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2016 2017 2018 2019 2020 %  
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1 

 أسم المصدر #
تاريخ 

الجمعية 
 العمومية

 بنود التصويت أو موضوع التصويت

 القرار  نعم / ال

 الغاز 1

 يناير 27 
 

2020 
 

 .(المرفق بحس) بالتأسيس والخاصة للشركة الحالي األساسي النظام من( األولى) المادة تعديل على التصويت-1

 حسب) كةالشر بأغراض والخاصة للشركة الحالي األساسي النظام من( الثالثة) المادة تعديل على التصويت-2

 .(المرفق

 في التملكو بالمشاركة والخاصة للشركة الحالي األساسي النظام من( الرابعة) المادة تعديل على التصويت-3

 .(المرفق حسب) الشركات

 مجلسال بصالحيات والخاصة للشركة الحالي األساسي النظام من( العشرون) المادة تعديل على التصويت-4

 .(المرفق حسب)

 رئيس صالحياتب والخاصة للشركة الحالي األساسي النظام من( العشرون و الثانية) المادة تعديل على التصويت-5

 .(المرفق حسب) السر وأمين المنتدب والعضو نائبه و المجلس

 حسب) لجنةال بتقارير والخاصة للشركة الحالي األساسي النظام من( األربعون) المادة تعديل على التصويت-6

 .(المرفق

 المالية الوثائقب والخاصة للشركة الحالي األساسي النظام من( واالربعون الرابعة) المادة تعديل على التصويت-7

 .(المرفق حسب)

 المالي مالعا عن سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت -8

 الشركات لنظام تنفيذا   الصادرة التنظيمية واإلجراءات للضوابط وفقا   والتوزيع االستحقاق تاريخ وتحديد م2020

 .واالستثمارية التوسعية وخططها النقدية وتدفقاتها المالي الشركة وضع مع يتناسب بما وذلك
 مجلس يف( مستقل عضو) الجعويني عبدهللا بن تركي/  األستاذ بتعيين اإلدارة مجلس قرار على التصويت -9

-12 تاريخ من يريالسد تركي بن أحمد بن محمد/  الدكتور عن بدال   البشرية الموارد تنمية لصندوق ممثال   اإلدارة

 .(الذاتية السيرة مرفق) 2022-11-28 في تنتهي التي المجلس لدورة واستكماال   12-2019

 سنوات ثالث لمدةو الجمعية انعقاد تاريخ من تبدا والتي الجديدة للدورة المراجعة لجنة تشكيل على التصويت-10

 (.الذاتية السيرة مرفق: )اسمائهم التالية أعضائها ومكافآت عملها وضوابط مهامها وعلى

امتناع عن التصويت للبنود 
9-10 

 .البنود لباقي نعم

2
اسمنت 
 الشمالية

 

 فبراير12 
 

2020 
 

 يختار من تبدأ التي القادمة للدورة المرشحين بين من اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على التصويت  .1

 .(الذاتية السيرة مرفق) م15/03/2023 تاريخ في تنتهي ميالدية سنوات ثالث ولمدة م16/03/2020

 تبدأ التي مةالقاد للدورة أعضائها ومكافآت عملها وضوابط مهامها وعلى المراجعة لجنة تشكيل على التصويت  .2

 -1:لسادةا هم المرشحين بأن علما  ( الذاتية السيرة مرفق) م،15/03/2023 في وتنتهي م16/03/2020 تاريخ من
 .اليحيى طارق نب إياد. أ -3.العريفي عبدالعزيز بن خالد. أ -2.المديهيم ابراهيم بن رائد. م
 (مرفق.)مجلسال في الشاغر بالمركز المتعلقة األساسي النظام من عشرة السابعة المادة تعديل على التصويت  .3
 (مرفق.)الجمعيات بدعوة المتعلقة األساسي النظام من والعشرون التاسعة المادة تعديل على التصويت  .4
 (مرفق.)اللجنة بتقارير المتعلقة األساسي النظام من االربعون المادة تعديل على التصويت  .5
 (مرفق.)يةالمال بالوثائق المتعلقة األساسي النظام من واالربعون الرابعة المادة تعديل على التصويت.  6

امتناع عن التصويت للبنود 
2-1 

 .البنود لباقي نعم

3
 القصيم اسمنت

 

 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
 ذلكو المراجعة، لجنة توصية على بناء المرشحين بين من الشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت( 4

 من األول والربع م2020 المالي العام من والسنوي والثالث الثاني لألرباع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص

 .أتعابه وتحديد م،2021 المالي العام
 لاير، ليونم 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 لاير( 3.45) بواقع
 مجلس ضولع والتي الثروات إلدارة الوطني وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت( 6

 وهي م،2020 عام نهاية حتى بها والترخيص مباشرة غير مصلحة فيها المطلق مطلق بن طارق /األستاذ اإلدارة

 اإلجارة وقصند في أمريكي دوالر مليون 5.2 بمبلغ النقدية سيولتها من جزء القصيم أسمنت استثمار عن عبارة

 بن طارق /ستاذاأل يشغل والتي الثروات إلدارة الوطني شركة تديره الذي المحدود عشر الرابع اإلسالمي والتمويل
 .القصيم أسمنت شركة في اإلدارة مجلس رئيس منصب يشغل كذلك إدارتها مجلس رئيس منصب المطلق مطلق

 .م2019-12-31 في المنتهية السنة عن اإلدارة، مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت( 7
 في منتهيةال المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة لاير،( 2,697,800) مبلغ صرف على التصويت( 8

 .م31-12-2019
 .م2020 المالي العام عن سنوي ربع بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة، مجلس تفويض على التصويت( 9

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

 دورة إلكمال م2019-05-19 في تعيينه تاريخ من ابتداء اإلدارة بمجلس االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة

 محمد بن عادل /المهندس السابق للعضو خلفا   م2021-12-31 في الحالية الدورة إنتهاء تاريخ حتى المجلس

 للبنود التصويت عن امتناع
4  ,6  ,8  ,10 

 .البنود لباقي نعم
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 (.تنفيذي غير عضو) الخراشي

4 
 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
 ذلكو المراجعة؛ لجنة توصية على بناء   المرشحين بين من الشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت-004

 م2020 المالي امالع من والسنوي( والرابع والثالث والثاني األول) للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص

 .أتعابه وتحديد
 .م31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-005
 في نتهيةالم 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 على التصويت
 م2019 العام من األول النصف خالل نقدية أرباح من توزيعه تم بما اإلدارة مجلس قرار على التصويت-007

 للسهم ميةاالس القيمة من( 17.5)% تمثل والتي للسهم لاير( 1.75) بواقع سعودي لاير( 984,375,000) بمبلغ

 (.مرفق) الواحد
 عامال من الثاني النصف عن مساهمينال على نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت-008

 القيمة نم( 17.5)% تمثل والتي الواحد للسهم لاير( 1.75) بواقع سعودي لاير( 984,375,000) بمبلغ م2019

 في المقيدين لشركةا أسهم لمالكي توزيعها المقترح األرباح من الثاني النصف أحقية وستكون الواحد، للسهم االسمية
 العامة، الجمعية دانعقا يوم يلي تداول يوم ثاني بنهاية( االيداع مركز) المالية االوراق ايداع مركز شركة سجالت
 .الحقا   التوزيع تاريخ عن اإلعالن وسيتم
 (.مرفق) والترشيحات المكافآت لجنة عمل الئحة تعديل على التصويت-009
 يةاألساس للصناعات السعودية الشركة ممثلي فيهم بما) اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على التصويت-010

 م15/03/2023 تاريخ في تنتهي سنوات ثالث ومدتها م16/03/2020 تاريخ من تبدأ التي القادمة للدورة(( سابك)

 (.الذاتية السير مرفق)
 ابتداء   ديدةالج للدورة أعضائها ومكافآت عملها وضوابط مهامها وتحديد المراجعة لجنة تشكيل على التصويت-011

 سيرهم فقةالمر)  المرشحين أن علما   ، م15/03/2023 تاريخ في الدورة انتهاء وحتى  م16/03/2020 تاريخ من

 .سيفال محمد بن راهيمإب األستاذ•.القرني علي بن خالد األستاذ•.نورالدين عبداإلله بن ماجد المهندس•: هم(  الذاتية
 العام عن سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-012

 .م2020 المالي

امتناع عن التصويت للبنود 
11,10 

 .البنود لباقي نعم

5
 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
 عن المساهمين على أرباح من توزيعه تم بما م18/07/2019 بتاريخ اإلدارة مجلس قرار على التصويت  5

 قيمة من %(15) وبنسبة لاير( 1.50)  بواقع م2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة من األول النصف

 (مرفق. )اإلسمية السهم
 لماليةا السنة من الثاني النصف عن للمساهمين نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت  6

 الواحد للسهم سعودي لاير( 1.5) بواقع سعودي لاير مليون( 3,750) وقدرها م2019 ديسمبر 31 في المنتهية

 في المنتهية يةالمال السنة عن الموزعة األرباح إجمالي يصبح وبذلك اإلسمية، السهم قيمة من%( 15) تمثل والتي

 والتي الواحد للسهم سعودي لاير( 3.00) بواقع سعودي لاير مليون( 7,500) وقدره مبلغ م2019 ديسمبر 31

 لدى لينالمسج المصرف لمساهمي الموزعة االرباح أحقية تكون أن على. اإلسمية السهم قيمة من%( 30) تمثل

 بأن علما  . لجمعيةا انعقاد يوم بعد تداول يوم ثاني بياناتهم تظهر والتي الجمعية يوم تداول بنهاية اإليداع مركز

 (مرفق. )م06/04/2020 بتاريخ سيكون األرباح صرف
 أو سنوي نصف بشكل المصرف مساهمي على مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت  7

 تنظيميةال واإلجراءات للضوابط وفقا   والصرف االستحقاق تاريخ وتحديد م2020 المالي العام عن سنوي ربع

 .الشركات لنظام تنفيذا الصادرة
 المراجعة لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للمصرف الحسابات مراجعي تعيين على التصويت  8

 لختاميةا المالية القوائمو والثالث والثاني األول للربع األولية المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك وااللتزام،
 .أتعابهم وتحديد م2020 المالي للعام السنوية

 نهولجا 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 لجنة وأعضاء
 جلسم لعضو والتي السعودية االتصاالت وشركة المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  10

 عقد عن عبارة هيو فيها، التنفيذيين كبار من كونه فيها مباشرة غير مصلحة الشدي فهد بن أمين /األستاذ اإلدارة
 يمةق بلغت حيث شهور وتسع سنتين ومدته تفضيلية ومزايا شروط بدون ، االتصاالت خدمات تقديم اتفاقية

 (مرفق. )قادم لعام بها والترخيص سعودي لاير 998،920 مبلغ 2019 لعام التعامالت
 من( 1) قرةالف في الوارد بالترخيص العادية العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت  11

 دورة نهاية حتى أو العامة الجمعية موافقة تاريخ من عام لمدة وذلك الشركات، نظام من والسبعين الحادية المادة
 ملنظا تنفيذا   ادرةالص التنظيمية واإلجراءات الضوابط في الواردة للشروط وفقا   أسبق، أيهما المفوض اإلدارة مجلس

 المدرجة المساهمة بشركات الخاصة الشركات
 مجلس لعضو والتي السعودية االتصاالت شركة و المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  12

 عقد عن عبارة وهي فيها، التنفيذيين كبار من كونه فيها مباشرة غير مصلحة الشدي فهد بن أمين /األستاذ اإلدارة

 نعم  للبنود 1-10
 .البنود لباقي امتناع
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 ومزايا شروط بدون المتكاملة الذكية المعلومات وتقنية االتصاالت وحلول خدمات لتقديم االستراتيجية االتفاقية

 والترخيص سعودي لاير 56،855،966 مبلغ 2019 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث سنوات خمس لمدة تفضيلية

 (مرفق. )قادم لعام بها
 جلسم لعضو والتي السعودية االتصاالت وشركة المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على لتصويت  13

 عقد عن عبارة هيو فيها، التنفيذيين كبار من كونه فيها مباشرة غير مصلحة الشدي فهد بن أمين /األستاذ اإلدارة
 التعامالت يمةق بلغت حيث سنوات ست ومدته تفضيلية، ومزايا شروط بدون بالشبكة، البيع نقاط أجهزة ربط اتفاقية

 (مرفق. )قادم لعام بها والترخيص سعودي لاير 421،491 مبلغ 2019 لعام
 مجلس لعضو والتي السعودية االتصاالت شركة و المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  14

 عقد عن عبارة هيو فيها، التنفيذيين كبار من كونه فيها مباشرة غير مصلحة الشدي فهد بن أمين /األستاذ اإلدارة

 2019 عامل التعامالت قيمة بلغت حيث سنوات ثالث ومدته تفضيلية، ومزايا شروط بدون آلي، صرف موقع إيجار

 (مرفق. )قادم لعام بها والترخيص. سعودي لاير 34،650 مبلغ
 مجلس لعضو والتي السعودية االتصاالت شركة و المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  15

 عقد عن عبارة هيو فيها، التنفيذيين كبار من كونه فيها مباشرة غير مصلحة الشدي فهد بن أمين /األستاذ اإلدارة
 ثالث ومدته تفضيلية ومزايا شروط بدون ، المتكاملة االتصاالت وحلول المجموعات رسائل خدمات تقديم اتفاقية
. دمقا لعام بها والترخيص سعودي لاير 163،873،018 مبلغ 2019 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث سنوات

 (مرفق)
 مجلس لعضو والتي السعودية االتصاالت شركة و المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  16

 عقد عن عبارة هيو فيها، التنفيذيين كبار من كونه فيها مباشرة غير مصلحة الشدي فهد بن أمين /األستاذ اإلدارة
 سنة دتهوم تفضيلية، ومزايا شروط بدون(  االتصال مركز, الجواالت,  االتصاالت)  مثل عامة خدمات تقديم
 (مرفق. )مقاد لعام بها والترخيص سعودي لاير 32،560،532 مبلغ 2019 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث واحدة
 مجلس لعضو والتي السعودية االتصاالت شركة و المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  17

 عقد عن عبارة هيو فيها، التنفيذيين كبار من كونه فيها مباشرة غير مصلحة الشدي فهد بن أمين /األستاذ اإلدارة

 مبلغ 2019 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث سنتين ،ومدته تفضيلية ومزايا شروط بدون آلي، صرف موقع إيجار

 (مرفق. )قادم لعام بها والترخيص سعودي لاير 34،650
 هوأوالد الراجحي عبدالعزيز محمد شركة و المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  18

 يشغل حيث فيها مباشرة غير مصلحة الراجحي محمد بن بدر /األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي لالستثمار
 عقد عن عبارة وهي لالستثمار، وأوالده الراجحي عبدالعزيز محمد شركة في إدارة مجلس عضو منصب العضو
 لعام تالتعامال قيمة بلغت حيث سنوات خمس ومدته تفضيلية، ومزايا شروط بدون آلي، صرف جهاز موقع إيجار

 (مرفق. )قادم لعام بها والترخيص سعودي لاير 39,375 مبلغ 2019
 تصاالتواال اإلنترنت لخدمات العربية والشركة المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  19

 يمتلك حيث فيها مباشرة غير مصلحة الشدي فهد بن أمين /األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي( حلول) المحدودة
 عبارة وهي ،(وديةالسع االتصاالت) المالكة الشركة في التنفيذيين كبار من كونه الشركة قرارات في تأثيرا   العضو

 التعامالت قيمة بلغت حيث سنتين ومدته تفضيلية، ومزايا شروط بدون المباشر، االنترنت خدمات تقديم عقد عن
 (مرفق. )قادم لعام بها والترخيص سعودي لاير 1،960،857 مبلغ 2019 لعام
 تصاالتواال اإلنترنت لخدمات العربية والشركة المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  20

 يمتلك حيث فيها مباشرة غير مصلحة الشدي فهد بن أمين /األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي( حلول) المحدودة
 عبارة وهي ،(وديةالسع االتصاالت) المالكة الشركة في التنفيذيين كبار من كونه الشركة قرارات في تأثيرا   العضو

 سنوات ثالث ومدته يلية،تفض ومزايا شروط بدون ، Dell - EMC أجهزة وصيانة وتركيب توريد تقديم عقد عن

 (فقمر. )قادم لعام بها والترخيص سعودي لاير 21،613،740 مبلغ 2019 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث
 جلسم لعضو والتي العالمية المرطبات وشركة المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  21

 دارةإ مجلس عضو منصب العضو يشغل حيث فيها مباشرة غير مصلحة الراجحي محمد بن بدر /األستاذ اإلدارة
 ومزايا وطشر بدون المعبئة، المعدنية المياه توريد خدمات عقد عن عبارة وهي العالمية، المرطبات شركة في

 بها خيصوالتر سعودي لاير 557,761 مبلغ 2019 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث واحدة سنة ومدته تفضيلية،

 (مرفق. )قادم لعام
 هوأوالد الراجحي عبدالعزيز محمد شركة و المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  22

 يشغل حيث فيها مباشرة غير مصلحة الراجحي محمد بن بدر /األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي لالستثمار
 عقد نع عبارة وهي ، لالستثمار وأوالده الراجحي عبدالعزيز محمد شركة في إدارة مجلس عضو منصب العضو
 قيمة غتبل حيث سنوات سبع ومدته تفضيلية، ومزايا شروط بدون ، الجنوبية اإلقليمية اإلدارة مبنى إيجار

 (مرفق. )قادم لعام بها والترخيص سعودي لاير 260,444 مبلغ 2019 لعام التعامالت
 هوأوالد الراجحي عبدالعزيز محمد شركة و المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  23

 يشغل حيث فيها مباشرة غير مصلحة الراجحي محمد بن بدر /األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي لالستثمار
 عقد نع عبارة وهي ، لالستثمار وأوالده الراجحي عبدالعزيز محمد شركة في إدارة مجلس عضو منصب العضو
 يمةق بلغت حيث سنوات، سبع ومدته تفضيلية ومزايا شروط بدون أبها في المباشرة المبيعات مكتب إيجار

 (مرفق. )قادم لعام بها والترخيص سعودي لاير 42,525 مبلغ 2019 لعام التعامالت
 رئيسل والتي التعاوني للتأمين الراجحي وشركة المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على لتصويت  24

 سليمان بن بدهللاع /األستاذ يشغل حيث فيها مباشرة غير مصلحة الراجحي سليمان بن عبدهللا /األستاذ اإلدارة مجلس
 ثائقو على التعاقد تجديد عن عبارة وهي التعاوني، للتأمين الراجحي شركة في إدارة مجلس عضو الراجحي
 2019 لعام تالتعامال قيمة بلغت حيث واحدة سنة ومدته تفضيلية ومزايا شروط بدون للسيارات، الشامل التأمين

 (مرفق. )قادم لعام بها والترخيص سعودي لاير 780,596,000 مبلغ
 مجلس لرئيس والتي والسياحة للسفر فرسان وشركة المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  25
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 عقد عن عبارة وهي له، مملوكة شركة كونها فيها مباشرة مصلحة الراجحي سليمان بن عبدهللا /األستاذ اإلدارة
 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث سنوات أربع ومدته تفضيلية ومزايا شروط بدون والسياحة، السفر خدمات تقديم

 (مرفق. )قادم لعام بها والترخيص سعودي لاير 4,471,559 مبلغ 2019
 سليمان نب عبدهللا /األستاذ اإلدارة مجلس ورئيس المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  26

 سنة مدتهو تفضيلية ومزايا شروط بدون والتحويل، للصرافة البطحاء مركز إيجار عقد عن عبارة وهي الراجحي،

 (مرفق). قادم لعام بها والترخيص سعودي لاير 577,500 مبلغ 2019 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث واحدة
 لرئيس يوالت التعاوني للتأمين الراجحي شركة و المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  27

 سليمان بن بدهللاع /األستاذ يشغل حيث فيها مباشرة غير مصلحة الراجحي سليمان بن عبدهللا /األستاذ اإلدارة مجلس
 ثائقو على التعاقد تجديد عن عبارة وهي التعاوني، للتأمين الراجحي شركة في إدارة مجلس عضو الراجحي
 تفضيلية، مزاياو شروط بدون والتنفيذيين، المدراء وتغطية األعمال وانقطاع والممتلكات للبنوك الشامل التأمين

 لعام ابه والترخيص سعودي لاير 81,284,000 مبلغ 2019 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث واحدة سنة ومدته

 (مرفق. )قادم

6 
 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
 ذلكو المراجعة؛ لجنة توصية على بناء   المرشحين بين من للشركة خارجي مراجع تعيين على التصويت-004

 م،2020 المالي امالع من والسنوي( والرابع والثالث والثاني األول) للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص

 .أتعابه وتحديد
 م2019 امع من الرابع الربع عن المساهمين على نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت-005

 لاير 0.65 السهم حصة وستكون ، الشركة مال رأس من٪ 6.5 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليون 140.7 بمبلغ

 سجل في مقيدينوال الجمعية انعقاد يوم تداول بنهاية لألسهم المالكين للمساهمين األحقية تكون أن على سعودي،
 توزيع تاريخ نع اإلعالن سيتم االستحقاق، تاريخ يلي تداول يوم ثاني نهاية في إيداع مركز لدى الشركة مساهمي
 .الحقا األرباح
 نبشأ م،13/10/2019 و م،23/5/2019 و م،19/03/2019 بتاريخ اإلدارة مجلس قرارات على التصويت-006

 لاير مليون 416.3 والبالغة 2019 عام من الثالث والربع الثاني والربع األول للربع المرحلية األرباح توزيع

 حسب( سعودي لاير 2.05) الواحد للسهم الموزعة واألرباح الشركة مال رأس من٪( 20.5) تمثل سعودي

 .المرفق
 مالعا عن سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-007

 .م2020 المالي
 .م2019-12-31 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-008
 من( 1) الفقرة في الوارد بالترخيص العادية العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-009

 دورة نهاية حتى وأ العامة الجمعية موافقة تاريخ من واحد عام لمدة وذلك الشركات، نظام والسبعين الحادية المادة
 ملنظا تنفيذا   ادرةالص التنظيمية واالجراءات الضوابط في الواردة للشروط وفقا   أسبق، أيهما المفوض اإلدارة مجلس

 المدرجة المساهمة بشركات الخاصة الشركات

 البنود جميعنعم ل

7
 كيمانول

 

 بريلا 5
 
 2020 

 .م2019-12-31 في المنتهية المالية السنة عن االدارة مجلس تقرير على لتصويت
 .م2019-12-31 في المنتهية المالية السنة عن الحسابات مراجع تقرير على التصويت
 .م2019-12-31 في المنتهية المالية السنة عن المالية القوائم على التصويت
 فحصل وذلك المراجعة لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت

 العام من األول والربع م2020 المالي العام من والسنوي والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة

 .أتعابه وتحديد م2021
 . ةللشرك الرئيس بالمركز والمتعلقة, للشركة األساس النظام من الخامسة المادة تعديل على التصويت

 .م2019-12-31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس اعضاء ذمة ابراء على التصويت

 .البنود لجميع نعم

8
 نجراناسمنت 

 

