكنها تدار من خالل إجراءات تحديد المخاطر المستمرة والقياس والمراقبة، والتي تخضع لحدود المخاطر والضوابط األخرى.  

ق لمخاطر السوق )التي تشمل مخاطر العمالت  تتسم عملية إدارة المخاطر باألهمية للربحية المستمرة للصندوق. يتعرض الصندو 

 ومخاطر أسعار األسهم( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة الناشئة عن األدوات المالية التي يمتلكها.

 إدارة المخاطر 

، ويعتبر الصندوقيقع على عاتق مدير الصندوق مسؤولية تحديد المخاطر ومراقبتها. يقوم مجلس اإلدارة باإلشراف على مدير  

 مسؤول في النهاية عن إدارة المخاطر العامة للصندوق.  
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 تتمة  - المالية إدارة المخاطر  -12

 

 والتقرير نظام قياس المخاطر 

تتم مراقبة المخاطر والسيطرة عليها بصورة رئيسية على أساس الضوابط الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة، والتي تعكس  

استراتيجية العمل، بما في ذلك المخاطر التي على استعداد أن يتقبلها الصندوق وبيئة السوق للصندوق. إضافة إلى ذلك، يقوم 

 ر المتعلقة بإجمالي التعرضات للمخاطر عبر كافة أنواع المخاطر واألنشطة.الصندوق بمراقبة وقياس المخاط 

 التقليل من المخاطر 

مبادئ توجيهية لالستثمار توضح استراتيجية العمل العامة الخاصة به وتحمله للمخاطر  على الصندوق  تحتوي شروط وأحكام

 وفلسفة إدارة المخاطر بوجه عام.

 مخاطر التركزات 

ى التأثر النسبي ألداء الصندوق بالتطورات التي تؤثر على صناعة معينة أو منطقة جغرافية معينة. تنشأ تركزات  يشير التركز إل

المخاطر عند إبرام عدد من العقود أو األدوات المالية مع نفس الطرف المقابل أو عند اشتراك عدد من األطراف األخرى في  

الجغرافية أو عندما يكون لديهم خصائص اقتصادية مشابهة تؤدي إلى تأثر  أنشطة تجارية مشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة

مقدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية بالتغيرات في األوضاع االقتصادية أو السياسية أو غيرها. قد تنشأ تركزات مخاطر 

ض أو االعتماد على سوق معينة يتم فيها بيع السيولة عن شروط السداد المتعلقة بالمطلوبات المالية أو مصادر تسهيالت القرو 

الموجودات السائلة. وقد تنشأ تركزات مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية إذا كان لدى الصندوق صافي مركز مالي مفتوح 

 بعملة أجنبية واحدة أو صافي إجمالي مراكز مفتوحة بعدة عمالت تميل إلى الحركة معًا. 

الخاصة بالصندوق على إرشادات محددة تركز على أهمية  الشروط واألحكامالمفرطة للمخاطر، تشتمل  ولتجنب التركزات 

 . يقوم مدير الصندوق بإدارة التركزات المفرطة للمخاطر عند نشأتهاالحفاظ على محفظة متنوعة. 

 الفرع للمحفظة االستثمارية. ( حول القوائم المالية تركزات 5يبين اإليضاح )

 مخاطر اإلئتمان  

تمثل مخاطر االئتمان اخفاق أحد األطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.  