 بريلا 8
 
 2020 

 (.مرفق) م31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 (.مرفق)م31/12/2019 في المنتهية المالية للسنة الحسابات مراجع تقرير على التصويت-002
 (.مرفق)م31/12/2019 في المنتهية المالية للسنة المالية القوائم على التصويت-003
 .م 2019 المالي العام عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء التصويت-004
 وذلك راجعة،الم لجنة توصية على بناء   المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت-005

 عوالرب م2020 ماليةال للسنة والسنوية والثالث والثاني األول للربع للشركة المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص

 .أتعابه وتحديد 2021 المالية للسنة األول
 واقعب اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة سعودي لاير مليونان( 2.000,000) مبلغ صرف على التصويت-006

 عوديس لاير( 200,000) بواقع اإلضافية المكافأة إلى إضافة عضو لكل سعودي لاير ألف مائتي( 200,000)

 .م 31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن المجلس لرئيس
 اإلدارة مجلس سلرئي والتي للتعدين الكبرى المصانع وشركة الشركة بين ستتم التي األعمال على التصويت-007

 فيها باشرةم مصلحة الشبل عبدالرحمن بن أيمن /المهندس اإلدارة مجلس وعضو ابالعال مانع بن محمد /المهندس

 ونملي 1.2 بقيمة العميل حاجة حسب طن( 5,000) تبلغ بكمية السائب األسمنت مادة بيع عن عبارة وهي

 .اآلخرين عمالئها مع الشركة تتبعها التي واألسعار الشروط وبنفس بها والترخيص
 اإلدارة مجلس لرئيس والتي للتعدين الكبرى المصانع وشركة الشركة بين تمت التي األعمال على التصويت-008

 فيها مباشرة مصلحة الشبل عبدالرحمن بن أيمن /المهندس اإلدارة مجلس وعضو ابالعال مانع بن محمد /المهندس
 وذلك لاير( 23,000) مبلغ م2019 العام خالل األعمال قيمة بلغت حيث السائب األسمنت مادة بيع عن عبارة وهي
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 (.مرفق)السائدة التجارية بالشروط
 المحدودة قاوالتوالم والتجارة للصناعة العربية يال وشركة الشركة بين ستتم التي األعمال على التصويت-009

 األسمنت مادة بيع عن عبارة وهي فيها مباشرة مصلحة اليامي برمان بن حسين علي اإلدارة مجلس لعضو والتي

 األسعارو الشروط وبنفس بها والترخيص مليون 7.2 بقيمة العميل حاجة حسب طن( 30,000) تبلغ بكمية السائب

 اآلخرين عمالئها مع الشركة تتبعها التي
 المحدودة اوالتوالمق والتجارة للصناعة العربية يال وشركة الشركة بين تمت التي األعمال على التصويت-010

 األسمنت مادة بيع عن عبارة وهي فيها مباشرة مصلحة اليامي برمان بن حسين علي اإلدارة مجلس لعضو والتي

 التجارية بالشروط وذلك لاير( 236,000) مبلغ م2019 العام خالل األعمال قيمة بلغت حيث السائب

 (.مرفق)السائدة
 من( 1) الفقرة في الوارد بالترخيص العادية العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-011

 نهاية حتى أو عاديةال العامة الجمعية موافقة تاريخ من عام لمدة وذلك الشركات، نظام من والسبعون الحادية المادة
 الصادرة نظيميةالت واالجراءات الضوابط في الواردة للشروط وفقا   وذلك أسبق، أيهما المفوض االدارة مجلس دورة
 .المدرجة المساهمة بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذا  
 ربع وأ سنوي نصف بشكل المساهمين على مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-012

 الصادرة يميةالتنظ واإلجراءات للضوابط وفقا   والصرف االستحقاق تاريخ وتحديد م،2020 المالي العام عن سنوي

 سعيةالتو وخططها النقدية وتدفقاتها المالي الشركة وضع مع يتناسب بما وذلك الشركات لنظام تنفيذا  
 (.مرفق)واالستثمارية

9 
 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
 لاير( 0.50) بواقع م2019 عن المساهمين على نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت-004

 انعقاد يوم هملألس المالكين للمساهمين األرباح أحقية تكون أن على المال، رأس من%( 5) وبنسبة الواحد للسهم

 يلي تداول يوم نيثا بنهاية( إيداع) المالية األوراق إيداع مركز لدى الشركة مساهمي سجالت في المقيدين الجمعية

 .الحقا   األرباح صرف تاريخ عن اإلعالن سيتم بأنه علما   الجمعية، انعقاد يوم
 نع سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل مرحلية نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-005

 هيئة عن لصادرةا التنظيمية واإلجراءات للضوابط وفقا   والتوزيع األحقية تواريخ تحديد مع م،2020 المالي العام

 .المالية السوق
 من( 1) قرةالف في الوارد بالترخيص العادية العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-006

 وفقا   وذلك عادية،ال العامة الجمعية موافقة تاريخ من عام لمدة وذلك الشركات، نظام من والسبعون الحادية المادة
 الخاصة الشركات ملنظا تنفيذا المالية السوق هيئة عن الصادرة التنظيمية واالجراءات الضوابط في الواردة للشروط
 المدرجة المساهمة بشركات

 وذلك عة،المراج لجنة توصية على بناءا   المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت-007

 عالرب وكذلك م2020 المالي العام من والسنوي والرابع والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص

 .أتعابه وتحديد م،2021 المالي العام من األول
 في لمنتهيةا المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة لاير( 1,800,000) مبلغ صرف على التصويت-008

 .م2019 ديسمبر 31
 منافس ملع في باالشتراك القاسم هللا عبد بن فهد /األستاذ اإلدارة مجلس لعضو الترخيص على التصويت-009

 وفنادق عقارات) الشركة لنشاط

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

 تقل،مس إدارة مجلس عضو عداس رمزي محمد بن الرحمن عبد/  األستاذ بتعيين وذلك أعضاء،( 5) المراجعة

 موافقة ريختا من ابتداء   المراجعة لجنة في أعضاء المجلس، خارج من عضو الخويطر محمد بن خالد/  واألستاذ
 .(تداول وقعم في الذاتية السيرة مرفق) م2022 مايو 20 بتاريخ الحالية اللجنة عمل فترة نهاية وحتى الجمعية

 ةعضوي في للمشاركة المريشد حمد بن مطلق/  المهندس اإلدارة مجلس لعضو الترخيص على التصويت-011

 .(تداول موقع في مرفق) السعودية العربية جروب سيتي شركة إدارة مجلس

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

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

 .(تداول

 مع تفقي بما وذلك المال، برأس الخاصة للمصرف األساس النظام من 7 رقم المادة تعديل على التصويت-014

 رأس بزيادة لخاصا 6 رقم البند على العادية غير العامة الجمعية موافقة حال المصرف مال لرأس المقترحة الزيادة

 .(تداول موقع في مرفق) المال

 وقعم في مرفق) بالصالحيات الخاصة للمصرف األساس النظام من 18 رقم المادة تعديل على التصويت-015

 .(تداول

 موقع في فقمر) التنفيذية باللجنة الخاصة للمصرف األساس النظام من 20 رقم المادة تعديل على التصويت-016

 .(تداول

 قعمو 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

 للبنود التصويت عن امتناع
-26-72-10-11 

 .البنود لباقي نعم

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


 

capital.com-www.alrajhi 

16 |  

 

 .(تداول

 للمساهمين مةالعا الجمعيات بانعقاد الخاصة للمصرف األساس النظام من 31 رقم المادة تعديل على التصويت-020

 .(تداول موقع في مرفق)

 غير العامة الجمعيات بنصاب الخاصة للمصرف األساس النظام من 34 رقم المادة تعديل على التصويت-021

 .(تداول موقع في مرفق) العادية

 يف مرفق) الصكوك بإصدار الخاصة للمصرف األساس النظام من 16 رقم المادة إضافة على التصويت-022

 .(تداول موقع

 كالصكو إلصدار بالتفويض الخاصة للمصرف األساس النظام من 17 رقم المادة إضافة على التصويت-023

 .(تداول موقع في مرفق)

 في ترحةالمق التعديالت مع لتتوافق وترقيمها للمصرف األساس النظام مواد ترتيب إعادة على التصويت-024

 .(تداول موقع في مرفق) عليها الموافقة حال في( 23-22-21-20-19-18-17-16-15) أعاله البنود

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

 دورة نهاية حتى أو العامة الجمعية موافقة تاريخ من عام لمدة وذلك الشركات، نظام من والسبعون الحادية المادة
ض اإلدارة مجلس  ا  تنفيذ الصادرة ميةالتنظي واإلجراءات الضوابط في الواردة للشروط وفقا   وذلك أسبق، أيهما المفوَّ

 .المدرجة المساهمة بشركات الخاصة الشركات لنظام
 لعضو لتيوا مارين، طوكيو اإلنماء وشركة اإلنماء مصرف بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-026

 حمد بن مطلق/  المهندس اإلدارة مجلس وعضو الفارس عبدالعزيز بن عبدالمحسن/  األستاذ اإلدارة مجلس
 شروط بدونو عام لمدة للمصرف التأمين وثائق وتجديد إصدار في والمتمثلة فيها، مباشرة غير مصلحة المريشد

 نم% 28.75 نسبة اإلنماء مصرف يملك حيث لاير،( 35,000,000) بــ يقدر سنوي قسط بإجمالي تفضيلية،

 بلغت م2019 عام في تمت التي والعقود األعمال بأن علما   مارين، طوكيو اإلنماء شركة في األسهم

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

 .(تداول موقع في مرفق)

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

 حمد بن مطلق/  المهندس اإلدارة مجلس وعضو الفارس عبدالعزيز بن عبدالمحسن/  األستاذ اإلدارة مجلس
 تفضيلية، روطش وبدون عام لمدة المصرف يقدمها ِخدميّة، عقود في والمتمثلة فيها، مباشرة غير مصلحة المريشد
 اإلنماء ةشرك في األسهم من% 28.75 نسبة اإلنماء مصرف يملك حيث لاير،( 3,471,321) بـ تقدر سنوية بقيمة

 موقع في مرفق) لاير( 3,768,128) بلغت م2019 عام في تمت التي والعقود األعمال بأن علما   مارين، طوكيو

 تداول
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 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
 لاير( 0.50) بواقع م2019 عن المساهمين على نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت-004

 انعقاد يوم هملألس المالكين للمساهمين األرباح أحقية تكون أن على المال، رأس من%( 5) وبنسبة الواحد للسهم

 يلي تداول يوم نيثا بنهاية( إيداع) المالية األوراق إيداع مركز لدى الشركة مساهمي سجالت في المقيدين الجمعية

 .الحقا   األرباح صرف تاريخ عن اإلعالن سيتم بأنه علما   الجمعية، انعقاد يوم
 نع سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل مرحلية نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-005

 هيئة عن لصادرةا التنظيمية واإلجراءات للضوابط وفقا   والتوزيع األحقية تواريخ تحديد مع م،2020 المالي العام

 .المالية السوق
 من( 1) قرةالف في الوارد بالترخيص العادية العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-006

 وفقا   وذلك عادية،ال العامة الجمعية موافقة تاريخ من عام لمدة وذلك الشركات، نظام من والسبعون الحادية المادة
 الخاصة الشركات ملنظا تنفيذا المالية السوق هيئة عن الصادرة التنظيمية واالجراءات الضوابط في الواردة للشروط
 المدرجة المساهمة بشركات

 وذلك عة،المراج لجنة توصية على بناءا   المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت-007

 عالرب وكذلك م2020 المالي العام من والسنوي والرابع والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص

 .أتعابه وتحديد م،2021 المالي العام من األول
 في لمنتهيةا المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة لاير( 1,800,000) مبلغ صرف على التصويت-008

 .م2019 ديسمبر 31
 منافس عمل يف باالشتراك القاسم هللا عبد بن فهد /األستاذ اإلدارة مجلس لعضو الترخيص على التصويت-009

 وفنادق عقارات) الشركة لنشاط

 للبند التصويت عن امتناع
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 .البنود لباقي نعم
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 بريلا 13
 
 2020 

 .م2019/12/31 في المنتهي المالي للعام للشركة المالية القوائم على التصويت-001
 .م2019/12/31 في المنتهي المالي للعام الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت-002
 .م2019/12/31 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-003
 .م2019/12/31 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-004
 ذلكو المراجعة، لجنة توصية على بناء المرشحين بين من الشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت-005

 للعام الثالث لربعا من للفترة م،2020 المالية للسنة والسنوية سنوية الربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص

 .أتعابه وتحديد م2021 للعام األول الربع نهاية وحتى م2020
 مساهم) لالتصاالت اإلمارات مجموعة وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-006

 م2019 عام خالل لالتصاالت اإلمارات مجموعة وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال بأن علما   ،(رئيس

 البيني الربط خدمات و سعودي، لاير ألف( 104,870) بقيمة المقدمة والتجوال البيني الربط خدمات: )يلي كما

 للبنود التصويت عن امتناع
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 سعودي، لاير ألف( 112,517) بقيمة إدارية ورسوم سعودي، لاير ألف( 389,315) بقيمة المستلمة والتجوال

 لاير ألف( 6,939) بقيمة أخرى اتصاالت وخدمات سعودي، لاير ألف( 5,696) بقيمة أخرى إدارية ومصاريف

 مباشرة غير مصلحة لوجود وذلك تفضيلية، شروط بدون قادم لعام والعقود باألعمال والترخيص( مرفق( )سعودي
 /االستاذ-العبدولي عبدهللا صالح /المهندس-الشامسي حسن خليفة /المهندس-:أسمائهم التالية اإلدارة مجلس ألعضاء
 . أوكاندان سيركان

 وهي م2019 العام خالل السعودية البنوك من وعدد الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-007

 البنوك من موعةمج مع سنوات 7 ولمدة سعودي لاير مليار 7.6 بقيمة مرابحة تمويل إعادة اتفاقية توقيع عن عبارة

 اإلدارة سمجل عضوي من لكل مباشرة غير مصلحة لوجود وذلك ،(الوكيل) الرياض بنك بينها من والتي السعودية
 يرأس عيسىال عبدهللا المهندس اإلدارة مجلس عضو أن حيث العزاوي، معتز والمهندس العيسى عبدهللا المهندس
 نكب إدارة مجلس في عضوا   العزاوي معتز المهندس اإلدارة مجلس عضو وأيضا   الرياض، بنك إدارة مجلس

 (مرفق) الرياض
 (مرفق) الشركة منافسة ومعايير ضوابط على التصويت-008
 من( 1) الفقرة في الوارد بالترخيص العادية العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-009

 دورة نهاية حتى أو العامة الجمعية موافقة تاريخ من عام لمدة وذلك الشركات، نظام من والسبعين الحادية المادة
 ملنظا تنفيذا   ادرةالص التنظيمية واالجراءات الضوابط في الواردة للشروط وفقا   أسبق، أيهما المفوض اإلدارة مجلس

 المدرجة المساهمة بشركات الخاصة الشركات

12 
 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
 وذلك جعة،المرا لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للشركة حسـابات مراجع تعيين على التصويت-004

  م2020 المالي العام من والسنوي والرابع والثالث والثاني األول للربع المالية القوائم وتدقيق عةومراج لفحص

 (مرفق) أتعابه وتحديد م2021 المالي العام من األول والربع
 المالي العام نم والرابع والثالث والثاني األول الربع عن الشركة أرباح من توزيعه تم ما على التصويت-005

 إجمالي بمبلغو الشركة، مال رأس من% 80  نسبته وبما الواحد للسهم رياالت ثمانية( 8) مجموعها البالغ م2019

 لاير مليون وستون تسعمائة( 960,000,000)
 عضاءأل سنوية مكافأة لاير ألف وخمسون وستمائة مليونان( 2,650,000) مبلغ صرف على التصويت-006

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

 ناصر /مهندسوال ،(تنفيذي عضو) العقيل عبدالرحمن بن عبدهللا /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل عبدالرحمن
 غير مصلحة (تنفيذي عضو) العقيل عبدالرحمن بن عبدالكريم /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل عبدالرحمن بن

  م2019 عام يف التعامالت قيمة بأن علما   فنية، وإستشارات وتصاميم تنفيذ أعمال  عن عبارة وهي فيها، مباشرة

 (مرفق) ةتفضيلي شروط دون تجارية أسس على بناء   تتم التعامالت هذه أن العلم مع لاير، 89,788,789 بلغت
 عبد بن محمد /للسيد والتي العربية، كايت وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-009

 بن ناصر /هندسوالم ،(تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن هللا عبد /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل الرحمن
 غير مصلحة (تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن الكريم عبد /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل الرحمن عبد

  م2019 عام يف التعامالت قيمة بأن علما   بالرياض، جرير مبنى في مكتب تأجير عقد عن عبارة وهي فيها، مباشرة

 (مرفق) تفضيلية شروط دون تجارية أسس على بناء   تتم التعامالت هذه أن العلم مع لاير، 196,020 بلغت
 /للسيد والتي ة،التجاري لالستثمارات جرير شركة و الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-010

 ،(ذيتنفي عضو) العقيل عبدالرحمن بن عبدهللا /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل عبدالرحمن بن محمد
 عضو) يلالعق عبدالرحمن بن عبدالكريم /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل عبدالرحمن بن ناصر /والمهندس

 قيمة أنب علما   بالرياض، جرير مبنى في مكتب تأجير عقد عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي

 دون اريةتج أسس على بناء   تتم التعامالت هذه أن العلم مع لاير، 306,240 بلغت م2019 عام في التعامالت

 (مرفق) تفضيلية شروط
 /للسيد والتي ة،التجاري لالستثمارات جرير شركة و الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-011

 ،(ذيتنفي عضو) العقيل عبدالرحمن بن عبدهللا /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل عبدالرحمن بن محمد
 عضو) يلالعق عبدالرحمن بن عبدالكريم /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل عبدالرحمن بن ناصر /والمهندس

 قيمة أنب علما   بالرياض، جرير مبنى في مكتب تأجير عقد عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي

 دون جاريةت أسس على بناء   تتم التعامالت هذه أن العلم مع لاير، 145,860  بلغت م2019 عام في التعامالت

 (مرفق) تفضيلية شروط
 محمد /للسيد التيو  المحدودة، الظهران أمواج وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-012

 /والمهندس ،(تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن هللا عبد /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل الرحمن عبد بن
( تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن الكريم عبد /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل الرحمن عبد بن ناصر

 التعامالت ةقيم بأن علما   بالظهران، جرير لمكتبة معرض إستئجار عقد عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة
 شروط ندو تجارية أسس على بناء   تتم التعامالت هذه أن العلم مع لاير، 1,653,750 بلغت  م2019 عام في

 (مرفق) تفضيلية
 محمد /للسيد والتي للتجارة، المستقبل أسواق وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-013

 /والمهندس ،(تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن هللا عبد /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل الرحمن عبد بن
( تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن الكريم عبد /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل الرحمن عبد بن ناصر

 التعامالت قيمة بأن علما   بالرياض، جرير لمكتبة معرض إستئجار عقد عن عبارة وهي  فيها، مباشرة غير مصلحة

 للبنود التصويت عن امتناع
19-8 

 .البنود لباقي نعم

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


 

capital.com-www.alrajhi 

18 |  

 

 شروط دون تجارية أسس على بناء   تتم التعامالت هذه أن العلم مع لاير، 2,434,950 بلغت م2019 عام في

 (مرفق) تفضيلية
 عبد بن محمد /يدللس والتي العقارية، جرير وشركة  الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-014

 بن ناصر /هندسوالم ،(تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن هللا عبد /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل الرحمن
 غير مصلحة (تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن الكريم عبد /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل الرحمن عبد

 عام في التعامالت قيمة بأن علما   بالرياض، جرير مبنى في مكتب تأجير عقد عن عبارة وهي  فيها، مباشرة

 (مرفق) يليةتفض شروط دون تجارية أسس على بناء   تتم التعامالت هذه أن العلم مع لاير، 138,600 بلغت م2019
 عبد بن محمد /يدللس والتي العقارية، جرير وشركة  الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-015

 بن ناصر /هندسوالم ،(تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن هللا عبد /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل الرحمن
 غير مصلحة (تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن الكريم عبد /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل الرحمن عبد

 عام في التعامالت قيمة بأن علما   بالرياض، جرير مبنى في مكتب تأجير عقد عن عبارة وهي  فيها، مباشرة
 (مرفق) يليةتفض شروط دون تجارية أسس على بناء   تتم التعامالت هذه أن العلم مع لاير، 171,625 بلغت م2019
 عبد بن محمد /دللسي والتي العربية، روبين وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-016

 بن ناصر /هندسوالم ،(تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن هللا عبد /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل الرحمن
 غير مصلحة ،(تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن الكريم عبد /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل الرحمن عبد

 عام في تالتعامال قيمة بأن علما   بالرياض، جرير لمكتبة معرض إستئجار عقد عن عبارة وهي  فيها، مباشرة

 فضيليةت شروط دون تجارية أسس على بناء   تتم التعامالت هذه أن العلم مع لاير، 2,408,800 بلغت م2019

 (مرفق)
 بن محمد /للسيد والتي المحدودة، تبوك ريوف وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-017

 /المهندسو ،(تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن هللا عبد /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل الرحمن عبد
 ،(نفيذيت عضو) العقيل عبدالرحمن بن عبدالكريم /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل الرحمن عبد بن ناصر

 في لتعامالتا قيمة بأن علما   بتبوك، جرير لمكتبة معرض إستئجار عقد عن عبارة وهي  فيها، مباشرة غير مصلحة
 فضيليةت شروط دون تجارية أسس على بناء   تتم التعامالت هذه أن العلم مع ، لاير 1,803,660  م2019 عام

 (مرفق)
 /للسيد والتي ،المحدودة الطبية الشرق صحة وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-018

 ،(نفيذيت عضو) العقيل الرحمن عبد بن هللا عبد /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل الرحمن عبد بن محمد
 عضو) قيلالع عبدالرحمن بن عبدالكريم /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل الرحمن عبد بن ناصر /والمهندس

 في التعامالت قيمة بأن علما   بالخبر، سكني مبنى إيجار عقد عن عبارة وهي  فيها، مباشرة غير مصلحة ،(تنفيذي

 فضيليةت شروط دون تجارية أسس على بناء   تتم التعامالت هذه أن العلم مع ، لاير 2,666,667  م2019 عام

 (مرفق)
 عبد بن محمد /يدللس والتي العربية، روبين  وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-019

 بن ناصر /هندسوالم ،(تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن هللا عبد /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل الرحمن
 غير صلحةم ،(تنفيذي عضو) العقيل عبدالرحمن بن عبدالكريم /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل الرحمن عبد

 لمرتبطةا الخدمات شامل غير) والصيانة والتشغيل اإلدارة خدمات لتقديم عقد عن عبارة وهي  فيها، مباشرة
 مع ، لاير 842,333  م2019 عام في التعامالت قيمة بأن علما   بالرياض، التجاري بالزا روبين لمجمع( بالتأجير

 (مرفق) تفضيلية شروط دون تجارية أسس على بناء   تتم التعامالت هذه أن العلم
 لعاما عن سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-020

 2020 المالي

 الشرقية اسمنت 13
 بريلا 14 
 
 2020 

 .م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت
 .م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن المالية القوائم على التصويت
 .م31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس اعضاء ذمة إبراء على التصويت
 يف المنتهية المالية السنة عن المساهمين على أرباح توزيع بشأن اإلدارة مجلس توصية على التصويت

 رأس نم%( 15) وبنسبة للسهم لاير( 1.50) بواقع لاير( 129,000,000) قدرها إجمالية بقيمة م31/12/2019

 لألسهم لكينالما للمساهمين األحقية تكون أن على سهم،( 86,000,000) لألرباح المستحقة األسهم وعدد المال،

 تاريخ يلي ولتدا يوم ثاني نهاية في اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في والمقيدين الجمعية انعقاد يوم
 .م27/04/2020 الموافق هـ04/09/1441 يوم األرباح توزيع تاريخ وسيكون اإلستحقاق
 لفحص كوذل المراجعة، لجنة توصية على بناء   المرشحين بين من الشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت
 العام من األول عوالرب م،2020 المالي العام من والسنوي والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة

 .أتعابه وتحديد م،2021 المالي
 المراجعة ةلجن اعضاء عدد ليصبح مقاعد( 5) إلى( 4) من المراجعة لجنة اعضاء مقاعد عدد زيادة على التصويت

 المراجعة ةلجن في عضوا  ( مستقل عضو) الجعفري عبدهللا بن محمد بن وليد /األستاذ بتعيين وذلك اعضاء،( 5)

 السيرة مرفق) م28/01/2021 بتاريخ الحالية اللجنة عمل فترة نهاية وحتى الجمعية موافقة تاريخ من ابتداءا  

 (.الذاتية
( زميلة شركة) المحدودة لألسمنت اليمنية العربية والشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 الشرقية المنطقة أسمنت شركة يمثل حيث فيها، مباشرة غير مصلحة أدناه المذكورين اإلدارة مجلس العضاء والتي
 زامل /الدكتور( 1:)وهم إدارتها مجلس أعضاء من ثالثة المحدودة لألسمنت اليمنية العربية الشركة إدارة بمجلس

( 3(.)تنفيذي غير عضو) الرويس سالم بن إبراهيم /األستاذ( 2(.)تنفيذي غير عضو) المقرن عبدالرحمن بن
 تستلمها سوف نقدية مبالغ في تتمثل والعقود األعمال هذه وطبيعة(.تنفيذي عضو) العتيبي راشد بن فهد /المهندس
 تواجه حيث الزميلة الشركة موردي إلى تحويلها بغرض ذلكو الزميلة الشركة من الشرقية المنطقة أسمنت شركة
 هذه رصيد بأن علما   اليمنية، الجمهورية خارج وإلى من مصرفية تحويالت تنفيذ في الصعوبات بعض الشركة تلك
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 في كما سعودي لاير مليون 22) م31/12/2019 في كما سعودي لاير مليون( 63) بلغ والعقود األعمال

 الزميلة الشركة تواجه التي الصعوبات تنتهي أن إلى والعقود األعمال هذه تنفيذ يستمر وسوف( م31/12/2018

 (.مرفق)
 في يةالمنته المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة لاير( 1,600,000) مبلغ صرف على التصويت

 .م31/12/2019
 عضوا  ( قلمست عضو) الجعفري هللا عبد بن محمد بن وليد /األستاذ بتعيين اإلدارة مجلس توصية على التصويت

 الحالية الدورة إنتهاء تاريخ حتى المجلس دورة إلكمال م01/05/2019 في تعيينه تاريخ من ابتداء   اإلدارة بمجلس

 سيرةال مرفق) ،(مستقل عضو) الرويشد سعد بن عبدالمحسن الدكتور السابق للعضو خلفا   م28/01/2021 في

 (.الذاتية
 (.مرفق) المالية بالقوائم المتعلقة األساس الشركة نظام من 47 المادة تعديل على التصويت
 (.مرفق) الشركة بإدارة المتعلقة األساس الشركة نظام من 19 رقم المادة تعديل على التصويت
 (.مرفق) الجمعيات بدعوة المتعلقة األساس الشركة نظام من 30 رقم المادة تعديل على التصويت
 (.فقمر) المراجعة لجنة بتقارير المتعلقة األساس الشركة نظام من 45 رقم المادة تعديل على التصويت

 رعاية14
 بريلا 15 
 
 2020 

 م2019-12-31في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 م2019-12-31 في المنتهية السنة عن الحسابات مراجع تقرير على التصويت-002
 .م2019-12-31في المنتهية المالية السنة عن المالية القوائم على التصويت-003
 فال لشركة مملوكةال المحدودة العربية دراجر وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-004

 غير مصلحةب( تنفيذي غير عضو) العذل فهد بن بدر األستاذ اإلدارة مجلس عضو يمثلها التي القابضة العربية
 فضيليةت مزايا أو شروط أي وبدون للتجديد قابلة سنة لمدة طبية مستلزمات توريد عن عبارة وهي مباشرة،

 (.رفقم) سعودي لاير( 167,573) بلغت قد السابق للعام التعامالت بأن علما   قادم، لعام بها والترخيص
 لشركة المملوكة ةالطبي لإلمدادات العربية والشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-005

 غير بمصلحة( يتنفيذ غير عضو) العذل فهد بن بدر األستاذ اإلدارة مجلس عضو يمثلها التي القابضة العربية فال
 فضيليةت مزايا أو شروط أي وبدون للتجديد قابلة سنة لمدة طبية مستلزمات توريد عن عبارة وهي مباشرة،

 (.مرفق) السابق العام في تعامالت أي هناك تكن لم بأنه علما   قادم، لعام بها والترخيص
 وذلك اجعة،المر لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت-006

 من األول الربعو م،2020 المالي العام من والسنوي والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص

 .أتعابه وتحديد م،2021 المالي العام
 31 في المنتهية المالية السنة عن المساهمين على نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت-007

 أن لىع لاير،( 89,700,000) بإجمالي المال رأس من%(  20) وبنسبة للسهم( لاير 2) بواقع م2019 ديسمبر

 مركز لدى الشركة مساهمي سجل في والمقيدين الجمعية انعقاد يوم لألسهم المالكين للمساهمين األحقية تكون
 ةموافق بعد الحقا   باحاألر صرف تاريخ تحديد سيتم بأنه علما   االستحقاق تاريخ يلي تداول يوم ثاني نهاية في اإليداع
 .التوصية هذه على العامة الجمعية
 المنتهية يةالمال السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة لاير( 1,900,000) مبلغ صرف على التصويت-008

 .م2019-12-31 في
 .م2019 -12-31 يف المنتهية المالية السنة خالل أدائهم عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-009
 من( 1) الفقرة في الوارد بالترخيص العادية العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-010

 نهاية حتى أو عاديةال العامة الجمعية موافقة تاريخ من عام لمدة وذلك الشركات، نظام من والسبعون الحادية المادة
 الصادرة نظيميةالت واالجراءات الضوابط في الواردة للشروط وفقا   وذلك أسبق، أيهما المفوض االدارة مجلس دورة
 .المدرجة المساهمة بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذا  
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 بريلا 15 
 
 2020 

 .م2019-12-31 في المنتهي المالي للعام المالية القوائم على التصويت-001
 .م2019-12-31 في المنتهي المالي للعام الحسابات مراجع تقرير على التصويت-002
 .م2019-12-31 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-003
 .م2019-12-31 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس ذمة إبراء على التصويت-004
 المالي العام عن لاير مليون( 675) مجموعها نقدية كأرباح توزيعه تم بما اإلدارة مجلس قرار على التصويت-005

 .المال رأس من% 15 نسبته ما أي سهم، لكل لاير( 1,5) بواقع م،2019
 لكل لاير لفأ( 200) بواقع اإلدارة، مجلس ألعضاء كمكافأة لاير، مليون( 1,8) مبلغ صرف على التصويت-006

 .م2019-12-31 في المنتهي المالي العام عن عضو
 وذلك راجعة،الم لجنة توصية على بناء   المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت-007

 والربع م،2020 المالي العام من والسنوي والرابع والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص

 .أتعابه وتحديد م،2021 المالي العام من األول
 ربع أو سنوي نصف بشكل مساهميها على مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-008

 .م2020 للعام سنوي
 .التنفيذية اللجنة مهام بخصوص بالشركة، الخاصة الحوكمة الئحة تحديث على التصويت-009

 .البنود لجميع نعم

 بنك الجزيرة16
 بريلا 15 
 
 2020 

 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة المالية القوائم على التصويت-002
 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للسنة الحسابات مراجعي تقرير على التصويت-003
 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضــاء ذمة إبراء على التصويت-004
 وذلك المراجعة، لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للبنك الحسابات مراجعي تعيين على التصويت-005

 وتحديد م2020 المالية السنة من والسنوي والثالث والثاني األول للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص
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 .أتعابهم
 المالية السنة من الثاني النصف عن للمساهمين نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت-006

 البالغ ستحقةالم لألسهم الزكاة خصم بعد سعودي لاير مليون 246 وقدره بإجمالي م2019 ديسمبر 31 في المنتهية

 أن على. مللسه األسمية القيمة من% 3 وبنسبة الواحد للسهم سعودي لاير 0.30 بواقع سهم، مليون 820 عددها

 المالية األوراق إيداع مركز شركة لدى البنك مساهمي سجل في والمقيدين لالسهم المالكين للمساهمين األحقية تكون
 ( مرفق. ) حقا  ال األرباح توزيع تاريخ عن اإلعالن يتم أن وعلى االستحقاق، تاريخ يلي تداول يوم ثاني نهاية في

 حيث( القةع ذو طرف) تعاوني تكافل الجزيرة وشركة البنك بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-007

 ايضا   كونهل وذلك فيها مباشرة غير مصلحة السلطان إبراهيم بن المجيد عبد /المهندس اإلدارة مجلس لعضو أن
 لمحفظة عيالجما التأمين اتفاقية عن عبارة العقود وهذه تعاوني تكافل الجزيرة شركة إدارة مجلس في عضوا  
 لمنسوبي لجماعيا التأمين خدمات اتفاقية ، العقاري التمويل لمحفظة الجماعي التأمين اتفاقية ، الشخصي التمويل
 بأن لما  ع ، قادم، لعام بها والترخيص البنك بمنسوبي الخاصة القروض محفظة حماية خدمات اتفاقية البنك،

.  والعقود لاألعما هذه في تفضيلية شروط توجد وال.  سعودي لاير مليون 273.8 بلغت م2019 عام في التعامالت

 (مرفق)
 حيث( عالقة ذو رفط) المالية لألسواق الجزيرة وشركة البنك بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-008

 مجلس في ضوا  ع باعتباره) فيها مباشرة غير مصلحة الحوشان داوود بن نبيل /األستاذ البنك إدارة مجلس لعضو أن
 تمام، منتج ركةمشا اتفاقية مشتركة، خدمات عن عبارة األتفاقيات هذه و ،(المالية لألسواق الجزيرة شركة إدارة
 قادم، لعام هاب والترخيص الفروع، ايجار مصاريف اتفاقية ألجل، الودائع على الخاصة العموالت مصاريف اتفاقية

 األعمال ههذ في تفضيلية شروط توجد وال. سعودي لاير مليون 28.7 بلغت م2019 عام في التعامالت بأن علما  

 (مرفق. )  والعقود

 كيان17
 بريلا 16 
 
 2020 

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

 والربع م،2020 يالمال العام من والسنوية والرابع والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص

 .أتعابه وتحديد م2021 عام من األول
 جلسم في عضوا   الزهراني الرحمن عبد بن محمد /المهندس بتعيين اإلدارة مجلس توصية على التصويت-005

 يونيو 11 في تعيينه تاريخ من ابتداء  ( تنفيذي غير عضو) األساسية للصناعات السعودية الشركة ممثل – اإلدارة

 اإلدارة سمجل لعضو خلفا   م2021 مارس 19 في الحالية الدورة انتهاء تاريخ حتى المجلس دورة إلكمال م2019

 .(الذاتية السيرة مرفق( )تنفيذي غير عضو) الغامدي عبدهللا بن محمد /األستاذ

 (مرفق. )والترشيحات المكافآت لجنة عمل الئحة تحديث على التصويت-006
 .م31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-007
 في المنتهية ةالمالي السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة لاير( 1,400,000) مبلغ صرف على التصويت-008

 .م31/12/2019
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18 
 اسمنت

 الشمالية

 بريلا 19 
 
 2020 

 .م31/12/2019 في المنتهي المالي للعام 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
 وذلك جعةالمرا لجنة توصية على بناء   المرشحين بين من الشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت-004

 األول والربع م2020 المالي العام من والسنوي والثالث والثاني األول للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص

 .أتعابه وتحديد م،2021 عام من
 في المنتهية يةالمال السنة عن المساهمين على أرباح توزيع عدم بشأن اإلدارة مجلس توصية على التصويت-005

 .م31/12/2019
 في المنتهية ةالمالي السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة لاير( 1,200,000) مبلغ صرف على التصويت-006

 .م31/12/2019 تاريخ
 يمثلها والتي تثمارلالس المملكة عبر وشركة الشمالية المنطقة اسمنت شركة بين ستتم التي والعقود االعمال-007

 مصلحة لهم والتي الدرجم فايز بن ومحمد العريفي سعد بن وسعود الحربي سليم بن سليمان اإلدارة مجلس أعضاء
 الرياض في للشركة مكاتب استئجار عن عبارة وهي قادم لعام بها والترخيص لهم تفضيلية شروط دون بها مباشرة

 (مرفق. )لاير 399,000 وبمبلغ مربع متر 399 بمساحة وذلك عام لمدة
( جيستك) الميةالع التخصصية نقل وشركة الشمالية المنطقة اسمنت شركة بين ستتم التي والعقود االعمال-008

 مصلحة مالدرج فايز بن ومحمد العريفي سعد بن وسعود الحربي سليم بن سليمان اإلدارة مجلس ألعضاء والتي
 وهي االخرين هاموردي مع الشركة تتبعها التي واالسعار الشروط بنفس وذلك قادم لعام بها والترخيص فيها مباشرة

 حسب وذلك لاير 13,860,000 وبمبلغ طن( 140,000) تبلغ تعاقدية بكمية عام لمدة للشركة وقود نقل عن عبارة

 (مرفق. )الشركة حاجة
 والتي( سبك) وديةالسع المملكة عبر وشركة الشمالية المنطقة اسمنت شركة بين ستتم التي والعقود االعمال-009

 الشروط نفسب وذلك قادم لعام بها والترخيص فيها مباشرة مصلحة الحربي سليم بن سليمان اإلدارة مجلس لرئيس
 بكمية عام مدةل السائب اإلسمنت مادة بيع عقد عن عبارة وهي االخرين عمالئها مع الشركة تتبعها التي واالسعار

 (مرفق. )لاير 6,000,000 بمبلغ وذلك طن( 35,000) تبلغ تعاقدية
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 2020 

 .م2019ديسمبر 31 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 .م2019ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت-002
 .م2019ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام عن للشركة المالية القوائم على التصويت-003
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 وذلك جعة؛المرا لجنة توصية على بناء   المرشحين بين من للشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت-004

 ولاأل والربع م2020 المالي العام من والسنوي والرابع والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص

 .أتعابه وتحديد م2021 المالي العام من
 31 في لمنتهيةا المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء مكافاة لاير مليون 1.8 مبلغ صرف على التصويت-005

 .م2019ديسمبر
 .م2019ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-006
 لماليا العام عن سنوي ربع/  نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-007

 .م2020
 م2019 عامل الثاني النصف عن المساهمين على نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت-008

( للسهم إلسميةا القيمة من% 10 يعادل ما أي)  لاير مليون( 100) وقدره مبلغ وبإجمالي سهم لكل لاير( 1) بواقع

 األرباح ماليإج يصبح وبذلك لاير، مليون(  75)  بقيمة م2019 للعام األول النصف عن توزيعه تم ما إلى إضافة

 من%  17.5 يعادل ما)  لاير مليون( 175) هو م31/12/2019 في المنتهي العام عن توزيعها والمقترح الموزعة

 انعقاد يوم ألسهمل المالكين للمساهمين األحقية تكون أن على. "للسهم لاير( 1.75) بواقع( للسهم اإلسمية القيمة

 ،"االستحقاق ختاري يلي تداول يوم ثاني نهاية في اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في والمقيدين الجمعية
 .الحقا   التوزيع تاريخ عن اإلعالن وسيتم
 إلنشائيةا والتوريدات الجاهز الباطون وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-009

/  المهندسو(  تنفيذي غير عضو)  السليمان العزيز عبد سعود /األستاذ اإلدارة مجلس لعضوي والتي باألردن،
 ةشرك إدارة مجلس عضوية يشغال حيث فيها مباشرة غير مصلحة(  تنفيذي غير عضو)  العزاوي قصي معتز

 الجاهز ونالباط شركة شراء عن عبارة وهي قادم، لعام بها اإلنشائية،والترخيص والتوريدات الجاهز الباطون

 السابق امللع لاير مليون 93.3 بمبلغ( تابعة شركة) القطرانة أسمنت شركة من أسمنت االنشائية والتوريدات

 ( مرفق.) العقود من النوع هذا على تفضيلية شروط توجد ال بانه علما   م2019
( 1) الفقرة في الوارد بالترخيص للمساهمين العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على الموافقة-010
 حتى أو للمساهمين العامة الجمعية موافقة تاريخ من عام لمدة وذلك الشركات، نظام من والسبعون الحادية المادة من

 التنظيمية اتواالجراء الضوابط في الواردة للشروط وفقا   وذلك أسبق، أيهما المفوض االدارة مجلس دورة نهاية
 .المدرجة المساهمة بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذا   الصادرة

 الرياض للتعمير 20
 بريلا 19 
 
 2020 

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

 عوالرب,  م2020 ليالما العام من والسنوي( والرابع والثالث الثاني) للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص

 .أتعابه وتحديد,  م2021 المالي العام من األول
 العامة المؤسسة عن ممثل) الباحوث محمد بن عبدهللا/  األستاذ بتعيين اإلدارة مجلس توصية على التصويت-005

 حتى لمجلسا دورة إلكمال م26/08/2019 في تعيينه تاريخ من ابتداء   اإلدارة بمجلس مستقال   عضوا  ( للتقاعد

 عضو - النجيدي حمد بن عبدالكريم/  الدكتور السابق للعضو خلفا   م24/06/2022 في الحالية الدورة انتهاء تاريخ

 (.الذاتية السيرة مرفق. )مستقل
( للتقاعد عامةال المؤسسة عن ممثل) الباحوث محمد بن عبدهللا بتعيين اإلدارة مجلس قرار على التصويت-006

 الحالية جنةالل عمل فترة نهاية وحتى م12/09/2019 تاريخ من ابتداء   المراجعة لجنة في عضوا   -مستقل عضو

 خارج من ضوع - العساف فهد بن إبراهيم/  األستاذ السابق اللجنة عضو من بدال   وذلك م24/06/2022 بتاريخ

 التعيين هذا ويأتي ، م12/09/2019 في الصادر التوصية قرار تاريخ من ابتداء   التعيين يسري أن على,  المجلس

 ( .الذاتية السيرة مرفق. )المراجعة لجنة عمل لالئحة وفقا  
 .م31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-007
 في لمنتهيةا المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة لاير 4,000,000 مبلغ صرف على التصويت-008

 .م31/12/2019
 م2019 لعاما من األول النصف خالل نقدية أرباح من توزيعه تم بما اإلدارة مجلس قرار على التصويت-009

 للسهم ميةاالس القيمة من%( 4) تمثل والتي للسهم لاير( 0.40) بواقع سعودي لاير( 71,111,110.80)  بمبلغ

 (.مرفق) الواحد
 العام نم الثاني النصف عن المساهمين على نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت-010

 القيمة نم%( 5) تمثل والتي الواحد للسهم لاير(  0.50) بواقع سعودي لاير( 88,888,888.50) بمبلغ م2019

 في المقيدين لشركةا أسهم لمالكي توزيعها المقترح األرباح من الثاني النصف أحقية وستكون الواحد، للسهم االسمية
 العامة، الجمعية دانعقا يوم يلي تداول يوم ثاني بنهاية( االيداع مركز) المالية االوراق ايداع مركز شركة سجالت
 .الحقا   التوزيع تاريخ عن اإلعالن وسيتم
 لماليا العام عن سنوي ربع /نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-011

 .م2020
 (مرفق. )عضاءا 5 إلى 3 من لتصبح األعضاء عدد بزيادة وذلك المراجعة لجنة الئحة تعديل على التصويت-012
 من ابتداء   المراجعة جنةل في عضوا  - مستقل عضو – السبيعي ناصر بن ماجد/  األستاذ تعيين على التصويت-013

 البند على الجمعية موافقة حال في – م24/06/2022 بتاريخ الحالية اللجنة عمل فترة نهاية حتى الجمعية تاريخ

 (الذاتية السيرة مرفق()12)رقم
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 .م31/12/2019 في المنتهية المالية للسنة للشركة الموحدة المالية القوائم على التصويت-003 2020 
/  األستاذو كـــــــــردي، ـدخــــــالــــــــ بــن عمــــــرو /الدكتور بتعيين اإلدارة مجلس قرار على التصويت-004

 تاريخ من ابتداء   المراجعة لجنة في عضوين( خارجيين عضوين) الـــــرخيمي عبـــــدالعزيز بن طـــارق

 السابق ةاللجن عضو من بدال   وذلك م،27/4/2021 بتاريخ الحالية اللجنة عمل فترة نهاية وحتى م18/9/2019

 في الصادر يةالتوص قرار تاريخ من ابتداء   التعيين يسري أن على( خارجي عضو) الفداغ داود بن خالد /الدكتور

 .المراجعة لجنة عمل لالئحة وفقا   التعيين هذا ويأتي ،(م18/9/2019 الموافق) هـ19/1/1441
 مليون 300 زيتجاو ال وبمبلغ سهم، مليون 5.5 أقصى وبحد أسهمها من عددا   الشركة شراء على التصويت-005

 من ألسهمل الشراء عملية تمول  أن على الموظفين، حوافز أسهم لبرنامج تخصيصها بغرض وذلك سعودي، لاير

 من( شهرأ 8) أقصاها فترة خالل الشراء عملية بإتمام يفوضه من أو المجلس وتفويض الذاتية، الشركة موارد

 سهم كلل التخصيص سعر فيها بما وتنفيذه البرنامج شروط وتحديد العادية غير العامة الجمعية قرار تاريخ

 موافقة اريخت من سنوات 7 حتى المشتراة باألسهم االحتفاظ يتم أن وعلى بمقابل، كان إذا الموظفين على معروض