اطر االئتمان ال يوجد لدى الصندوق نظام تصنيف داخلي رسمي. تتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرضات لمخ

ووضع حدود ائتمان للمعامالت مع أطراف محددة وتقويم المالءة االئتمانية لألطراف األخرى بصورة مستمرة. تتم إدارة  

مخاطر االئتمان بشكل عام على أساس التصنيف االئتماني الخارجي لألطراف األخرى. كما يقوم مدير الصندوق بالحد من 

 التعرض لمخاطر االئتمان والتعامل مع أطراف ذات سمعة جيدة. مخاطر االئتمان من خالل مراقبة  

 يوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بشأن بنود قائمة المركز المالي: 
 

    2020    2019 
  لاير سعودي   لاير سعودي   
 ───────── ───────── 

 402,480 1,381,867 رصيد لدى البنك
 726,276 637,751 

 5,259,430 39,307 مبالغ مستحقة القبض لقاء أوراق مالية مباعة
 ───────── ───────── 

 6,299,661 2,147,450 االجمالي 
 ═════════ ═════════ 

 مخاطر السيولة 

الصندوق في توفير األموال للوفاء بااللتزامات المصاحبة  المخاطر الناتجة عن الصعوبات التي يواجههاتمثل مخاطر السيولة 

 للمطلوبات المالية، التي تتم تسويتها نقداً أو على شكل موجودات مالية أخرى. 

تنص شروط وأحكام الصندوق على شروط االشتراك في الوحدات واستردادها، ومن ثم يتعرض الصندوق لمخاطر السيولة  

باستردادات مالكي الوحدات. ويسمح للصندوق باالقتراض للوفاء بتلك االستردادات. وتعتبر األوراق المالية الخاصة  بشأن الوفاء  

بالصندوق قابلة للبيع الفوري حيث أن جميعها مدرج في أسواق األسهم. يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بصورة 

 للوفاء بااللتزامات عند نشوئها. منتظمة والتأكد من توفر األموال الكافية 

إن قيمة المطلوبات المالية غير المخصومة الخاصة بالصندوق بتاريخ إعداد القوائم المالية تعادل القيمة الدفترية وجميعها تسدد  

خالل سنة من تاريخ إعداد القوائم المالية. 
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 تتمة  - المالية إدارة المخاطر  -12

 السوق مخاطر  

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار تحويل العمالت األجنبية، وأسعار  

 وأسعار أخرى التي قد تؤثر على دخل الصندوق أو القيمة العادلة لألدوات المالية الخاصة به.  الفائدة

 

تتماشى استراتيجية الصندوق في إدارة مخاطر السوق مع الهدف االستثماري للصندوق وفقا للشروط واالحكام الخاصة   

قبل مدير الصندوق وفقًا للسياسات واإلجراءات  بالصندوق. تتم إدارة مخاطر السوق الخاصة بالصندوق بصورة منتظمة من 

 المحددة. ويتم مراقبة مراكز السوق الخاصة بالصندوق بصورة منتظمة من قبل مدير الصندوق. 

   األسهممخاطر أسعار 

نتيجة التغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة   لألسهمسهم المخاطر الناتجة عن تغير القيمة العادلة  مخاطر أسعار األتمثل  

تخضع استثمارات الصندوق إلى مخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم التأكد من األسعار. يقوم الصندوق  كل سهم على حده.

 بإدارة هذه المخاطر من خالل تنويع المحفظة االستثمارية من حيث التركزات في القطاع.  

 تحليل الحساسية 

وطبقاً إلدارة الصندوق، فإن األثر على قائمة الدخل الشامل   رية للصندوق لمخاطر أسعار األسهم.االستثمارات التجاتخضع 

 نتيجة التغير في القيمة العادلة لألسهم التغيرات المحتملة في مؤشرات األسهم مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة هو كاآلتي:
التغير في سعر   

 السهم 
األثر على قائمة  

 الدخل الشامل 
التغير في سعر  

 السهم 
األثر على قائمة 

 الدخل الشامل 
 2020 2020 2019 2019 
            لاير سعودي  %   لاير سعودي  % 

رباح في الشرق األوسط لنمو األ  بي  ند آ   س إ  مؤشر 

 4,134,946 %10 4,010,615 %10 وشمال أفريقيا

 مخاطر العمالت 

مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. يعتبر تمثل 

 الصندوق الدوالر األمريكي العملة الوظيفية له. 

 يخضع الصندوق للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي بشأن استثماراته التجارية خالل دورة أعماله العادية. 