 في ليهاع المنصوص والضوابط اإلجراءات الشركة تتبع المدة هذه انقضاء وبعد العادية غير العامة الجمعية
 .العالقة ذات واللوائح األنظمة
 مجلس يرتقر في والمضمنة عضويتهم نظير اإلدارة مجلس ألعضاء والتعويضات المكافآت على التصويت-006

 م2019 ديسمبر 31 وحتى م2019 يناير 1 من للفترة اإلدارة

 .البنود لباقي نعم

 هرفي22
 بريلا 20
 
 2020 

 2019/ 12/ 31 في المنتهى المالي للعام الحسابات مراجع تقرير على التصويت-001
 . 12/2019/ 31 في المنتهى المالي للعام للشركة المالية القوائم على التصويت-002
 . م31/12/2019 في المنتهى المالي العام عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت -003
 وذلك اجعة،المر لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت-004

 من األول الربعو م2020 المالي العام من والسنوي والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص

 . أتعابه وتحديد م،2021 عام
 العام من انيالث النصف عن الشركة مساهمي على نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت-005

 الشركة الم رأس من% 11 بنسبة أي للسهم لاير 1.1 بواقع لاير مليون 71.148 قيمتها والبالغ م 2019 المالي

 في لمقيدينا االستحقاق يوم لألسهم المالكين للمساهمين األحقية تكون أن على سهم، مليون 64.680 أساس وعلى

 تحديد سيتم هبأن علما   االستحقاق تاريخ يلي تداول يوم ثاني نهاية في اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل
 .التوصية هذه على العامة الجمعية موافقة بعد الحقا   األرباح صرف تاريخ
 لعام ألولا النصف عن المساهمين على أرباح من توزيعه تم ما على اإلدارة مجلس قرار على التصويت-006

 ( مرفق)  الواحد للسهم لاير 1 بواقع لاير مليون 64.68 والبالغة م2019
 . م 31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-007
 في المنتهية ةالمالي السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة لاير( 2,550,000) مبلغ صرف على التصويت-008

31 /12 /2019 . 
 ربع وأ سنوي نصف بشكل المساهمين على مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-009

 . م2020 المالي العام عن سنوي
 من( 1) الفقرة يف الواردة بالترخيص العادية العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-010

 نهاية حتى أو لعاديةا العامة الجمعية موافقة تاريخ من عام لمدة وذلك ، الشركات نظام من والسبعون الحادية المادة
 لتنظيميةا واإلجراءات الضوابط في الواردة للشروط وفقا   وذلك ، أسبق أيهما المفّوض اإلدارة مجلس دورة

 المدرجة المساهمة بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذا   الصادرة
 أحد في تهامنافس أو الشركة منافسة شأنه من عمل في اإلدارة مجلس عضو اشتراك معايير على التصويت-011

 ( .مرفق) يزاوله الذي النشاط فروع
 ) التنفيذيين وكبار ةالمنبثق الدائمة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت سياسات الئحة تعديل على التصويت-012

 ( . مرفق
 شركة لتابعةا شركتها خالل من صافوال ومجموعة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-013

. م المهيدب القادر دعب عصام - اإلدارة مجلس ألعضاء والتي غذائية منتجات مبيعات في والمتمثلة للتجزئة بنده
 كبار ومن دارةإ بمجلس أعضاء باعتبارهم فيها مباشرة غير مصلحة - العزاوي قصى معتز. مؤمنهم احمد أنيس

 علما   ، قادم لعام بها والترخيص ، مباشرة بطريقة هرفي بشركة%  49 تمتلك التي صافوال جموعةم في التنفيذيين

 التجارية وطبالشر عليها االتفاق وتم ، لاير مليون 28 بلغت 2019 عام تمت التي التعامالت قيمة إجمالي بأن

 (.مرفق) السائدة
 شركة لتابعةا شركتها خالل من صافوال ومجموعة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-014

 ، المهيدب لقادرا عبد عصام - اإلدارة مجلس ألعضاء والتي تجارية محالت إيجار في والمتمثلة للتجزئة بنده
 ومن إدارة جلسبم أعضاء باعتبارهم فيها مباشرة غير مصلحة - العزاوي قصى معتز. م ، مؤمنه احمد انيس.م

 ، قادم عامل بها والترخيص ، مباشرة بطريقة هرفي بشركة%  49 تمتلك التي صافوال مجموعة في التنفيذين كبار

 بالشروط هاعلي االتفاق وتم ، لاير مليون 3.84 بلغت 2019 عام تمت التي التعامالت قيمة إجمالي بأن علما  

 (.مرفق) السائدة التجارية
 شركة لتابعةا شركتها خالل من صافوال ومجموعة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-015

 المهيدب القادر عبد عصام - اإلدارة مجلس ألعضاء والتي غذائية منتجات مشتريات في والمتمثلة العالمية عافية
 ومن إدارة لسبمج أعضاء باعتبارهم فيها مباشرة غير مصلحة - العزاوي قصى معتز. م مؤمنه احمد انيس.،م

 قادم لعام بها والترخيص ، مباشرة بطريقة هرفي بشركة%  49 تمتلك التي صافوال مجموعة في التنفيذيين كبار

 بالشروط ليهاع االتفاق وتم ، لاير مليون 2.345 بلغت 2019 عام تمت التي التعامالت قيمة إجمالي بأن ،علما  

 (.مرفق) السائدة التجارية
 شركة التابعة شركتها خالل من صافوال ومجموعة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-016

 للبند التصويت عن امتناع
 25 إلى 13 ومن 11

 .البنود لباقي نعم
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 المهيدب القادر عبد عصام - اإلدارة مجلس ألعضاء والتي غذائية منتجات مشتريات في والمتمثلة للسكر المتحدة
 ومن إدارة بمجلس أعضاء باعتبارهم فيها مباشرة غير مصلحة - العزاوي قصى معتز. م مؤمنه احمد انيس.،م

 قادم لعام بها والترخيص ، مباشرة بطريقة هرفي بشركة%  49 تمتلك التي صافوال مجموعة في التنفيذيين كبار

 بالشروط عليها االتفاق وتم ، لاير مليون 2.146 بلغت 2019 عام تمت التي التعامالت قيمة إجمالي بأن ،علما  

 (.مرفق) السائدة التجارية
 الشركة لتابعةا شركتها خالل من صافوال ومجموعة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-017

 ادرالق عبد عصام - اإلدارة مجلس ألعضاء والتي غذائية منتجات مشتريات في والمتمثلة الغذائية للصناعات الدولية
 بمجلس أعضاء همباعتبار فيها مباشرة غير مصلحة - العزاوي قصى معتز. م ، مؤمنه احمد أنيس. م ، المهيدب

 بها لترخيصوا ، مباشرة بطريقة هرفي بشركة%  49 تمتلك التي صافوال مجموعة في التنفيذيين كبار ومن إدارة

 عليها التفاقا وتم ، لاير مليون 3.745 بلغت 2019 عام تمت التي التعامالت قيمة إجمالي بأن علما   قادم لعام

 (.مرفق) السائدة التجارية بالشروط
 عقود في تمثلةوالم العقاري للتطوير كنان وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-018

 بمجلس ضوع باعتباره مباشرة غير مصلحة مؤمنه احمد أنيس. م اإلدارة مجلس رئيس لنائب والتي محالت إيجار

 2019 عام تمت التي التعامالت قيمة بأن علما   ، قادم لعام بها والترخيص ، العقاري للتطوير كنان شركة إدارة

 (.مرفق) السائدة التجارية بالشروط عليها االتفاق وتم ، لاير الف 231 بلغت
 منتجات شراء عقود في والمتمثلة المراعي وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-019

 إدارة جلسبم عضو باعتباره مباشرة غير مصلحة مؤمنه احمد أنيس. م اإلدارة مجلس رئيس لنائب والتي غذائية

 مليون 5.603 بلغت 2019 عام تمت التي التعامالت قيمة بأن علما   ، قادم لعام بها والترخيص ، المراعي شركة

 (.مرفق) السائدة التجارية بالشروط عليها االتفاق وتم ، لاير
 إيجارات عقود يف والمتمثلة التجارية بزبزة وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-020

 السعيد احمد الدخ. أ واإلنتاج التشغيل لقطاع التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس لعضو والتي منتجات وبيع متبادلة

 2019 لعام امالتالمع تلك حجم بأن علما   قادم لعام بها والترخيص ، بها حصة يمتلك باعتباره فيها مباشرة مصلحه

 (.مرفق) السائدة التجارية بالشروط عليها االتفاق وتم ، لاير مليون 1.157 بلغ
 لقطاع يذيالتنف والرئيس اإلدارة مجلس وعضو الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-021

 مملوكه ارض قطعة استئجار عقد في والمتمثلة فيها مباشره مصلحة له والتي السعيد احمد خالد. أ واإلنتاج التشغيل

 وتم 2027 ىحت وممتد 2008 من سنوي عقد وهو لاير الف 200 بلغ 2019 لعام اإليجار عقد قيمة بأن علما   ، له

 (.مرفق) السائدة التجارية بالشروط عليه االتفاق
 عقود في لمتمثلةوا العقاري لالستثمار قطاف وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-022

 السعيد مداح خالد. أ واإلنتاج التشغيل لقطاع التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس لعضو والتي محالت إيجارات

 2019 لعام التالمعام حجم بأن علما   ، قادم لعام بها والترخيص ، بها حصة يمتلك باعتباره فيها مباشرة مصلحه

 (. مرفق)  السائدة التجارية بالشروط عليها االتفاق وتم ، لاير مليون 2 بلغ
 حمد احمد. أ يذيالتنف والرئيس اإلدارة مجلس وعضو الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-023

 ، هل مملوكين سكنيتين وعمارتين ارض استئجار عقود في والممثلة فيها مباشره مصلحة له والتي السعيد

 عليها تفاقاال وتم لاير الف 630 بلغت 2019 لعام اإليجار عقود قيمة بأن علما   ، قادم لعام بها والترخيص

 ( . مرفق)  السائدة التجارية بالشروط
 حمد حمدا لمؤسسة والمملوك صوص ماما ومصنع الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-024

 احمد. أ كةللشر التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس لعضو والتي غذائية صوصات توريد عقد في والمتمثلة السعيد

 17.379 بلغ 2019 لعام المعامالت حجم بأن علما   ، قادم لعام بها والترخيص ، فيها مباشرة مصلحه السعيد حمد

 ( . مرفق)  السائدة التجارية بالشروط عليه االتفاق وتم ، لاير مليون
 منتجات بيع قدع في والمتمثلة طازة مطاعم وسلسلة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-025

 فيها رةمباش غير مصلحه السعيد حمد احمد. أ للشركة التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس لعضو والتي غذائية
 ، جةطاز مطاعم سلسلة في حاكمة حصه يملك والذى لألغذية السعودي أشمور صندوق في حصة يملك باعتباره

 بالشروط ليهاع االتفاق وتم ، لاير مليون 6 2019 لعام المعامالت قيمة بأن علما   ، قادم لعام بها والترخيص

 ( مرفق)  السائدة التجارية
 

 سيرا 23
 بريلا 20
 
 2020 

 .م2019-12-31 في المنتهية المالية السنة عن الشركة إدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 . م2019-12-31 في المنتهية المالية السنة عن الخارجي الحسابات مراجع تقرير على التصويت-002

 . م2019-12-31 في المنتهية المالية للسنة المالية القوائم على التصويت-003

 وذلك ،المراجعة لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت-004

 من األول الربعو م2020 المالي العام من والسنوي والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص

 .أتعابه وتحديد م2021 المالي العام
 .م2019-12-31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-005
 للمقاوالت جيةالخلي الدولية والشركة الشركة بين م2019 العام في تمت التي والعقود األعمال على التصويت-006

( فيذيتن غير عضو) الزعيم حمدي بن سامر أحمد اإلدارة مجلس لعضو والتي المحدودة العقاري واالستثمار

 شهريا   لاير ألف 200 بمبلغ السفر خدمات تقديم العقد طبيعة أن حيث( عالقة ذو طرف) فيها مباشرة غير مصلحة

 (مرفق.)العقد في تفضيلية شروط أية التوجد بأنه علما  
 التيو الرياض كابالت وشركة الشركة بين م2019 العام في تمت التي والعقود األعمال على التصويت-007

 وذ طرف) فيها مباشرة غير مصلحة( تنفيذي غير عضو) الزعيم حمدي بن سامر أحمد اإلدارة مجلس لعضو

 تفضيلية شروط يةأ توجد ال بأنه علما   شهريا   لاير ألف 50 بمبلغ السفر خدمات تقديم العقد طبيعة أن حيث( عالقة

 (مرفق.)العقد في

 للبنود التصويت عن امتناع
  9 و 8 و 7 و 6

 .البنود لباقي نعم
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 الزراعية يةللتنم الوطنية والشركة الشركة بين م2019 العام في تمت التي والعقود األعمال على التصويت-008

 ذو طرف) فيها مباشرة غير مصلحة( تنفيذي غير عضو) الجبير أحمد مازن اإلدارة مجلس لعضو والتي( نادك)
 تفضيلية شروط يةأ التوجد بأنه علما   شهريا   لاير ألف 600 بمبلغ السفر خدمات تقديم العقد طبيعة أن حيث( عالقة

 (مرفق.)العقد في
 التيو الرياض مطارات وشركة الشركة بين م2019 العام في تمت التي والعقود األعمال على التصويت-009

 أن حيث (عالقة ذو طرف) فيها مباشرة غير مصلحة( تنفيذي غير عضو) الجبير أحمد مازن اإلدارة مجلس لعضو

 في فضيليةت شروط أية توجد ال بأنه علما   لاير 1,000,000 بقيمة والسياحة السفر خدمات تقديم العقد طبيعة

 (مرفق.)العقد
 من( 1) الفقرة في الوارد بالترخيص العادية العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-010

 دورة نهاية تىح أو العامة الجمعية موافقة تاريخ من عام لمدة وذلك الشركات نظام من والسبعين الحادية المادة
 ملنظا تنفيذا   ادرةالص التنظيمية واإلجراءات الضوابط في الواردة للشروط وفقا   أسبق، أيهما المفوض اإلدارة مجلس

 .المدرجة المساهمة بشركات الخاصة الشركات

 سابك 24
 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
 وذلك ،المراجعة لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت-004

 ولاأل وللربع م2020 المالي العام من والسنوي والرابع والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص

 .أتعابه وتحديد م2021 لعام
 بمبلغ م2019 العام من األول النصف عن نقدية أرباح من توزيعه تم بما اإلدارة مجلس قرار على التصويت-005

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

 االسمية يمةالق من( 22)%  تمثل والتي الواحد للسهم لاير( 2.20) بواقع لاير( 6,600,000,000) بمبلغ م2019

 في والمقيدين امةالع الجمعية انعقاد يوم الشركة ألسهم المالكين للمساهمين األحقية تكون أن على الواحد، للسهم
 تاريخ يلي داولت يوم ثاني نهاية في( االيداع مركز) المالية األوراق إيداع مركز شركة لدى الشركة مساهمي سجل

 .م12/05/2020 بتاريخ سيكون األرباح صرف بأن علما  . االستحقاق
 (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

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

 .م31/12/2019 بتاريــــــخ
 لعاما عن سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-010

 لنظام فيذاتن الصادرة التنظيمية واإلجراءات للضوابط وفقا والصرف االستحقاق تاريخ وتحديد م،2020 المالي

 ريةواالستثما التوسعية وخططها النقدية وتدفقاتها المالي الشركة وضع مع يتناسب بما وذلك الشركات

 نعم لكل البنود
 

25 
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
 وذلك اجعة،المر لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت-005
 لعام األول لربعوا 2020 المالي العام من والسنوي والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص
 .أتعابه وتحديد 2021
 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 وبنسبة للسهم لاير 1.5
 لاير 2 اقعبو 2019 عام من الثاني النصف عن نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت-007
 باحاألر أحقية تكون أن على لاير مليون 306 وقدره مبلغ وبإجمالي المال، رأس من% 20 وبنسبة للسهم

 ثاني بنهاية داعاإلي مركز لدى الشركة مساهمي سجل في المقيدين االستحقاق يوم لألسهم المالكين الشركة لمساهمي
 1441 رمضان 12 الثالثاء يوم األرباح صرف يبدأ أن على ، للشركة العامة الجمعية انعقاد يوم يلي تداول يوم
 (.2020 مايو 5)

( لاير نونوثما وثمانية ألف وخمسون ومائتان ماليين خمسة) لاير 5,250,088 مبلغ صرف على التصويت-008
 .2019 المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة
 مجلس عضول والتي لإلسمنت المتحدة والشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-009
 العليان هللا عبد بن حمد األستاذ اإلدارة مجلس وعضو القرني علي بن محمد األستاذ التنفيذي الرئيس اإلدارة
 بلغ 2019 عامل التعامل مبلغ بأن علما   قادم، لعام بها والترخيص( عالقة ذوي طرفين) فيها مباشرة  غير مصلحة

 ليةتفضي شروط توجد وال لإلسمنت المتحدة للشركة اإلسمنت بيع عن عبارة وهو سعودي لاير 54,772,797
 (مرفق. )العقود من النوع هذا على
 والتي دودةالمح اإلسمنت صناعة منتجات وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-010
( عالقة ذي طرف) فيها مباشرة  غير مصلحة القرني علي بن محمد األستاذ التنفيذي الرئيس اإلدارة مجلس لعضو

 عن بارةع وهو سعودي لاير 41,157,449 بلغ 2019 لعام التعامل مبلغ بأن علما   قادم، لعام بها والترخيص
 (مرفق. )العقود من النوع هذا على تفضيلية شروط توجد وال اإلسمنت أكياس شراء
 اإلدارة مجلس لعضو والتي للتأمين الوطنية والشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-011
 بأن علما   قادم، لعام بها والترخيص( عالقة ذي طرف) فيها مباشرة  غير مصلحة العفيفي موسى بن أمين األستاذ
 التأمين عدا الشركة ممتلكات تأمين عن عبارة وهو سعودي لاير 6,911,706 بلغ 2019 لعام التعامل مبلغ
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 (مرفق. )العقود من النوع هذا على تفضيلية شروط توجد وال الطبي
 العام عن سنوي ربع  أو سنوي نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-012
 2020 المالي

 التموين 26
 بريلا 21
 
 2020 

 .31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 .م31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن للشركة المالية القوائم على التصويت-002
 .م31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن الحسابات مراجع تقرير على التصويت-003
 وذلك اجعة،المر لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت-004
 من األول للربعو م2020 المالي العام من والسنوي والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص

 (مرفق) أتعابه وتحديد م2021 عام
 .م2019-12-31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-005
 بمبلغ م2019 للعام نقدية أرباح من توزيعه تقرر بما اإلدارة مجلس قرار على التصويت-006

 .(مرفق) المدفوع المال رأس من%( 55.5) تمثل والتي للسهم لاير( 5.55) بواقع( لاير455,100,000)
 ربع وأ سنوي نصف بشكل المساهمين على مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-007
 الصادرة نظيميةالت واإلجراءات للضوابط وفقا   والتوزيع اإلستحقاق تاريخ وتحديد م،2020 المالي العام عن سنوي
 .الشركات لنظام تنفيذا  
 في ورد لما وفقا   م2019-12-31 في المنتهية للسنة  اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة صرف على التصويت-008
 .م2019 لعام اإلدارة مجلس تقرير
 ابتداء   إلدارةا بمجلس( مستقل) عضوا   مجدالني فادي األستاذ بتعيين اإلدارة مجلس توصية على التصويت-009
-01-25 في الحالية الدورة انتهاء تاريخ وحتى لمجلسا دورة إلكمال م2020-01-06 في تعيينه تاريخ من

 (.الذاتية رةالسي مرفق) الرشيد المحسن عبد بن فهد األستاذ معالي المستقيل السابق للعضو خلفا   وذلك م2022
 اإلدارة مجلس لعضو والتي القابضة نيوريست وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-010
 نيوريست عةمجمو في وشريك التنفيذي الرئيس نائب بصفته فيها مباشرة مصلحة تورياني ستنت جوناثان /األستاذ
 وهذه ،بالشركة المساهمين كبار أحد اإلستراتيجي التموين شركة إدارة مجلس في لعضويته ونظرا   القابضة

 المتخصصة ةالعامل القوى وتوفير للشركة وإدارية إستشارية لخدمات نيوريست شركة تقديم عن عبارة التعامالت
 ، بالرياض اإلستراتيجي التموين شركة مع إدارية لمكاتب إيجارية عالقات إلى باإلضافة التموين، قطاعات في

 (.مرفق) تفضيلية شروط توجد وال ،(لاير9,821,076)بـ م2019 عام خالل التعامالت قيمة بلغت حيث
 اإلدارة مجلس لعضو والتي القابضة نيوريست وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-011
 عن بارةع التعامالت وهذه نيوريست، شركة في شريك بصفته فيها مباشرة مصلحة السلمي الكريم عبد األستاذ
 التموين، تقطاعا في المتخصصة العاملة القوى وتوفير للشركة وإدارية إستشارية لخدمات نيوريست شركة تقديم

 التعامالت يمةق بلغت حيث بالرياض، اإلستراتيجي التموين شركة مع إدارية لمكاتب إيجارية عالقات إلى باإلضافة
 (.مرفق) تفضيلية شروط توجد وال ،(لاير9,821,076)ـ م2019 عام خالل
 القابضة الحكير العزيز عبد المحسن عبد ومجموعة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-012
 عبارة مالتالتعا وهذه فيها، مباشرة مصلحة الحكير المحسن عبد بن سامي /األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي
 خالل عامالتالت قيمة بلغت حيث وإعاشة تموين وخدمات بالتجزئة البيع لمتاجر اإليجارية العالقات من عدد عن
 (.مرفق) تفضيلية شروط توجد وال( لاير257,775) م2019 عام

 والتي المحدودة لإلستيراد الغربية الخليج وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-013
 م2019-01-25 بتاريخ عضويته انتهت والذي) اليحيى العزيز عبد المحسن عبد المهندس اإلدارة مجلس لعضو
 الخليج ركةش توريد عن عبارة التعامالت وهذه فيها، مباشرة مصلحة( السابقة المجلس دورة انتهاء مع تزامنا  
 م2019 عام خالل التعامالت قيمة بلغت حيث استهالكية، ومواد خام مواد للشركة المحدودة لإلستيراد الغربية

 (.مرفق) تفضيلية شروط توجد وال ،(لاير4,401,978)
 مجلس لعضو التيو االقتصادية المدينة إعمار وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-014
 الستقالته نظرا   م2019-12-06 بتاريخ عضويته انتهت والذي) الرشيد المحسن عبد بن فهد األستاذ السابق اإلدارة

 ذهوه اإلقتصادية، المدينة إعمار بشركة إدارة مجلس عضو بصفته فيها مباشرة غير مصلحة( المجلس من
 سكنية ووحدات للشركة، التابعة األتوماتيكية بالمغسلة خاصة اإليجارية العالقات من عدد عن عبارة التعامالت

 خالل تمت لتيا المعامالت قيمة بلغت وحيث بالشركة، العاملين لسكن مخصصة اإلقتصادية هللا عبد الملك بمدينة
 (.مرفق) تفضيلية شروط توجد وال ،(لاير2,395,009) م2019 عام

 مجلس لعضو التيو االقتصادية المدينة إعمار وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-015
 انتهاء مع تزامنا   م2019-01-25 بتاريخ عضويته انتهت والذي( طيبة جميل هللا عبد المهندس السابق اإلدارة
 وهذه المدينة، إعمار شركة إدارة مجلس في عضوا   بصفته فيها مباشرة غير مصلحة( السابقة المجلس دورة

 سكنية ووحدات للشركة، التابعة األتوماتيكية بالمغسلة خاصة اإليجارية العالقات من عدد عن عبارة التعامالت
 خالل تمت لتيا المعامالت قيمة بلغت وحيث بالشركة، العاملين لسكن مخصصة اإلقتصادية هللا عبد الملك بمدينة
 (.مرفق) تفضيلية شروط توجد وال ،(لاير2,395,009) م2019 عام

 (.مرفق) رةاإلدا مجلس بمكافآت والخاصة للشركة الحوكمة الئحة من( 31) المادة تعديل على التصويت-016
 المراجعة لجنة أعضاء بمكافآت والخاصة للشركة الحوكمة الئحة من( 51) المادة تعديل على التصويت-017

 (.مرفق)
 الترشيحات لجنة أعضاء بمكافآت والخاصة للشركة الحوكمة الئحة من( 58) المادة تعديل على التصويت-018

 (.مرفق) والمكافآت
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 القوائم على التصويت-001 
 م 2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي للعام للشركة المالية
 م 2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-002
 م 2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي للعام الحسابات مراجع تقرير على التصويت-003
 والتي( زميلة شركة) الطبيعي الغاز توزيع وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-004

 للبنود التصويت عن امتناع
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 تمثيله خالل من فيها مباشرة غير مصلحة النافع عبدالكريم/  األستاذ المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس لنائب
 الثانية الصناعية المدينة في المصانع على وتوزيعه الطبيعي الغاز شراء في الرئيسي نشاطها يمثل والتي للشركة،
 مبلغ و( شراء أوامر)سعودي لاير مليون 40.499 مبلغ م 2019 عام خالل التعامالت قيمة بلغت وقد. بالرياض

 .م 2020 المالي للعام.تفضيلية شروط بدون( المستلمة األرباح توزيعات) سعودي لاير ألف 596
 رئيس لنائب كان والتي السعودية تركن شركة والناقل الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-005
 احد تملك لخال من مباشرة غير مصلحة النافع ابراهيم بن عبدالكريم/  االستاذ المنتدب والعضو االدارة مجلس
 ميزة دون لاير مليون 8.5 بلغت 2019 العام خالل التعامالت قيمة أن علما   ،%4 تبلغ الشركة من حصة اقاربه

 . الشركة ايرادات من% 1 من اقل وتشكل. تفضيلية
 مجلس ولعض والتي السعودية تركن شركة والناقل الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-006
 واالعمال ارلالستثم باتك شركة تملك خالل من مباشرة غير مصلحة العيسى عبدهللا بن ماجد/  المهندس االدارة

 قيمة نأ علما  %. 21.5 تبلغ الشركة من حصة التنفيذي ورئيسها ادارتها مجلس في عضو هو والتي اللوجستية
 الشركة اتايراد من% 1 من اقل وتشكل. تفضيلية ميزة دون لاير مليون 8.5 بلغت 2019 العام خالل التعامالت

 التيو( تابعة شركة) لألنابيب الخزف وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-007
 مباشرة غير مصلحة العيسى سامي/  األستاذ اإلدارة مجلس عضو ويمثلها االجتماعية للتأمينات العامة للمؤسسة

 م 2019 عام خالل التعامالت قيمة بلغت وقد. الفخارية األنابيب وبيع تصنيع في الرئيسي نشاطها يمثل والتي. فيها
( اتمنتج مبيعات) سعودي لاير ألف 666 ومبلغ( التزامات وسداد قروض) سعودي لاير مليون 23.710 مبلغ
 .م 2020 المالي للعام.تفضيلية شروط بدون
 وشركة( السعوديّة الخزف شركة) الشركة بين م 2020 عام في ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-008

 وهو يها،ف مباشرة مصلحة الخريجي، عبدالكريم بن عبدالعزيز /اإلدارة مجلس لعضو والتي العقارية الخريجي
 2م 728,5 اومساحته الدمام الخبر طريق على الواقع الخبر بمدينة للشركة المملوك العقار بيع عقد عن عبارة
 .دةالسائ التجارية والشروط األسعار وفق التعاقد شروط بأن علما   لاير،( 26,000,000) وقدره بمبلغ
 من( 1) قرةالف في الوارد بالترخيص العادية العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-009
 دورة نهاية حتى أو العامة الجمعية موافقة تاريخ من عام لمدة وذلك الشركات، نظام من والسبعين الحادية المادة
 ملنظا تنفيذا   ادرةالص التنظيمية واالجراءات الضوابط في الواردة للشروط وفقا   أسبق، أيهما المفوض اإلدارة مجلس

 .المدرجة المساهمة بشركات الخاصة الشركات
 وذلك المراجعة؛ لجنة توصية على بناء   المرشحين بين من الشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت-010
 من األول الربعو م،2020 المالي العام من والسنوي والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص

 .أتعابه وتحديد م،2021 المالي العام من
 .م31/12/2019 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-011

 المواساة28
 بريلا 22
 
 2020 

 .م31/12/2019 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس تقريـر على التصويت-001
 .م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عـــن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت -002
 .م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عـــن المالية القوائم على التصويت-003
 وذلك اجعة،المر لجنة توصية على بناءا   المرشحين بين من الشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت-004
 من األول وللربع م2020 المالي العام من والسنوية( والثالث الثاني) للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص
 .أتعابه وتحديد م،2021 المالي العام
 في المنتهية المالية السنة عن المساهمين على نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت-005
 تكون نأ على المال رأس من% 20 يعادل ما للسهم لاير 2 بواقع لاير مليون 200 قدره بمبلغ م31/12/2019

 الشركة مساهمي لسج في والمقيدين للشركة العامة الجمعية انعقاد يوم لألسهم المالكين للمساهمين األرباح أحقية
 العامة، الجمعية قادانع تاريخ يلي تداول يوم ثاني نهاية في( اإليداع مركز) المالية األوراق إيداع مركز شركة لدى
 .الحقا   األرباح توزيع تاريخ تحديد سيتم بأنه علما  
 في المنتهية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة لاير 3.150.000 مبلغ صرف على التصويت-006
 .م31/12/2019

 ألعضاء والتي حدودةالم العالمية المواساة شركة وبين الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-007
 مجلس ولعضو فيها مباشرة مصلحة السبيعي سلطان ناصر: واألستاذ السبيعي سلطان محمد: األستاذ اإلدارة مجلس
 الشركة موظفيل سكن إيجار عقود عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة السليم سليمان محمد: األستاذ اإلدارة

 التعامالت قيمة نبأ علما   تفضيلية، شروط بدون بالشركة الخاص المشتريات لنظام طبقا   والجبيل الدمام مدينتي في
 (.مرفق) لاير 2.755.000 بلغت م2019 عام في

 ألعضاء والتي حدودةالم العالمية المواساة شركة وبين الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-008
 مجلس لعضوو فيها مباشرة مصلحة السبيعي سلطان ناصر: واألستاذ السبيعي سلطان محمد: األستاذ اإلدارة مجلس
 طبية ماتمستلز توريد عقود عن عبارة وهي يها،ف مباشرة غير مصلحة السليم سليمان محمد: األستاذ اإلدارة

 عام في تالتعامال قيمة بأن علما   تفضيلية، شروط بدون بالشركة الخاص المشتريات لنظام طبقا   وصيدالنية
 (.مرفق) لاير 12.105.775 بلغت م2019
 ألعضاء والتي حدودةالم العالمية المواساة شركة وبين الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-009
 مجلس لعضوو فيها مباشرة مصلحة السبيعي سلطان ناصر: واألستاذ السبيعي سلطان محمد: األستاذ اإلدارة مجلس
 وسفر سياحة توخدما تذاكر عقود عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة السليم سليمان محمد: األستاذ اإلدارة
 بلغت م2019 عام في التعامالت قيمة بأن علما   تفضيلية، شروط بدون بالشركة الخاص المشتريات لنظام طبقا  

 (.مرفق) لاير 11.562.491
 ألعضاء والتي حدودةالم العالمية المواساة شركة وبين الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-010
 مجلس لعضوو فيها مباشرة مصلحة السبيعي سلطان ناصر: واألستاذ السبيعي سلطان محمد: األستاذ اإلدارة مجلس
 طبقا   مدربة فنية عمالة تأجير عقود عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة السليم سليمان محمد: األستاذ اإلدارة
 لغتب م2019 عام في التعامالت قيمة بأن علما   تفضيلية، شروط بدون بالشركة الخاص المشتريات لنظام

 (.مرفق) لاير 828.377
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 ألعضاء والتي حدودةالم العالمية المواساة شركة وبين الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-011
 مجلس لعضوو فيها مباشرة مصلحة السبيعي سلطان ناصر: واألستاذ السبيعي سلطان محمد: األستاذ اإلدارة مجلس
 أعمال بوتركي توريد عقود عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة السليم سليمان محمد: األستاذ اإلدارة
 عام في التالتعام قيمة بأن علما   تفضيلية، شروط بدون بالشركة الخاص المشتريات لنظام طبقا   ستيل ستانلس
 (.مرفق) لاير 1.428.545 بلغت م2019
 لعضو والتي جارةللت اإلعالنية النظرة مؤسسة وبين الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-012
 أعمال توريدو تنفيذ عقد عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة السليم سليمان خالد: األستاذ اإلدارة مجلس
 قيمة بأن لما  ع تفضيلية، شروط بدون بالشركة الخاص المشتريات لنظام طبقا   والتسويق واإلعالن بالدعاية خاصة

 (مرفق. )لاير 23.973.298 بلغت م2019 عام في التعامالت
 ألعمال منافس عمل في الكريم العبد الكريم عبد سامي /الدكتور اإلدارة مجلس عضو اشتراك على التصويت-013

 (مرفق. )الشركة
 مالألع منافس عمل في السبيعي سلطان ناصر /األستاذ اإلدارة مجلس عضو اشتراك على التصويت-014

 (مرفق. )الشركة
. الشركة مالألع منافس عمل في السليم سليمان محمد /األستاذ اإلدارة مجلس عضو اشتراك على التصويت-015

 (مرفق)
 م31/12/2019 في المنتهية الفترة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمــة إبراء على التصويت-016

 تكافل الراجحي29
 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
 م31/12/2019 في المنتهية المالية السنة خالل اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-004
 في تهيةالمن المالية السنة عن لاير 1,107,329 بمبلغ االدارة مجلس أعضاء مكافئة على التصويت-005
 . م31/12/2019

 وذلك راجعة،الم لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجعي تعيين على التصويت-006
 والربع م2020 المالي العام من والسنوي والثالث والثاني األول للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص
 .أتعابهم وتحديد م،2021 المالي العام من األول
 مجلس في(  لمستق عضو) بليهيد بن ناصر بن بليهيد /األستاذ بتعيين اإلدارة مجلس قرار على التصويت-007
 في الحالية الدورة إنتهاء تاريخ حتى المجلس دورة إلكمال م،03/12/2019 تعيينة تاريخ من إعتبارا   اإلدارة
 ( مستقل عضو)  الفاخري عبدهللا بن قصي /األستاذ السابق للعضو خلفا   م30/05/2021

 شركة و(  لراجحيا تكافل)  التعاوني للتأمين الراجحي شركة بين ستتم التي واألعمال العقود على التصويت-008
 مجلس عضو و الراجحي سليمان بن عبدهللا /األستاذ االدارة مجلس لرئيس والتي لألستثمار المصرفية الراجحي
 حسب متعددة تأمين وثائق عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة الزميع عبدهللا بن صالح/  االستاذ اإلدارة
 عام خالل مالتالتعا قيمة أن علما  . تفضيلية مزايا أي دون قادم لعام بها والترخيص ، المعتمدة الشركة وثائق

 .لاير الف793,746 بلغت م2019
 و(  لراجحيا تكافل)  التعاوني للتأمين الراجحي شركة بين ستتم التي واألعمال العقود على التصويت-009

 الراجحي مانسلي بن عبدهللا/  األستاذ االدارة مجلس لرئيس والتي السجاد مستلزمات لصناعة السعودية الشركة
 لعام بها خيصوالتر ، المعتمدة الشركة وثائق حسب متعددة تأمين وثائق عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة

 .لاير الف( 1,275) بلغت م2019 عام خالل التعامالت قيمة أن علما  . تفضيلية مزايا أي دون قادم
 شركة و(  لراجحيا تكافل)  التعاوني للتأمين الراجحي شركة بين ستتم التي واألعمال العقود على التصويت-010

 وهي فيها، باشرةم غير مصلحة الراجحي سليمان بن عبدهللا/  األستاذ االدارة مجلس لرئيس والتي المالية الراجحي
 تفضيلية ايامز أي دون قادم لعام بها والترخيص ، المعتمدة الشركة وثائق حسب متعددة تأمين وثائق عن عبارة

 .لاير الف 672 بلغت م2019 عام خالل التعامالت قيمة أن علما  .
 شركة و(  لراجحيا تكافل)  التعاوني للتأمين الراجحي شركة بين ستتم التي واألعمال العقود على التصويت-011

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

 وهي فيها، باشرةم غير مصلحة الراجحي سليمان بن عبدهللا/  األستاذ االدارة مجلس لرئيس والتي المالية الراجحي
 قيمة أن علما  . تفضيلية مزايا أي دون قادم لعام بها والترخيص ، مدفوعة إستثمارات إدارة رسوم عن عبارة

 . لاير الف2,829 بلغت م2019 عام خالل التعامالت
 شركة و(  لراجحيا تكافل)  التعاوني للتأمين الراجحي شركة بين ستتم التي واألعمال العقود على التصويت-013
 مجلس رئيس بلنائ و الراجحي سليمان بن عبدهللا/  األستاذ االدارة مجلس لرئيس والتي والسياحة للسفر فرسان
 مصلحة لراجحيا عبدهللا بن نايف/  االستاذ اإلدارة مجلس لعضو و الراجحي عبدهللا بن سعود/  االستاذ اإلدارة
 قادم لعام ابه والترخيص ، المعتمدة الشركة وثائق حسب متعددة تأمين وثائق عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير
 .لاير الف 1,639 بلغت م2019 عام خالل التعامالت قيمة أن علما  . تفضيلية مزايا أي دون
 شركة و(  لراجحيا تكافل)  التعاوني للتأمين الراجحي شركة بين ستتم التي واألعمال العقود على التصويت-014
 مجلس رئيس بلنائ و الراجحي سليمان بن عبدهللا/  األستاذ االدارة مجلس لرئيس والتي والسياحة للسفر فرسان
 مصلحة لراجحيا عبدهللا بن نايف/  االستاذ اإلدارة مجلس لعضو و الراجحي عبدهللا بن سعود/  االستاذ اإلدارة
 بها خيصوالتر ، المعتمدة الشركة وثائق حسب الشركة منسوبي سفر تكاليف عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير
 .لاير الف 2,490 بلغت م2019 عام خالل التعامالت قيمة أن علما  . تفضيلية مزايا أي دون قادم لعام

 شركة و(  الراجحي تكافل)  التعاوني للتأمين الراجحي شركة بين ستتم التي واألعمال العقود على التصويت-015
 اإلدارة مجلس لعضو و الراجحي سليمان بن عبدهللا/  األستاذ االدارة مجلس لرئيس والتي للبتروكيماويات الفارابي

 الشركة وثائق حسب متعددة تأمين وثائق عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة الراجحي عبدهللا بن نايف /
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 بلغت م2019 عام خالل التعامالت قيمة أن علما  . تفضيلية مزايا أي دون قادم لعام بها والترخيص ، المعتمدة
 .لاير الف 308
 شركة و(  لراجحيا تكافل)  التعاوني للتأمين الراجحي شركة بين ستتم التي واألعمال العقود على التصويت-016

 مجلس رئيس ولنائب الراجحي سليمان بن عبدهللا/  األستاذ االدارة مجلس لرئيس والتي القابضة تكاتف مجموعة
 مصلحة لراجحيا عبدهللا بن نايف/  االستاذ اإلدارة مجلس لعضو و الراجحي عبدهللا بن سعود/  االستاذ اإلدارة
 قادم لعام ابه والترخيص ، المعتمدة الشركة وثائق حسب متعددة تأمين وثائق عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير
 .لاير الف 18 بلغت م2019 عام خالل التعامالت قيمة أن علما  . تفضيلية مزايا أي دون
 شركة و(  لراجحيا تكافل)  التعاوني للتأمين الراجحي شركة بين ستتم التي واألعمال العقود على التصويت-017
 اإلدارة جلسم رئيس ولنائب الراجحي سليمان بن عبدهللا/  األستاذ االدارة مجلس لرئيس والتي المحدودة هوبر
 وثائق حسب متعددة تأمين وثائق عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة الراجحي عبدهللا بن سعود/  االستاذ
 م2019 عام اللخ التعامالت قيمة أن علما  . تفضيلية مزايا أي دون قادم لعام بها والترخيص ، المعتمدة الشركة
 .لاير الف 19 بلغت
 ووكالة(  لراجحيا تكافل)  التعاوني للتأمين الراجحي شركة بين ستتم التي واألعمال العقود على التصويت-018
/  االستاذ دارةاإل مجلس ولعضو الراجحي سليمان بن عبدهللا/  األستاذ االدارة مجلس لرئيس والتي الراجحي تكافل
 لشركةا وثائق حسب متعددة تأمين وثائق عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة الزميع عبدهللا بن صالح

 بلغت م2019 عام خالل التعامالت قيمة أن علما  . تفضيلية مزايا أي دون قادم لعام بها والترخيص ، المعتمدة
 .لاير الف 68,134

 وكالة و(  لراجحيا تكافل)  التعاوني للتأمين الراجحي شركة بين ستتم التي واألعمال العقود على التصويت-019
/  االستاذ دارةاإل مجلس ولعضو الراجحي سليمان بن عبدهللا/  األستاذ االدارة مجلس لرئيس والتي الراجحي تكافل
 ، عالقة ذو لطرف مستحقه عموالت عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة الزميع عبدهللا بن صالح

 الف 4,739 بلغت م2019 عام خالل التعامالت قيمة أن علما  . تفضيلية مزايا أي دون قادم لعام بها والترخيص
 لاير
 شركة و(  لراجحيا تكافل)  التعاوني للتأمين الراجحي شركة بين ستتم التي واألعمال العقود على التصويت-020

 مباشرة غير ةمصلح الراجحي سليمان بن عبدهللا/  األستاذ االدارة مجلس لرئيس والتي القابضة الراجحي مجموعة
 مزايا أي دون قادم لعام بها والترخيص ، المعتمدة الشركة وثائق حسب متعددة تأمين وثائق عن عبارة وهي فيها،

 .لاير الف 23 بلغت م2019 عام خالل التعامالت قيمة أن علما  . تفضيلية
 شركة و(  لراجحيا تكافل)  التعاوني للتأمين الراجحي شركة بين ستتم التي واألعمال العقود على التصويت-021
 اإلدارة مجلس ضوولع الراجحي سليمان بن عبدهللا/  األستاذ االدارة مجلس لرئيس والتي الغذائية للصناعات مرامي
 وثائق حسب متعددة تأمين وثائق عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة الراجحي عبدهللا بن نايف/  االستاذ
 م2019 عام اللخ التعامالت قيمة أن علما  . تفضيلية مزايا أي دون قادم لعام بها والترخيص ، المعتمدة الشركة
 .لاير الف831 بلغت

 بنك البالد30
 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
 وذلك جعة،المرا لجنة توصية على بناء   المرشحين بين من البنك حسابات مراجعي تعيين على التصويت-004
 .أتعابهم وتحديد م،2020 المالي العام من األول للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص
 وذلك جعة؛المرا لجنة توصية على بناء   المرشحين بين من البنك حسابات مراجعي تعيين على التصويت-005
 والربع م،2020 ليالما العام من والسنوي( والرابع والثالث الثاني) للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص
 .أتعابهم وتحديد م،2021 المالي العام من األول
 .م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-006
 العام من لاألو النصف عن المساهمين على أرباح من توزيعه تم بما اإلدارة مجلس قرار على التصويت-007
 وبمبلغ لسهم،ل األسمية القيمة من%( 4) وبنسبة للسهم لاير( 0.4) بواقع م،2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي
 .سعودي لاير مليون( 300) قدره أجمالي
 المالي العام نم الثاني النصف عن المساهمين على نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت-008

 أجمالي بمبلغو للسهم، األسمية القيمة من%( 5) وبنسبة للسهم لاير( 0.5) بواقع م2019 ديسمبر 31 في المنتهي
 31 في لمنتهيةا المالية للسنة البنك لمساهمي الموزعة االرباح صافي يبلغ وبذلك سعودي لاير مليون( 375) قدره

%( 9) ليعاد وبما الواحد، للسهم سعودي لاير( 0.9) قعبوا سعودي، لاير مليون( 675) مبلغ م2019 ديسمبر
 يةبنها البنك ألسهم المالكين للمساهمين سيكون الثاني للنصف األرباح استحقاق بأن علما  . للسهم االسمية القيمة من
( إيداع) المالية قاألورا إيداع مركز شركة لدى البنك مساهمي سجل في والمقيدين للبنك العامة الجمعية انعقاد يوم

 خالل المقيدين مينالمساه على األرباح توزيع يتم وسوف. العامة الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول يوم ثاني بنهاية
 .األرباح هذه استحقاق تاريخ من يوما   15

 ربع أو يسنو نصف بشكل البنك مساهمي على مرحلية أرباح بتوزيع االدارة مجلس تفويض على التصويت-009
 اتواإلجراء للضوابط وفقا   والصرف االستحقاق تاريخ وتحديد م،2020 المالي العام عن وجدت إن سنوي

 ةالتوسعي وخططه قديةالن وتدفقاته المالي البنك وضع مع يتناسب بما وذلك الشركات لنظام تنفيذا   الصادرة التنظيمية
 واالستثمارية

( 320) بواقع اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة سعودي لاير( 3,520,000) مبلغ صرف على التصويت-010
 .م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن عضو، لكل لاير ألف
 .المراجعة لجنة الئحة تعديل على التصويت-011
 والمكافآت الترشيح لجنة الئحة تعديل على التصويت-012
 أحد في منافسته أو البنك مجموعة ألعمال اإلدارة مجلس عضو منافسة وضوابط معايير على التصويت-013
 .تزاوله الذي النشاط فروع
 بالمصلحة المجلس لعضو بالترخيص اإلدارة لمجلس العامة الجمعية تفويض وشروط ضوابط على التصويت-014
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 (مرفق. )المباشرة وغير المباشرة
 اإلدارة مجلس لعضو والتي اللوجستية، ماسك وشركة البنك بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-015
 عبارة هيو إدارتها، مجلس رئيس ونائب شريك باعتباره فيها مباشرة مصلحة السبيعي محمد بن ناصر /األستاذ

 من دالعق فترة) سنويا   لاير 60,000 بمبلغ ،(الرياض بمدينة - آلي صراف جهاز موقع ايجار) عن
 .والعقود األعمال هذه في تفضيلية شروط توجد وال ،(م17/03/2028 إلى م18/03/2018

 لعضو والتي والده،وأ السبيعي إبراهيم بن محمد وشركة البنك بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-016
 إدارتها، لسمج رئيس ونائب شريك باعتباره فيها مباشرة مصلحة السبيعي محمد بن ناصر /األستاذ اإلدارة مجلس
 من العقد فترة) سنويا   لاير 25,000 بمبلغ ،(الرياض بمدينة - آلي صراف جهاز موقع ايجار) عن عبارة وهي
 .والعقود األعمال هذه في تفضيلية شروط توجد وال ،(م30/12/2029 إلى م01/12/2019

 اإلدارة جلسم لعضو والتي األرجان، بيوت وشركة البنك بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-017
 موقع ايجار) عن عبارة وهي إدارتها، مجلس عضو باعتباره فيها مباشرة مصلحة السبيعي محمد بن ناصر /األستاذ
 إلى م05/08/2018 من العقد فترة) سنويا   لاير 90,000 بمبلغ ،(الجبيل بمدينة - آلي صراف جهاز
 والعقود األعمال هذه في تفضيلية شروط توجد وال ،(م04/08/2025

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

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

 سابتكو31
 بريلا 27
 
 2020 

001- م2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس تقرير على التصويت  
002- م2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت . 
003- م2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام عن المالية القوائم على التصويت . 
004-4 )  وذلك المراجعة، لجنة توصية على بناء   المرشحين بين من الشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت

 لعام األول والربع م2020 المالي العام من والسنوي والثالث الثاني لألرباع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص
أتعابه وتحديد م2021 . 