، كنتيجة لموجوداته 2019ديسمبر    31أدناه مخاطر العمالت األجنبية التي يتعرض لها الصندوق كما في  يوضح الجدول  

ومطلوباته النقدية. يحتسب التحليل أثر التغيرات المحتملة المعقولة في مخاطر العمالت الرئيسية التي يتعرض لها الصندوق 

ثابتة، على قائمة الدخل الشامل )بسبب القيمة العادلة للموجودات   ، مع بقاء كافة المتغيرات األخرىاللاير السعوديمقابل 

 والمطلوبات النقدية الخاضعة لمخاطر العمالت(.

 في النقص/  الزيادة 
 على الدخل الشامل  األثر العملة سعر

على قائمة الدخل  األثر
 الشامل 

  2020 2019 
 سعودي لاير سعودي لاير  العمالت

    
 329,644 408,312 % 10 إماراتيدرهم 

 - 224,825 % 10 دينار كويتي
 280,020 116,428 % 10 جنيه مصري
 110,780 78,241 % 10 لاير عماني

 الخاصة  العموالت أسعار  مخاطر

  الصندوق  أن  الصندوق مدير يعتقد وعليه،. خاصة بعمولة مرتبطة مالية  مطلوبات  أو  مالية موجودات  الصندوق لدى يوجد ال

 . خاصة عموالت  أسعار  مخاطر  أية  الى  مباشر  بشكل معرض غير
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    األرقام المقارنة -  13

 رقام المقارنة للسنة السابقة لتتماشى مع عرض أرقام السنة الحالية. األتم إعادة تبويب بعض 

   أخر يوم للتقويم  -  14

 ( 2019ديسمبر 31: 2019ديسمبر  31) 2020 ديسمبر 31 تقويم للسنة هو كان آخر يوم 

 

   19-تأثير كوفيد   -15

( باعتباره وباًء نظراً النتشاره 19-، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا )كوفيد2020خالل مارس 

التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة  السريع في جميع أنحاء العالم، حيث أثرت هذه الجائحة أيًضا على منطقة مجلس 

العربية السعودية. قامت الحكومات في جميع أنحاء العالم باتخاذ خطوات الحتواء انتشار الفيروس، ونفذت المملكة العربية 

السعودية على وجه الخصوص إغالق الحدود، وأصدرت إرشادات للتباعد االجتماعي وفرضت عمليات اإلغالق وحظر  

 يع أنحاء البالد. التجول في جم

 

استجابةً لالنتشار السريع للفيروس وما نتج عنه من تعطيل لبعض األنشطة االجتماعية واالقتصادية واستمرارية األعمال،  

اتخذ مدير الصندوق سلسلة من اإلجراءات الوقائية واالحترازية، بما في ذلك تفعيل العمل عن بعد لضمان سالمة الموظفين 

 وعوائلهم.

 

، شهدت عمليات الصندوق ونتائجه المالية تأثيًرا 2020ديسمبر  31اعتباًرا من تاريخ القوائم المالية للسنة المنتهية في 
بشكل أساسي نتيجة للخسائر االئتمانية المتوقعة اإلضافية غير الجوهرية في األصول المالية   19-بسبب تفشي كوفيد

ة من خالل التغيرات في عوامل وافتراضات االقتصاد الكلي. انعكس تأثير للصندوق المقاسة بالتكلفة المطفأة المدفوع
الوباء على عمليات الصندوق والنتائج المالية حتى تاريخ القوائم المالية األولية في صافي قيمة األصول وقيمة االستثمارات. 

ات النقدية والوضع المالي، وسيواصل مدير يمكن أن تستمر هذه التطورات بالتأثير على نتائجنا المالية المستقبلية والتدفق
 الصندوق تقييم طبيعة ومدى التأثير على أعماله ونتائجه المالية. 
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 (.2021 إبريل  1هـ )الموافق 1442شعبان  19تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في 

 
 