005- م2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام عن أرباح توزيع بعدم اإلدارة مجلس توصية على التصويت . 
006- م2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت . 
007-  اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة ،(لاير ألف وثمانمائة مليون) لاير 1,800,000 مبلغ صرف على التصويت

م2019 ديسمبر 31 في الماليةالمنتهية السنة عن . 
008- ( والترشيحات المكافآت لجنة اختصاصات) الشركة حوكمة الئحة من( 58) المادة تعديل على التصويت

اللجنة تلك عمل الئحة وكذلك  
009-  مكافآت سياسة) التنفيذين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت سياسة من ثالثا   الفقرة تعديل على التصويت

واللجان اإلدارة مجلس أعضاء وبدالت ) 
010- للجنةا مكافآت سياسة) والترشيحات المكافآت لجنة عمل الئحة من تاسعا   الفقرة تعديل على التصويت ) 
011-  اإلدارة مجلس لعضو والتي للتأمين التعاونية والشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت

( تنفيذي غير عضو) يشغل حيث فيها مباشرة غير مصلحة( تنفيذي غير عضو) التميمي عبدهللا بن رائد/  األستاذ
 مليون( 21,5) وقدره بمبلغ الشركة لموظفي الطبية الخدمات تأمين عقد عن عبارة وهي للتأمين التعاونية شركة في

تفضيلية مزايا أي تتضمن ولم االعتيادية االعمال سياق ضمن تمت حيث م،2020 لعام لاير  
012-  لعضو والتي( سيتكو) اإلماراتية السعودية والشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت

 إدارة مجلس رئيس يشغل حيث فيها مباشرة غير مصلحة( تنفيذي) الحقيل عبدهللا بن خالد /المهندس اإلدارة مجلس
 قدمت خدمات عن عبارة وهي ، مالها رأس من% 50 الشركة تمتلك والتي( سيتكو) اإلماراتية السعودية الشركة

 بيع. ب. لاير مليون( 3,4) بمبلغ أخرى وخدمات فنية خدمات اتفاقية. أ -:يلي ما حسب م2019 لعام( سيتكو)لـ
( 10) بمبلغ حسن قرض تقديم. ج. لاير مليون( 32) بمبلغ الدفترية بقيمتها مستعملة روزا حافلة( 350) عدد
 أي ودون االعتيادية االعمال ضمن تمت حيث.  سداده وتم التشغيلية االلتزامات لمقابلة سيتكو لشركة لاير مليون

تفضيلية شروط  
( 1) الفقرة في واردةال بالترخيص العادية العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت -013
 للشروط وفقا عامةال الجمعية موافقة تاريخ من عام لمدة وذلك الشركات نظام من( 71) والسبعين الحادية المادة من

 المدرجة همةالمسا بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذا الصادرة التنظيمية واإلجراءات الضوابط في الواردة
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 .م31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن الخارجي الحسابات 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
 م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت-004
 مليون( 60) للتوزيع المستحقة األسهم وعدد الشركة مال رأس من% 15 يعادل ما أي سهم لكل لاير( 1.5) بواقع
 يوم لألسهم ينالمالك للمساهمين األحقية تكون أن على للمساهمين لاير مليون( 90) الموزع المبلغ وإجمالي سهم
 وسيتم الستحقاقا تاريخ يلي تداول يوم ثاني نهاية في اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في الجمعية انعقاد

 . الحقا   التوزيع تاريخ عن اإلعالن
 في المنتهية ةالمالي السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة لاير مليون( 3.5) مبلغ صرف على التصويت-005
 .م31/12/2019

 في المنتهية المالية السنة عن المراجعة لجنة ألعضاء مكافأة لاير ألف( 300) مبلغ صرف على التصويت-006
 .م31/12/2019
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 .م31/12/2019 في المنتهي للعام اإلدارة مجلس وأعضاء رئيس ذمة إبراء على التصويت-007
 وذلك اجعةالمر لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت-008
 والربع م2020 المالي العام من والسنوي والثالث والثاني األول للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص
 .أتعابه وتحديد م2021 عام من األول
 والتي( أليتكو) والتجارة للصناعة الدريس شركة و الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-009

 شرةمبا غير و مباشرة مصلحة( العذل عبدالرحمن حسين ، الدريس محمد عبدالمحسن) اإلدارة مجلس لعضوي
 عالقة ذات طرافأ -( أليتكو) والتجارة للصناعة الدريس شركة في أسهم ومالكي إدارة مجلس أعضاء باعتبارهم
 مبلغ تجاوزي ال فيما م31/12/2020 في تنتهي التي المالية السنة نهاية حتى والعقود األعمال لتلك والترخيص

 صناعةلل الدريس شركة من بنزين طلمبات شراء عن عبارة التعامالت وهذه.  لاير مليون( 25) عن التعامل
 لغتب وقد منافسة األسعار بأن علما  ( البرازيلية/  األمريكية) دريسروين طلمبات وكيل بصفتها( أليتكو) والتجارة

 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بالعقود يوجد وال م2019 لعام مليون( 8.2) التعامالت قيمة
 اإلدارة جلسم لرئيس والتي اإلدارة مجلس ورئيس الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-010
 نهاية حتى والعقود مالاألع لتلك والترخيص - عالقة ذو طرف - مباشرة مصلحة الدريس محمد بن حمد /األستاذ
 تعود تيوال المناخ محطة استئجار عن عبارة التعامالت وهذه. م31/12/2020 في تنتهي التي المالية السنة

 العقد ومدة لاير مليون( 1) قيمته سنوي بإيجار - االدارة مجلس رئيس - الدريس محمد بن حمد /لألستاذ ملكيتها
 لعام لاير يونمل( 1) التعامل قيمة بلغت وقد منافسة األسعار بأن علما   تقريبا   سنة( 15) والمتبقي سنة( 16)

 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بالعقود يوجد وال ، م2019
 بين مناصفة ةوالمملوك السبعة المدارات شركة و الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-011
 لرئيس تيوال( أليتكو) والتجارة للصناعة الدريس وشركة الدريس محمد بن حمد /األستاذ اإلدارة مجلس رئيس
 ، الدريس محمد عبدالمحسن) اإلدارة مجلس ولعضوي مالك بصفته الدريس محمد بن حمد/  األستاذ اإلدارة مجلس
 جارةوالت للصناعة الدريس شركة في أسهم ومالكي إدارة مجلس أعضاء باعتبارهم( العذل عبدالرحمن حسين

 السنة نهاية حتى والعقود األعمال لتلك والترخيص. عالقة ذات أطراف - مباشرة وغير مباشرة مصلحة( أليتكو)
 لمنطقةبا الظهران النور محطة استئجار عن عبارة التعامالت وهذه. م31/12/2020 في تنتهي التي المالية
 بأن علما   تقريبا   تسنوا( 6) والمتبقي سنوات( 10) العقد ومدة لاير ألف( 600) قيمته سنوي بإيجار - الشرقية
. تفضيلية طشرو أي بالعقود يوجد وال ، م2019 لعام لاير ألف( 520) التعامل قيمة بلغت وقد منافسة األسعار

 (مرفق)
 بين مناصفة ةوالمملوك السبعة المدارات شركة و الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-012
 لرئيس تيوال( أليتكو) والتجارة للصناعة الدريس وشركة الدريس محمد بن حمد /األستاذ اإلدارة مجلس رئيس
 ، الدريس محمد عبدالمحسن) اإلدارة مجلس ولعضوي مالك بصفته الدريس محمد بن حمد/  األستاذ اإلدارة مجلس
 جارةوالت للصناعة الدريس شركة في أسهم ومالكي إدارة مجلس أعضاء باعتبارهم( العذل عبدالرحمن حسين

 السنة نهاية حتى والعقود الاألعم لتلك والترخيص -. عالقة ذات أطراف - مباشرة وغير مباشرة مصلحة( أليتكو)
 الشرقية لمنطقةبا الحديثة النور محطة استئجار عن عبارة التعامالت وهذه. م31/12/2020 في تنتهي التي المالية

 األسعار بأن ا  علم تقريبا   سنوات( 5) والمتبقي اتسنو( 9) العقد ومدة لاير ألف( 400) قيمته سنوي بإيجار -
 (مرفق) ةتفضيلي شروط أي بالعقود يوجد وال ، م2019 لعام لاير ألف( 320) التعامل قيمة بلغت وقد منافسة

 ساكو33
 ابريل 30
 

2020 

 .م2019-12-31في المنتهية المالية السنة عن 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
 .م2019-12-31 بتاريخ المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-004
 فحصل وذلك المراجعة، لجنة قبل من المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت-005
 .أتعابه وتحديد م2021 العام من األول والربع م2020 العام من والرابع والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق
 لماليا العام من األول النصف عن الشركة أرباح من توزيعه تم بما اإلدارة مجلس قرار على التصويت-006

 وكذلك للسهم، ةاإلسمي القيمة من٪ 10 وبنسبة الواحد السهم حصة لاير( 1) بواقع لاير مليون 36 والبالغ م،2019
 .(مرفق) 2019 العام من الثاني النصف عن أرباح توزيع بعدم اإلدارة مجلس توصية على
 عرب أو سنوي نصف بشكل المساهمين على مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-007
 الصادرة نظيميةالت واإلجراءات للضوابط وفقا   والتوزيع االستحقاق تاريخ وتحديد م،2020 المالي العام عن سنوي
 .واالستثمارية وسعيةالت وخططها النقدية تدفقاتها و المالي الشركة وضع مع يتناسب بما وذلك الشركات لنظام تنفيذا  
 أبرار كةلشر المالكين بخش طه هللا عبد ورثة و الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-008

 غير) خشب محمد طالل السيد اإلدارة مجلس بعضوي والممثله ساكو شركة مساهمي كبار أحد القابضة العالمية
 في متجر رإيجا عقد في متمثله مباشرة غير مصلحة لهم أن حيث ،( تنفيذي غير) شويعر هاني السيد و( تنفيذي
 علما   م،26/02/2020 لغاية و م2009-02-28 الموافق ـ،ه 1430-03-03 تاريخ من ،( األندلس شارع) جدة
 اهذ في تفضيلية شروط يوجد وال سعودي لاير( 2,000,000) سيكون م2020 عام خالل التعامل مبلغ بأن

 .(مرفق) التعامل
 أبرار كةلشر المالكين بخش طه هللا عبد ورثة و الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-009

 غير) خشب محمد طالل السيد اإلدارة مجلس بعضوي والممثله ساكو شركة مساهمي كبار أحد القابضة العالمية
 ساكو عرضم إيجار عقد في متمثله مباشرة غير مصلحة لهم أن حيث( تنفيذي غير) شويعر هاني السيد و( تنفيذي

-12-31 ولغاية م،2017-04-09 تاريخ من التحلية الصفوة بمركز العزيز عبد بن محمد األمير شارع جدة في
( 1,985,000) سيكون 2020 عام خالل التعامل مبلغ بأن علما   ، سعودي لاير( 1,985,000) بمبلغ م2030

 مرفق) التعامل هذا في تفضيلية شروط يوجد وال سعودي، لاير
 لجنة توصية حسب اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافآة لاير( 1,800,000) مبلغ صرف على التصويت-010

 م2019-12-31 في المنتهية المالية السنة عن والمكافآت الترشيحات
 االدارة مجلس في عضوا   باعيسى عمر سمير/  األستاذ بتعيين اإلدارة مجلس توصية على التصويت-011

-07-20 في الحالية الدورة انتهاء تاريخ حتى المجلس دورة إلكمال م2019-5-26 تاريخ من اعتبارا  ( مستقل)

امتناع عن التصويت للبنود 
 8 و9 و11

 .البنود لباقي نعم

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


 

capital.com-www.alrajhi 

31 |  

 

 .الذاتية السيرة مرفق( مستقل) الطوق المحسن عبد/  األستاذ) السابق للعضو خلفا   م2020

 سبكيم 34
 بريلا 29
 
 2020 

 .م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 .م31/12/2019 في المنتهية للسنة المالية القوائم على التصويت-002
 .م31/12/2019 في المنتهية للسنة الحسابات مراجع تقرير على التصويت-003
 .م31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-004
 رهوقد مبلغ بإجمالي م2019 العام من األول النصف عن أرباح من توزيعه تم ما على التصويت-005

 المال رأس من%( 6) يمثل بما الواحد للسهم هلله( 60) مجموعه ما أي سعودي، لاير( 439.999.999)
 (.مرفق)

 عن إلدارةا مجلس ألعضاء مكافأة لاير ألف ومائة مليون أربعة( 4.100.000) مبلغ صرف على التصويت-006
 .م31/12/2019 تاريخ في المنتهية المالية السنة
 وذلك عة،المراج لجنة توصية على بناء المرشحين بين من الشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت-007
 من االول الربعو م2020 المالي العام من والسنوي والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص
 (.مرفق) أتعابه وتحديد م2021 المالي العام
 .م2020 يالمال العام عن سنوية( نصف/ربع) أولية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-008
 خزينة مكأسه وتخصيصها أسهمها من سهما  ( 73,126,989)  إلى يصل لعدد الشركة شراء على التصويت-009

 شراء عملية يلتمو يتم أن على ، العادلة قيمته من اقل السوق في السهم سعر بأن اإلدارة مجلس الرتياء وذلك ،
 الشراء عملية مبإتما يفوضه من أو المجلس وتفويض االئتمانية، التسهيالت أو النقدية أرصدتها باستخدام األسهم
 حتى المشتراة همباألس االحتفاظ ويتم العادية، غير العامة الجمعية قرار تاريخ من( أشهر 12) أقصاها فترة خالل

 إلجراءاتا الشركة تتبع المدة هذه انقضاء وبعد العادية غير العامة الجمعية موافقة تاريخ من( سنوات 5)
 (.مرفق) العالقة ذات واللوائح األنظمة في عليها المنصوص والضوابط

 (.قمرف) الجمعيات بحضور المتعلقة األساس الشركة نظام من( 28) المادة تعديل على التصويت-010

 .البنود لجميع نعم

 لجام35
 ابريل 30
 

2020 

  .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
 .م31/12/2019 في المنتهية المالية للسنة المالية القوائم على التصويت-003
 .م31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-004
 السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء وتعويضات مكافأت لاير( 3,069,579) مبلغ صرف على التصويت-005
 .م31/12/2019 في المنتهية المالية
 ذلكو المراجعة، لجنة توصية على بناء المرشحين بين من الشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت-006
 والربع م2020 المالي العام من والسنوي والرابع والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص
 (مرفق. )أتعابه وتحديد م2021 لعام األول
 73,529,885) بمبلغ م2019 للعام نقدية أرباح من توزيعه تم بما اإلدارة مجلس قرار على التصويت-007
 لاير (0.5049) و االول الربع عن للسهم لاير( 0.4019) بواقع المال رأس من% 14.04 تمثل والذي( لاير
 (مرفق. )الثالث الربع عن للسهم لاير( 0.4969) و الثاني الربع عن للسهم
 الصقري، يعل بن حمد االستاذ اإلدارة مجلس وعضو الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-008
 باعتباره ةمباشر مصلحة له أن حيث. للشركة الرئيسي المركز عليها يقع التي األرض ايجار عقد عن عبارة وهي
 بنا تم التعامل اهذ أن العلم مع لاير( 3,400,000) كانت م2019 عام في التعامالت قيمة بأن علما  . األرض مالك

 (مرفق. )تفضيلية شروط دون تجارية أسس على ء
 حمد ارةاإلد مجلس لعضو والتي الصقري ومجموعة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-009
 صلحةم الصقري حمد بن علي اإلدارة مجلس ولعضو للمجموعة مالك باعتباره مباشرة مصلحة الصقري علي بن

 علما. شركاتال مبيعات عقد عن عبارة وهي المجموعة، لدى اإلدارة مجلس رئيس نائب باعتباره فيها مباشرة غير
 تجارية أسس على بناء   تم التعامل هذا أن العلم مع لاير( 125,774) كانت م2019 عام في التعامالت قيمة بأن
 (مرفق. )تفضيلية شروط دون
 عرب أو سنوي نصف بشكل المساهمين على مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-010
 الصادرة يميةالتنظ واإلجراءات للضوابط وفقا   والصرف االستحقاق تاريخ وتحديد م،2020 المالي العام عن سنوي
 .النقدية وتدفقاتها للشركة المالي الوضع مع يتناسب بما وذلك الشركات لنظام تنفيذا  
( 1) الفقرة في الوارد بالترخيص العادية غير العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-011
 أو العادية غير العامة الجمعية موافقة تاريخ من عام لمدة وذلك الشركات، نظام من والسبعون الحادية المادة من
 التنظيمية تواالجراءا الضوابط في الواردة للشروط وفقا   أسبق، أيهما المفوض االدارة مجلس دورة نهاية حتى

 المدرجة المساهمة بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذا   الصادرة
 .(رفقم) الشركة بأغراض والمتعلقة للشركة األساس الشركة نظام من( 3) المادة تعديل على التصويت-012
 .(مرفق) االرباح بتوزيع والمتعلقة للشركة األساس الشركة نظام من( 50) المادة تعديل على التصويت-013
 والنائب رئيسال بصالحيات والمتعلقة للشركة األساس الشركة نظام من( 22) المادة تعديل على التصويت-014

 (.مرفق)السر وأمين المنتدب والعضو

 للبنود التصويت عن امتناع
  9و 8

 .البنود لباقي نعم

 التصنيع36
 مايو 5
 
 2020 

 .م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 .م31/12/2019 في المنتهي المالي للعام الحسابات مراجع تقرير على التصويت-002
 .م31/12/2019 في المنتهي المالي للعام للشركة المالية القوائم على التصويت-003
 لفحص وذلك المراجعة، لجنة توصية على بناء   المرشحين بين من الحسابات مراجع تعيين على التصويت-004

 العام من األول عوللرب م،2020 المالي العام من والسنوي والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة
 .أتعابه وتحديد م2021
 لشركة تابعة شركة) إيثيلين والبولي لإلثيلين السعودية الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-005

 والصناعة للتجارة الشاعر لشركة تابعة شركة وهي المحدودة التحويلية الصناعات وشركة( الوطنية التصنيع

  للبنود التصويت عن امتناع
  8 إلى 5 من
 .البنود لباقي نعم
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 طلبات عن عبارة وهي فيها مباشرة مصلحة الشاعر علي بن طالل. د اإلدارة مجلس لعضو والتي والمقاوالت
 في المنتهي المالي العام خالل الشراء قيمة إجمالي بأن علما   بروبلين، والبولي إثيلين البولي لمادة مختلفة شراء
 .تفضيلية شروط أي والتوجد سعودي لاير( 24,438,443) تبلغ م31/12/2019

 بن اللط. د اإلدارة مجلس وعضو الوطنية التصنيع شركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-006
 فيها مباشرة مصلحة الشاعر علي بن طالل. د اإلدارة مجلس لعضو والتي م01/10/2019 بتاريخ الشاعر علي
 تتجدد واحدة سنة لمدة فنية واستشارات خدمات لتقديم معه الشركة قبل من فنية خدمات تقديم اتفاقية توقيع تم حيث
 طول الديمي شهر كل نهاية مع تدفع سعودي، لاير125،000 بقيمة وذلك مرة، كل في مماثلة لمدة تلقائي بشكل
 .تفضيلية شروط أي توجد وال االتفاقية، سريان مدة

 عبارة وهي الفرنسي السعودي والبنك الوطنية التصنيع شركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-007
 مباشرة يرغ مصلحة ذلك يمثل حيث سعودي لاير مليون 150 قدره إجمالي بمبلغ ائتمانية تسهيالت اتفاقيّة عن

 شركة إدارة مجلس من كل عضوية يشغل كونه وذلك الميمان، إبراهيم بن طالل األستاذ اإلدارة مجلس لعضو
 .تفضيلية طشرو أي والتوجد م،2023 ديسمبر في االتفاقية وتنتهي الفرنسي، السعودي والبنك الوطنية التصنيع
 عبارة وهي الفرنسي السعودي والبنك الوطنية التصنيع شركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-008
 مجلس لعضو مباشرة غير مصلحة ذلك يمثل حيث سعودي لاير مليار 2 بمجموع صكوك تمويل إعادة اتفاقية عن

 الوطنية نيعالتص شركة إدارة مجلس من كل عضوية يشغل كونه وذلك الميمان، إبراهيم بن طالل األستاذ اإلدارة
 .تفضيلية شروط أي والتوجد م،2026 مايو في االتفاقية وتنتهي الفرنسي السعودي والبنك
 في يةالمنته المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة لاير 350,000 مبلغ صرف على التصويت-009
 .م31/12/2019

 .م31/12/2019 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-010

 مهارة37
 مايو 6
 
 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
 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي للعام الموحدة السنوية المالية القوائم على التصويت-003
 المراجعة جنةل توصية على بناء المرشحين بين من للشركة الخارجي الحسابات مراجع تعيين على التصويت-004
 األول والربع م2020 المالي العام من والسنوي والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك
 .أتعابه وتحديد م،2021 المالي العام من

 خالل الشركة ألعمال بإدارتهم يتعلق فيما المسؤولية من اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-005
 .م2019 المالي العام
 لماليا العام عن سنوي، ربع/نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-006

 .م2020
 .واللجان اإلدارة مجلس أعضاء وبدالت مكافآت سياسة تعديل على التصويت-007
 (مرفق. )المراجعة لجنة عمل الئحة تعديل على التصويت-008
 مجلس في يتنفيذ كعضو النجيدي حمد بن عبدالكريم الدكتور بتعيين اإلدارة مجلس قرار على التصويت-009

 في الحالية الدورة إنتهاء تاريخ حتى المجلس دورة إلكمال م2019-10-06 في تعيينه تاريخ من إبتدا ء اإلدارة،
 .الكناني أحمد بن عبدهللا ستاذاأل تنفيذي الغير السابق للعضو خلفا   م،30-04-2021

 اإلدارة، لسمج في مستقل كعضو الملحم حمد بن هيثم األستاذ بتعيين اإلدارة مجلس قرار على التصويت-010
-04-30 في الحالية الدورة إنتهاء تاريخ حتى المجلس دورة لإلكما م2020-02-20 في تعيينه تاريخ من إبتدا ء

 .القفاري محمد بن يوسف األستاذ التنفيذي السابق للعضو خلفا   م،2021
 من( 1) الفقرة في واردال بالترخيص العادية العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت -011
 دورة نهاية حتى وأ الجمعية موافقة تاريخ من اعتبارا   عام لمدة وذلك الشركات، نظام من والسبعون الحادية المادة
 تنفيذا   الصادرة ةالتنظيمي واالجراءات الضوابط في الواردة للشروط وفقا   وذلك أسبق، أيهما المفوض االدارة مجلس
 .المدرجة المساهمة بشركات الخاصة الشركات لنظام
 المالي العام لخال المساندة للخدمات أطياف وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-012

 سعود الدكتور ،الماجد عبدهللا األستاذ الماجد، سليمان األستاذ: التاليين اإلدارة مجلس ألعضاء والتي م،2019
 قوى دماتخ عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة العمرو عبدهللا الدكتور الدماطي، علي األستاذ الشثري،
 .سعودي لاير61,521,310 التعامل قيمة وكانت تفضيلية شروط أي وبدون سنة لمدة عاملة
 والتي م،2019 المالي العام خالل القابضة مهارة وشركة الشركة بين تمت التي األعمال على التصويت-013

 علي ذاألستا الشثري، دسعو الدكتور الماجد، عبدهللا األستاذ الماجد، سليمان األستاذ: التاليين اإلدارة مجلس ألعضاء
 أي وبدون اتسنو ثالث لمدة تمويل عن عبارة وهي ، فيها مباشرة غير مصلحة العمرو عبدهللا الدكتور الدماطي،
 تم يثح صفر م2019 ديسمير 31 بتاريخ الرصيد بأن علما   سعودي، لاير 4,080,150 بقيمة و تفضيلية شروط
 .السداد
 المالي لعاما خالل والسياحة للسفر مهارة وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-014

 سعود الدكتور ،الماجد عبدهللا األستاذ الماجد، سليمان األستاذ: التاليين اإلدارة مجلس ألعضاء والتي م،2019
 مستحقة مبالغ عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة العمرو، عبدهللا الدكتور الدماطي، علي األستاذ الشثري،

 .سعودي لاير 19,162,194 التعامل قيمة وكانت تفضيلية شروط أي وبدون سنة لمدة طيران تذاكر شراء من لهم
 ارةاإلد مجلس ألعضاء وتعويضات مكافآت سعودي لاير ألف( 3,908,000) مبلغ صرف على التصويت-015

 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام عن واللجان

امتناع عن التصويت للبنود 
4 و 7 و8 و 9 و 10 
 و12 و 13 و 14

 .البنود لباقي نعم

 العثيم38
 مايو 7
 
 2020 

 .م31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن الحسابات ُمراجعي تقرير على التصويت-001

 .م31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن الموحدة المالية القوائم على التصويت-002

 .م31/12/2019 في المنتهية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-003

 ومراجعة لفحص وذلك المراجعة، لجنة توصية على بناء   للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت-004
 م2021 العام من األول والربع م،2020 المالي العام من والسنوي والرابع والثالث الثاني للربع المالية القوائم

 للبنود التصويت عن امتناع
  24 إلى 7 من

 .البنود لباقي نعم
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 .أتعابه وتحديد

 لعاما عن سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-005
 لنظام نفيذا  ت الصادرة التنظيمية واإلجراءات للضوابط وفقا   والصرف االستحقاق تاريخ وتحديد م،2020 المالي

 .المدرجة المساهمة بشركات الخاصة الشركات

 المادة من( 1) الفقرة في الواردة بالترخيص العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-006
 الشركة إدارة سمجل دورة نهاية حتى أو العامة الجمعية موافقة تاريخ من عام لمدة وذلك الشركات، نظام من( 71)

 الشركات لنظام تنفيذا   الصادرة التنظيمية واإلجراءات الضوابط في الواردة للشروط ووفقا   أسبق، أيهما الحالي،
 .المدرجة المساهمة بشركات الخاصة

 اإلدارة مجلس سلرئي والتي القابضة العثيم وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-007
 وذلك سنة، ولمدة إدارية مكاتب استئجار عقد عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم علي صالح هللا عبد /المكرم
 توجد ال بأنه علما   لاير،( 710,050) مبلغ م2019 للعام التعامل قيمة بلغت وقد لاير،( 710,050) قدرها بقيمة

 .التعامل هذا في تفضيلية شروط

 اإلدارة مجلس سلرئي والتي القابضة العثيم وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-008
 بقيمة لكوذ سنة، ولمدة مشتركة خدمات عقد عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم علي صالح هللا عبد /المكرم
 للعام التعامل ةقيم بلغت وقد السنة، نهاية في احتسابها ويتم متغيرة القيمة بأن علما   لاير،( 305,545) قدرها
 .التعامل هذا في تفضيلية شروط توجد وال لاير،( 305,545) مبلغ م2019

 اإلدارة مجلس سلرئي والتي القابضة العثيم وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-009
 سنة، ولمدة الخير سنابل بطاقات مشتريات عقد عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم علي صالح هللا عبد /المكرم
 توجد الو لاير،( 983,550) مبلغ م2019 للعام التعامل قيمة بلغت وقد لاير،( 983,550) قدرها بقيمة وذلك
 .التعامل هذا في تفضيلية شروط

 لرئيس والتي لقابضةا العثيم وشركة التابعة وشركاتها الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-010
 من عمالة خدمات إستئجار عقد عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم علي صالح هللا عبد /المكرم اإلدارة مجلس
 نهاية في ابهااحتس ويتم متغيرة القيمة بأن علما   لاير،( 260,309) قدرها بقيمة وذلك سنة، ولمدة تابعة شركة
 .التعامل ذاه في تفضيلية شروط توجد وال لاير،( 260,309) مبلغ م2019 للعام التعامل قيمة بلغت وقد السنة،

 اإلدارة مجلس سلرئي والتي القابضة العثيم وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-011
 وذلك نة،س ولمدة عمالة خدمات إستئجار عقد عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم علي صالح هللا عبد /المكرم
 التعامل قيمة لغتب وقد السنة، نهاية في احتسابها ويتم متغيرة القيمة بأن علما   لاير،( 2,117,817) قدرها بقيمة
 .التعامل هذا في تفضيلية شروط توجد وال لاير،( 2,117,817) مبلغ م2019 للعام

 التابعة وشركاتها لالستثمار العثيم هللا عبد وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-012
 صالح هللا بدع فهد /المكرم المجلس رئيس ونائب العثيم علي صالح هللا عبد /المكرم اإلدارة مجلس لرئيس والتي
 وقد لاير،( 2,229,580) قدرها بقيمة مختلفة، ولمدد وتأجير استئجار عقود عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم
 .التعامالت ذهه في تفضيلية شروط توجد ال بأنه علما   لاير،( 2,229,580) مبلغ م2019 للعام التعامل قيمة بلغت

 التابعة وشركاتها لالستثمار العثيم هللا عبد وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-013
 صالح هللا بدع فهد /المكرم المجلس رئيس ونائب العثيم علي صالح هللا عبد /المكرم اإلدارة مجلس لرئيس والتي
 قدرها بقيمة ة،سن ولمدة الشقيقة بالشركات للعاملين مشترك إسكان تأجير عقد عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم

 م2019 للعام املالتع قيمة بلغت وقد السنة، نهاية في احتسابها ويتم متغيرة القيمة بأن علما   لاير،( 230,265)
 .التعامل هذا في تفضيلية شروط توجد وال لاير،( 230,265) مبلغ

 التابعة وشركاتها لالستثمار العثيم هللا عبد وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-014
 صالح هللا بدع فهد /المكرم المجلس رئيس ونائب العثيم علي صالح هللا عبد /المكرم اإلدارة مجلس لرئيس والتي
 بأن لما  ع لاير،) 957,660) قدرها بقيمة سنة، ولمدة مشتركة خدمات عقد عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم
 وال لاير،( 957,660) مبلغ م2019 للعام التعامل قيمة بلغت وقد السنة، نهاية في احتسابها ويتم متغيرة القيمة
 .التعامل هذا في تفضيلية شروط توجد

 التابعة وشركاتها لالستثمار العثيم هللا عبد وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-015
 صالح هللا بدع فهد /المكرم المجلس رئيس ونائب العثيم علي صالح هللا عبد /المكرم اإلدارة مجلس لرئيس والتي
 تتم والتي سنة، ولمدة التجارية المجمعات في تسويقية أنشطة خدمات تقديم عقد عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم

 قدرها بقيمة ستثمار،لال العثيم هللا عبد لشركة التابعة التجارية المجمعات في العثيم هللا عبد أسواق شركة بواسطة
 م2019 للعام تعاملال قيمة بلغت وقد السنة، نهاية في احتسابها ويتم متغيرة القيمة بأن علما   لاير،( 3,153,728)

 .التعامل هذا في تفضيلية شروط توجد وال لاير،( 3,153,728) مبلغ

 لالستثمار العثيم هللا عبد وشركة التابعة وشركاتها الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-016
 فهد /المكرم مجلسال رئيس ونائب العثيم علي صالح هللا عبد /المكرم اإلدارة مجلس لرئيس والتي التابعة وشركاتها

 قدرها بقيمة فة،مختل ولمدد عمالة خدمات وتأجير استئجار عقود عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم صالح هللا عبد
 للعام لتعاملا قيمة بلغت وقد السنة، نهاية في احتسابها ويتم متغيرة القيمة بأن علما   لاير،) 18,321,087)

 .التعامالت هذه في تفضيلية شروط توجد وال لاير،( 18,321,087) مبلغ م2019

 التابعة وشركاتها لالستثمار العثيم هللا عبد وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-017
 صالح هللا بدع فهد /المكرم المجلس رئيس ونائب العثيم علي صالح هللا عبد /المكرم اإلدارة مجلس لرئيس والتي
 بقيمة نة،س ولمدة المستأجرة الفروع في عامة ومنافع كهرباء خدمات عقد عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم
 للعام التعامل يمةق بلغت وقد السنة، نهاية في احتسابها ويتم متغيرة القيمة بأن علما   لاير،( 4,379,230) قدرها
 .التعامل هذا في تفضيلية شروط توجد وال لاير،( 4,379,230) مبلغ م2019

 التابعة وشركاتها لالستثمار العثيم هللا عبد وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-018
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 صالح هللا عبد فهد /المكرم المجلس رئيس ونائب العثيم علي صالح هللا عبد /المكرم اإلدارة مجلس لرئيس والتي
 بقيمة سنة، ولمدة التجارية بالمجمعات إعالنية لوحات كهرباء خدمات عقد عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم
 شروط توجد ال بأنه علما   لاير،( 36,000) مبلغ م2019 للعام التعامل قيمة بلغت وقد لاير،( 36,000) قدرها

 .التعامل هذا في تفضيلية

 البشرية مواردلل ُمعين وشركة التابعة وشركاتها الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-019
 عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم صالح هللا عبد العزيز عبد /المكرم اإلدارة مجلس لعضو والتي" تابعة شركة"

 احتسابها ويتم متغيرة القيمة بأن علما   لاير،( 52,371,996) قدرها بقيمة سنتان ولمدة عمالة خدمات تأجير عقد
 في فضيليةت شروط توجد وال لاير،( 52,371,996) مبلغ 2019 للعام التعامل قيمة بلغت وقد السنة، نهاية في
 .التعامل هذا

 الرياض وشركة" تابعة شركة" البشرية للموارد ُمعين شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-020
 اإلدارة مجلس لعضو والتي رأسمالها من%( 55) بنسبة مباشر غير بشكل للشركة المملوكة الغذائية للصناعات

 بقيمة سنتان لمدةو عمالة خدمات تأجير عقد عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم صالح هللا عبد العزيز عبد /المكرم
 للعام التعامل يمةق بلغت وقد السنة، نهاية في احتسابها ويتم متغيرة القيمة بأن علما   لاير،( 1,865,063) قدرها
 .التعامل هذا في تفضيلية شروط توجد وال لاير،( 1,865,063) مبلغ م2019

 الخدمات وشركة" تابعة شركة" البشرية للموارد ُمعين شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-021
 وهي فيها، مصلحة العثيم صالح هللا عبد العزيز عبد /المكرم اإلدارة مجلس لعضو والتي" تابعة شركة" السبع
 احتسابها ويتم يرةمتغ القيمة بأن علما   لاير،( 22,508) قدرها بقيمة سنة ولمدة عمالة خدمات تأجير عقد عن عبارة
 هذا في ليةتفضي شروط توجد وال لاير،( 22,508) مبلغ م2019 للعام التعامل قيمة بلغت وقد السنة، نهاية في

 .التعامل

 والتي" تابعة كةشر" البشرية للموارد ُمعين وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-022
 عقار ستئجارا عقد عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم صالح هللا عبد العزيز عبد /المكرم اإلدارة مجلس لعضو
 أنه علما   ،لاير( 60,000) مبلغ م2019 للعام التعامل قيمة بلغت وقد لاير،( 60,000) قدرها وبقيمة سنة ولمدة

 .التعامل هذا في تفضيلية شروط توجد ال

 للشركة لمملوكةا الغذائية للصناعات الرياض وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-023
 صالح هللا عبد العزيز عبد /المكرم اإلدارة مجلس لعضو والتي رأسمالها من%( 55) بنسبة مباشر غير بشكل
 علما   لاير،( 121,802,594) قدرها بقيمة سنة ولمدة غذائية مواد توريد عقد عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم
( 121,802,594) مبلغ م2019 للعام التعامل قيمة بلغت وقد السنة، نهاية في احتسابها ويتم متغيرة القيمة بأن

 .التعامل هذا في تفضيلية شروط توجد وال لاير،

 لعضو التيو الغذائية للخدمات الوسطى وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-024
 بمدن معارض تأجير عقود عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم صالح هللا عبد العزيز عبد /المكرم اإلدارة مجلس
 غمبل م2019 للعام التعامل قيمة بلغت وقد لاير،( 600,000) قدرها وبقيمة سنة( 13) ولمدة مختلفة

 .التعامل هذا في تفضيلية شروط توجد وال لاير،( 600,000)

 .المراجعة لجنة عمل الئحة تعديل على التصويت-025

 .والترشيحات المكافآت لجنة عمل الئحة تعديل على التصويت-026

 استرا 39
 مايو 7
 
 2020 

 .م31/12/2019 في المنتهية المالية للسنة للشركة الموحدة المالية القوائم على التصويت-001
 .م31/12/2019 في المنتهية المالية للسنة الحسابات مراجعي تقرير على التصويت-002
 .م31/12/2019 في المنتهية المالية للسنة الشركة إدارة مجلس تقرير على التصويت-003
 ذلك و المراجعة لجنة توصية على بناء المرشحين بين من الشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت-004
 والربع م2020 ليالما للعام السنوي و الرابع و الثالث و الثاني للربع المالية القوائم تدقيق و مراجعة و لفحص
 .أتعابه تحديد و م،2021 المالي العام من األول
 صبيح /سادةلل والتي سلطان بن فهد األمير ومستشفى الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-005

 غير) عقيل وغسان( تنفيذي غير) الدين سعد بن وكميل( تنفيذي غير) المصري وخالد( تنفيذي غير) المصري
 العقد ايرادات بلغم بأن علما   أدوية، مبيعات بعقد والمتمثلة فيه مباشرة غير مصلحة اإلدارة مجلس أعضاء( تنفيذي
 (مرفق. )السائدة التجارية بالشروط وذلك لاير( 2,620,293) بلغ م2019 لعام

 المصري حصبي /للسادة والتي أسترا مزارع شركة و الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-006
( نفيذيت غير) عقيل وغسان( تنفيذي غير) الدين سعد بن وكميل( تنفيذي غير) المصري وخالد( تنفيذي غير)

 لعام العقد داتايرا مبلغ بأن علما   أسمدة، مبيعات بعقد والمتمثلة فيه مباشرة غير مصلحة اإلدارة مجلس أعضاء
 (مرفق. )السائدة التجارية بالشروط وذلك لاير( 4,279,745) بلغ م2019
 صبيح /للسادة والتي لالتصاالت نت نور وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-007

 غير) عقيل وغسان( تنفيذي غير) الدين سعد بن وكميل( تنفيذي غير) المصري وخالد( تنفيذي غير) المصري
 مصروفات بلغم بأن علما   انترنت، خدمات بعقد والمتمثلة فيه مباشرة غير مصلحة اإلدارة مجلس أعضاء( تنفيذي
 (مرفق. )السائدة التجارية بالشروط وذلك لاير( 4,476,643) بلغ م2019 لعام العقد
 المصري حصبي /للسادة والتي أسترا مزارع شركة و الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-008

( نفيذيت غير) عقيل وغسان( تنفيذي غير) الدين سعد بن وكميل( تنفيذي غير) المصري وخالد( تنفيذي غير)
 لعام لعقدا مصروفات مبلغ بأن بضائع،علما   نقل بعقد والمتمثلة فيه مباشرة غير مصلحة اإلدارة مجلس أعضاء
 (مرفق. )السائدة التجارية بالشروط وذلك لاير( 169,918) بلغ م2019
 /للسادة والتي تجاريال الفرع - الغذاء أسترا شركة و الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-009
 عقيل وغسان( تنفيذي غير) الدين سعد بن وكميل( تنفيذي غير) المصري وخالد( تنفيذي غير) المصري صبيح

 مبلغ بأن لما  ع غذائية، منتجات شراء بعقد والمتمثلة فيه مباشرة غير مصلحة اإلدارة مجلس أعضاء( تنفيذي غير)
 (مرفق. )السائدة التجارية بالشروط وذلك لاير( 1,077,910) بلغ م2019 لعام العقد مصروفات
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 والتي( ابعةت شركة) الحديد لصناعة التنمية شركة و الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-010
 وغسان( يتنفيذ غير) الدين سعد بن وكميل( تنفيذي غير) المصري وخالد( تنفيذي غير) المصري صبيح /للسادة
 للعام لقائما التمويل رصيد بحركة والمتمثلة فيه مباشرة غير مصلحة اإلدارة مجلس أعضاء( تنفيذي غير) عقيل

. سائدةال التجارية بالشروط وذلك لاير( 16,400,530) بلغ م2019 لعام التمويل مصروف بأن ،علما   م2019
 (مرفق)

 صبيح /للسادة والتي الدولية المسيرة شركة و الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-011
 غير) عقيل وغسان( تنفيذي غير) الدين سعد بن وكميل( تنفيذي غير) المصري وخالد( تنفيذي غير) المصري
 أسترا شركة يف المبقاة األرباح رصيد تحويل في والمتمثلة فيه مباشرة غير مصلحة اإلدارة مجلس أعضاء( تنفيذي
 لصناعيةا أسترا مجموعة تمتلك حيث بحصته، كال   الشركاء جاري إلى م2019 العام عن( تابعة شركة) للطاقة
 لعام المحولة بقاةالم االرباح بأن علما  % 24 نسبة الدولية المسيرة شركة تمتلك بينما الطاقة أسترا شركة من% 76

 هذا ويهدف لاير( 8,032,913) مبلغ فيها المسيرة شركة حصة وتبلغ لاير 33,470,468 بلغت م2019
 ةالتنمي شركة وضاعأ لتعديل تمهيدا   للمجموعة التابعة الشركات بين والمدينة الدائنة الحسابات تسوية إلى التحويل
 (مرفق. )م01/01/2020 بتاريخ تداول موقع في عنه اإلعالن تم ما وفق العراق في الحديد لصناعة
 شأنه من عمل في( تنفيذي غير) المصري صبيح /االستاذ اإلدارة مجلس عضو اشتراك على التصويت-012
 في يتمثل للشركة مماثال    نشاطا تزاول التي الجزائر، بجمهورية الكندي بشركة ملكيته نظير وذلك الشركة، منافسة
 (مرفق.)االدوية إنتاج
 منافسة شأنه من عمل في( تنفيذي غير) المصري خالد /االستاذ اإلدارة مجلس عضو اشتراك على التصويت-013

 إنتاج في يتمثل للشركة مماثال    نشاطا تزاول التي الجزائر، بجمهورية الكندي بشركة ملكيته نظير وذلك الشركة،
 (مرفق.)االدوية
 شأنه من عمل في( تنفيذي غير) سعدالدين بن كميل /االستاذ اإلدارة مجلس عضو اشتراك على التصويت-014
 في يتمثل للشركة مماثال    نشاطا تزاول التي الجزائر، بجمهورية الكندي بشركة ملكيته نظير وذلك الشركة، منافسة
 (مرفق.)االدوية إنتاج
 نافسةم شأنه من عمل في( تنفيذي غير) عقيل غسان /االستاذ اإلدارة مجلس عضو اشتراك على التصويت-015

 ماثال  م  نشاطا تزاول التي الجزائر، بجمهورية الكندي شركة مديرين مجلس في عضوية نظير وذلك الشركة،
 (مرفق.)االدوية إنتاج في يتمثل للشركة
 .م31/12/2019 بتاريخ المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-016
 عن كوذل المستقلين اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة لاير( 600,000) إجمالي مبلغ صرف على التصويت-017
 .م31/12/2019 في المنتهية المالية السنة
 بتاريخ هيةالمنت المالية السنة عن المساهمين على أرباح توزيع بعدم اإلدارة مجلس توصية على التصويت-018
 .م31/12/2019

 (مرفق. )اإلدارة مجلس بصالحيات والخاصة األساسي النظام من( 21) المادة تعديل على التصويت-019
 (مرفق. )المجلس أعضاء بمكافأة والخاصة األساسي النظام من( 22) المادة تعديل على التصويت-020
 (مرفق. )األرباح بتوزيع والخاصة األساسي النظام من( 50) المادة تعديل على التصويت-021

 البالد40
 مايو 12
 
 2020 

 على الموظفين، همأس برنامج ضمن وتخصيصها أسهمه، من سهم ماليين 5 لعدد البنك شراء على التصويت -001
 خالل الشراء ةعملي بإتمام يفوضه من أو اإلدارة مجلس وتفويض الذاتية، البنك موارد من الشراء تمويل يكون أن

 فيها بما وتنفيذه البرنامج شروط وتحديد العادية، غير العامة الجمعية قرار تاريخ من شهرا عشر اثني أقصاها فترة
 حتى راةالمشت باألسهم االحتفاظ يتم أن على بمقابل، كان إذا الموظفين على معروض سهم لكل التخصيص سعر
 ذات للوائحوا األنظمة في عليها المنصوص والضوابط اإلجراءات البنك يتبع المدة هذه انقضاء وبعد سنوات 10

 العالقة

 .1 لبند نعم
 

41
 كيمانول

 

 مايو 13
 
 2020 

 .م2019-12-31 في المنتهية المالية السنة عن االدارة مجلس تقرير على لتصويت
 .م2019-12-31 في المنتهية المالية السنة عن الحسابات مراجع تقرير على التصويت
 .م2019-12-31 في المنتهية المالية السنة عن المالية القوائم على التصويت
 فحصل وذلك المراجعة لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت

 العام من األول والربع م2020 المالي العام من والسنوي والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة

 .أتعابه وتحديد م2021
 . ةللشرك الرئيس بالمركز والمتعلقة, للشركة األساس النظام من الخامسة المادة تعديل على التصويت

 .م2019-12-31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس اعضاء ذمة ابراء على التصويت

 

 .البنود لجميع نعم

 دار األركان42
 يونيو 2
 
 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 مراجعي تقرير على التصويت-002
 .م31/12/2019 في المنتهي المالي للعام للشركة المالية القوائم على التصويت-003
 وذلك المراجعة؛ لجنة توصية على بناء   المرشحين بين من الشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت-004
 والربع م،2020 المالي العام من والسنوي والرابع والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص
 .أتعابه وتحديد م،2021 المالي العام من االول
 والتي( لسه) المساكن لتمويل السعودية والشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-005
 لبعض مويلت عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة الشالش عبدهللا بن يوسف /االستاذ: اإلدارة مجلس لعضو
 لاير نمليو 23.6 قيمته بما بيع عمليات تمت م، 2019 عام وخالل مساكن، لشراء األركان دار شركة عمالء
 عبارة وهي م،2019 عام في مستحق أو قائم رصيد أي يوجد وال العام خالل سهل شركة من سدادها تم. سعودي

 أي ودون السائدة ةالتجاري للشروط ووفقا   العادية االعمال سياق في وتتم سنويا   تجديدها ويتم مستمرة تعامالت عن
 .تفضيلية شروط
 مجلس لعضو والتي العقارية خزام تطوير وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت-006

 للبنود التصويت عن امتناع
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 مجلس عضو مع قرابة صلة لوجود وذلك فيها، مباشرة غير مصلحة الشالش عبدهللا بن يوسف /االستاذ اإلدارة
 استثمار عن عبارة وهي. الشالش هللا عبد بن اللطيف عبد/االستاذ وهو العقارية خزام تطوير شركة في إدارة
 بتاريخ العالقة ذي الطرف لهذا المستحق الختامي الرصيد ان علما األركان، دار شركة مع لديها الزائد النقد رصيد
 وتتم سنويا   تجديدها ويتم مستمرة تعامالت وهي سعودي، لاير مليون 189,40 وقدره مبلغ م 2019 ديسمبر 31
 .تفضيلية شروط أي ودون السائدة التجارية للشروط ووفقا   العادية األعمال سياق في

: إلدارةا مجلس أعضاء من لكل والتي الخير وبنك الشركة بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت-007
 عبارة وهي. هافي مباشرة غير مصلحة القاسم عبدالرحمن بن ماجد /واالستاذ الشالش، هللا عبد بن يوسف /االستاذ

 والدعم ةاإلسالمي الشريعة مع متوافقة تكون بحيث المال سوق في معينة صفقة في مالية استشارات تقديم عن
 أي وجدي وال الخير، بنك مع تعامالت هنالك يكن لم م،2019 عام وخالل. الدولية الصكوك إلصدار اإلداري
 ووفقا العادية األعمال سياق في وتتم سنويا   تجديدها ويتم مستمرة تعامالت عن عبارة وهي مستحق، أو قائم رصيد

 .تفضيلية شروط أي ودون السائدة التجارية للشروط
 مجلس ضاءأع من لكل والتي كابيتال الخير وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت-008
 فيها، مباشرة غير مصلحة. القاسم عبدالرحمن بن ماجد /واالستاذ الشالش، هللا عبد بن يوسف /االستاذ: اإلدارة
 المستحق غالمبل كامل سداد تم م،2019 عام وخالل األركان، دار لشركة مالية استشارات تقديم عن عبارة وهي
 وأيضا لعاما بداية في كما الرصيد كامل شمل والذي المحدودة دبي كابيتال الخير إلى سعودي لاير مليون 2.3

 أو قائم رصيد يأ يوجد وال السعودية، كابيتال الخير مع تعامالت هنالك يكن ولم. العام خالل والمصاريف الرسوم
 للشروط اووفق العادية األعمال سياق في وتتم سنويا   تجديدها ويتم مستمرة تعامالت عن عبارة وهي. مستحق
 .تفضيلية شروط أي ودون السائدة التجارية
 .م31/12/2019 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-009
 المالي للعام سنوية نصف أو سنوية ربع مرحلية، أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-010

 م2020
 
 

 الكهرباء43
 يونيو 2
 
 2020 

 م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 م31/12/2019في المنتهي المالي العام عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت-002
 م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن المالية القوائم على التصويت -003
 في لمنتهيا المالي العام عن المساهمين على نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت-004
 749.3 وقدره مبلغ وبإجمالي المال، رأس من%( 7) وبنسبة الواحد للسهم( هللة 70) بواقع م،31/12/2019

 سجل في مقيدينوال العامة الجمعية انعقاد يوم لألسهم المالكين للمساهمين األحقية تكون أن على ريـال، مليون
 على ألرباحا توزيع وسيتم االستحقاق، تاريخ يلي تداول يوم ثاني نهاية في اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي

 .امةالع الجمعية قرار في المحدد األرباح هذه استحقاق تاريخ من يوما   15 خالل المقيدين المساهمين
 م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-005
 في منتهيةال المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة ريـال 848077 مبلغ صرف على التصويت-006
 .م31/12/2019

 وذلك عة،المراج لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت-007
 والربع م2020 المالي العام من والسنوي والرابع والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص
 .أتعابه وتحديد م2021 المالي العام األول
 (.مرفق) ةالجمعي بدعوة المتعلقة األساس، الشركة نظام من( الثالثون) المادة تعديل على التصويت-008
 المراجعة لجنة اريربتق المتعلقة األساس، الشركة نظام من( واألربعون الحادية) المادة تعديل على التصويت-009

 (.مرفق)
 المالية وثائقبال المتعلقة األساس، الشركة نظام من( واألربعون الخامسة) المادة تعديل على التصويت-010

 (.مرفق)
 (.مرفق) حالمصال بتعارض المتعلقة األساس، الشركة نظام من( الخمسون) المادة تعديل على التصويت-011
 (.مرفق) المراجعة لجنة عمل الئحة تعديل على التصويت -012
 (.مرفق) والمكافآت الترشيحات لجنة عمل الئحة تعديل على التصويت -013
 لحاديةا المادة من( 1) الفقرة في الوارد بالترخيص العامة الجمعية صالحية تفويض على التصويت-014

 نهاية حتى وأ العامة الجمعية موافقة تاريخ من عام لمدة وذلك اإلدارة، مجلس إلى الشركات نظام من والسبعون
 الصادرة نظيميةالت واالجراءات الضوابط في الواردة للشروط وفقا   وذلك أسبق، أيهما المفوض اإلدارة مجلس دورة
 .المدرجة المساهمة بالشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذا  
 ،(بحري) لبحريا للنقل السعودية الوطنية والشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-015
 عقد تمديد عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة الحقيل عبدهللا بن عبدالملك/  اإلدارة مجلس لعضو والتي

 مالاألع سياق ضمن وذلك م،31/8/2019 في انتهت أشهر ثالثة لمدة الشركة مواد ونقل الجمركي التخليص
 (مرفق). لاير مليون 25.6 بلغت م2019 عام تعامالت بأن علما   تفضيلية، مزايا أي تمنح ولم االعتيادية

 ،(بحري) لبحريا للنقل السعودية الوطنية والشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-016
 التخليص قدع عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة الحقيل عبدهللا بن عبدالملك /اإلدارة مجلس لعضو والتي

 م،15/12/2019 من اعتبارا   اختيارية وسنتين أساسية سنة لمدة الثقيلة، لألوزان الشركة مواد ونقل الجمركي
 29 اوزيتج ال صرف وبسقف وحدة بأسعار تفضيلية، مزايا أي تمنح ولم االعتيادية األعمال سياق ضمن وذلك
 (مرفق. )ريـال مليون
 ،(بحري) البحري للنقل السعودية الوطنية والشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-017
 التخليص عقد عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة الحقيل عبدهللا بن عبدالملك /اإلدارة مجلس لعضو والتي

 م،15/12/2019 من اعتبارا   اختيارية وسنتين أساسية سنة لمدة الخفيفة، لألوزان الشركة مواد ونقل الجمركي
 10 يتجاوز ال صرف وبسقف وحدة بأسعار تفضيلية، مزايا أي تمنح ولم االعتيادية األعمال سياق ضمن وذلك

 للبنود التصويت عن امتناع
  17 إلى 15 من
 .البنود لباقي نعم

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


 

capital.com-www.alrajhi 

37 |  

 

 النظامي( مرفق. )ريـال مليون

 اسمنت ينبع44
 يونيو 3
 
 2020 

 .م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 .م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن المالية القوائم على التصويت-002
 لاير 1.25 بواقع م2019 لعـام الثاني النصف عن نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت-003
 احاألرب أحـقية تكـون أن على( لاير196.875.000) مبلغ بإجمالي المال رأس من% 12.5 وبنسبة للسهم

( لاير 0.75) رفص تم قد بأنه علما  . الجمعية انعقاد يوم تداول نهاية في الشركـة سجالت في المسجلين للمساهمين
 لغمب بإجمالي م17/10/2019 بتاريخ م2019 لعام األول النصف عن الواحد للسهم هلله وسبعون خمسة أي
 .(لاير 118.125.000)

 .م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-004
 . م31/12/2019 في المنتهي المالي للعام المالية القوائم حول الحسابات مراجع تقرير على التصويت-005
 وذلك المراجعة، لجنة توصية على بناء   المرشحين بين من الشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت-006
 والربع م2020 المالي العام من والسنوي والرابع والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص
 أتعابه وتحديد م2021 المالي العام من األول
م2020 المالي العام عن سنوي نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-007

 .البنود لجميع نعم

 الغاز45
 يونيو 4
 
 2020 

 .م2019ديسمبر 31 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 .م2019ديسمبر31 في المنتهي المالي العام عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت-002
 .م2019ديسمبر31 في المنتهي العام عن المالية القوائم على التصويت-003
 .م2019ديسمبر31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-004
 المالية السنة عن لاير( 2,882,069) قدره باجمالي اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة صرف على التصويت-005

 .م2019ديسمبر31 في المنتهية
 وذلك عة،المراج لجنة توصية على بناء المرشحين بين من الشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت-006
 من األول الربعو م2020 المالي العام من والسنوي والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص
 .أتعابه وتحديد م2021 المالي العام
 العام من والرابع لثوالثا الثاني الربع عن نقدية أرباح من توزيعه تم بما اإلدارة مجلس قرار على التصويت-007
 من%  19.5 نسبته ما يمثل والذي للسهم لاير 1.95 بواقع لاير، 146,250,000 إجمالي بمبلغ م2019 المالي

 .الشركة رأسمال
 المراجعة جنةل توصية على بناء توش اند ديلويت شركة الشركة حسابات مراجع اتعاب زيادة على التصويت-008
 م2020 لعاما من االول والربع م2019 للعام والسنوي والثالث الثاني للربع الحسابات وتدقيق مراجعة عن وذلك
 (لاير 348.250) بمبلغ والدخل للزكاة العامة الهيئة لدى الزكوي الوضع وانهاء الزكوي االقرار وتقديم واعداد
 والذي -عالقة ذو رفط - للتأمين التعاونية وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-009
 13 العقد يعتوق تاريخ ،(الشركة ادارة مجلس عضو) التميمي عبدهللا رائد /األستاذ ادارتها مجلس عضوية يشغل
 مبلغ بأن علما   الشركة موظفي على الطبي للتأمين اتفاقية عن عبارة وهي ميالدية، سنة العقد ومدة م2020 فبراير
 التفاقيةا هذه أن الشركة تؤكد وعليه المضافة، القيمة ضريبة شامل غير سعودي لاير 20,761,134 االتفاقية
 (.مرفق)تفضيلية مزايا أية منح بموجبها يتم ولم االعتيادية األعمال سياق ضمن
 من( 1) الفقرة في الوارد بالترخيص العادية العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-010
 نهاية حتى أو عاديةال العامة الجمعية موافقة تاريخ من عام لمدة وذلك الشركات، نظام من والسبعون الحادية المادة
 الصادرة نظيميةالت واالجراءات الضوابط في الواردة للشروط وفقا   وذلك أسبق، أيهما المفوض اإلدارة مجلس دورة
 .المدرجة المساهمة بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذا  
 لاير 45,551,265 والبالغ النظامي االحتياطي من الفائض بتحويل االدارة مجلس توصية على التصويت-011
.المتراكمة الخسائر حساب الى

 للبنود التصويت عن امتناع
 9 إلى 8 من
 .البنود لباقي نعم

 سابك46
 يونيو 10
 
 2020 

 (.كةللشر 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
 (.الندماجوا 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
 (.والتهومدا المجلس قرارات) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 17) المادة تعديل على التصويت-010
 (.تصاصاتهواخ المجلس صالحيات) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 18) المادة تعديل على التصويت-011
 (.سالمجل رئيس صالحيات) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 19) المادة تعديل على التصويت-012
 لسمج عضوية مركز شغور) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 20) المادة تعديل على التصويت-013
 (.اإلدارة
 (.ذيالتنفي الرئيس مكافأة) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 22) المادة حذف على التصويت-014
 (.لشركةا 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
 (.عامةال 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
 العامة ةالجمعي اجتماع نصاب) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 33) المادة تعديل على التصويت-020
 (.العادية

 .البنود لجميع نعم
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 غير لعامةا الجمعية اختصاصات) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 34) المادة تعديل على التصويت-021
 (.العادية
 غير العامة ةالجمعي اجتماع نصاب) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 35) المادة تعديل على التصويت-022
 (.العادية
 (.امةالع الجمعية قرارات) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 36) المادة تعديل على التصويت-023
 (.اتالحساب مراجع تعيين) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 37) المادة تعديل على التصويت-024
 راجعم ومسؤوليات صالحيات) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 38) المادة تعديل على التصويت-025

 (.الحسابات
 (.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 كوالصكو 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 لبنودا 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.) 
 (.ةالمراجع لجنة تشكيل) بـ تتعلق( 34) برقم األساس الشركة نظام إلى مادة إضافة على التصويت-031
 (.لمراجعةا لجنة اجتماع نصاب) بـ تتعلق( 35) برقم األساس الشركة نظام إلى مادة إضافة على التصويت-032
 (.اجعةالمر لجنة اختصاصات) بـ تتعلق( 36) برقم األساس الشركة نظام إلى مادة إضافة على التصويت-033
 (.عةالمراج 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

 بدجت47
 يونيو 15
 
 2020 

 .م2019/  12/  31 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 م2019/  12/  31 في المنتهي المالي العام عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت-002
 م2019/  12/  31 في المنتهي المالي العام عن للشركة الموحدة المالية القوائم على التصويت-003
 المراجعة لجنة توصية على بناء   المرشحين بين من للشركة الخارجي الحسابات مراجع تعيين على التصويت-004
 المالي العام من والسنوية والرابع والثالث والثاني األول للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك

 .أتعابهم وتحديد م2020
 المراجعة لجنة توصية على بناء   المرشحين بين من للشركة الخارجي الحسابات مراجع تعيين على التصويت-005
 المالي العام من والسنوية والرابع والثالث والثاني األول للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك

 أتعابهم وتحديد م2021
 في نتهيةالم المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة لاير 2,530,000 مبلغ صرف على التصويت-006
 .م2019/  12/  31

 المحدودة لثقيلةا والمعدات للتراكتورات الزاهد وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-007
 غير وعض-سامي رياض الدين عالء /أ -تنفيذي غير عضو-زواوي هاشم وفاء /م اإلدارة مجلس لعضوي والتي
 والترخيص امع إلى شهر من المدة متعددة سيارات تأجير عقود عن عبارة وهي فيها مباشرة غير مصلحة -تنفيذي

. العقود بهذه ةتفضيلي شروط أية يوجد وال. لاير 31,000 بلغت م2019 لعام التعامالت بأن علما  . قادم لعام بها
 .(مرفق)

 ركيهومشا عالم هللا عبد بن باسم /د ومكتب الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-008
 غير عضو- فيها رةمباش مصلحة عالم هللا عبد باسم /د اإلدارة مجلس لرئيس والتي والمحاماة القانونية لالستشارات

 وتم سنوات ثالث قدالتعا ومدة سنويا   للشركة والقانونية االستشارية الخدمات لتقديم عقد عن عبارة وهو -تنفيذي
 م2019 لعام تالتعامال بأن علما  . سنويا   لاير 1,200,000 العقد وقيمة م2019/  7/  18 من بداية العقد تفعيل
 .(مرفق. )العقد بهذا تفضيلية شروط أية يوجد وال لاير 1,200,000 بلغت
 ةالشرك ألعمال منافس عمل في سامي رياض الدين عالء/أ اإلدارة مجلس عضو اشتراك على التصويت-009

 .(مرفق)
 اليالم العام عن سنوي ربع أو نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-010

 .م2020
 بواقع م2019 لعام األول النصف عن نقدية أرباح من توزيعه تم بما اإلدارة مجلس قرار على التصويت-011
 (مرفق. )لاير مليون 35.6 وقدره مبلغ وبإجمالي المال رأس من% 5 وبنسبة للسهم لاير 0.5
 0.5 بواقع م2019 عام من الثاني النصف عن نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت-012
 األحقية ونتك أن على لاير مليون 35.6 وقدره مبلغ بإجمالي المال رأس من% 5 نسبة تمثل الواحد للسهم لاير

 مركز شركة لدى الشركة مساهمي سجل في والمقيدين الجمعية انعقاد يوم تداول بنهاية لألسهم المالكين للمساهمين
 (مرفق. )الحقا   األرباح توزيع تاريخ عن اإلعالن وسيتم االستحقاق تاريخ يلي تداول يوم ثاني نهاية في اإليداع
 . م2019/  12/  31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-013

امتناع عن التصويت للبنود 
 من 7 إلى 9

 .البنود لباقي نعم

 سدافكو48
 يونيو 16
 
 2020 

 م2020/03/31 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 .(مرفق) م2020/03/31 في المنتهي المالي العام عن الحسابات مراجع تقرير على التصويت-002
 .(مرفق) م2020/03/31 في المنتهي المالي العام عن المالية القوائم على التصويت-003
 المالي لعاما من الثاني النصف عن المساهمين على نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت-004

(  سعودي لاير ألف وخمسون ومئتان مليون وثمانون واحد) 81,250,000 بمبلغ م2020/03/31 في المنتهي
 ألحقيةا تكون أن على الواحد، للسهم اإلسمية القيمة من% 25 تمثل والتي الواحد للسهم لاير 2.50 بواقع

 مركز شركة لدى الشركة مساهمي سجل في والمقيدين الجمعية إنعقاد يوم تداول بنهاية لألسهم المالكين للمساهمين
 .الحقا   حاألربا توزيع تاريخ عن اإلعالن وسيتم اإلستحقاق، تاريخ يلي تداول يوم ثاني نهاية في اإليداع
 المنتهي لماليا العام من األول النصف عن نقديه أرباح من توزيعه تم بما اإلدارة مجلس قرار على التصويت-005
 بواقع(  سعودي لاير ألف وخمسون ومئتان مليون وثمانون واحد) 81,250,000 بمبلغ م2020/03/31 في

 .(مرفق) الواحد للسهم اإلسمية القيمة من% 25 تمثل والتي الواحد للسهم لاير 2.50

امتناع عن التصويت للبنود 
 من 10 إلى 13

 .البنود لباقي نعم
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 ربع أو سنوي نصف بشكل المساهمين على مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت -006
 واإلجراءات طللضواب وفقا   والتوزيع االستحقاق تاريخ وتحديد م2021/03/31 في المنتهي المالي العام عن سنوي

 وخططها لنقديةا وتدفقاتها المالي الشركة وضع مع يتناسب بما وذلك الشركات لنظام تنفيذا   الصادرة التنظيمية
 .واإلستثمارية التوسعية

 وذلك ،المراجعة لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت-007
 والربع م2020 المالي العام من والسنوي والرابع والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص
 (مرفق. )أتعابه وتحديد م2021 لعام األول
 .م2020/03/31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-008
 مبلغ عبواق اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة وذلك سعودي لاير( 2,800,000) مبلغ صرف على التصويت -009

 .م2020/03/31 في المنتهية المالية السنة عن األعضاء السادة من عضو لكل سعودي لاير 400,000
 رئيس لنائب تيوال التعاوني للتأمين البروج وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت -010
 لمدة أمينيةت خدمات عن عبارة هي و ، فيها مباشرة غير مصلحة العيار مبارك حمد فيصل /األستاذ اإلدارة مجلس
 غبل حيث تفضيلية، شروط يوجد وال م2020/06/30 تاريخ في وتنتهي م2019/07/01 تاريخ من واحدة سنة

 وثالثة مائةوأربع ألفا   وتسعون وتسع ومائة مليون عشر أحد) 11,199,403 وقدره مبلغ التعامالت قيمة إجمالي
 .(مرفق( )سعودي لاير
 مجلس عضول والتي التعاوني للتأمين البروج وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-011
 سنة لمدة نيةتأمي خدمات عن عبارة وهي ، فيها مباشرة غير مصلحة المرزوقي حامد محمد أحمد /األستاذ اإلدارة
 بلغ حيث تفضيلية، شروط يوجد وال م،2020/06/30 تاريخ في وتنتهي م2019/07/01 تاريخ من واحدة
 وثالثة مائةوأربع ألفا   وتسعون وتسع ومائة مليون عشر أحد) 11,199,403 وقدره مبلغ التعامالت قيمة إجمالي
 .(مرفق( )سعودي لاير
 من للك والتي ، لإلستشارات سي كي بي وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-012
 اإلدارة لسمج رئيس نائب العيار مبارك حمد فيصل /واألستاذ اإلدارة مجلس رئيس األحمد صباح حمد الشيخ سمو

 إلستشارات تعاقد عن عبارة وهي فيها مباشرة غير مصلحة اإلدارة مجلس عضو بشارة يعقوب هللا عبد /واألستاذ
 يلية،تفض شروط يوجد وال م2020/03/31 تاريخ في وتنتهي م2019/04/01 تاريخ من واحدة سنة لمدة مختلفة
 لاير عةوسب وستمائة ألفا   وستون وواحد ثمانمائة) 861,607 وقدره مبلغ التعامالت قيمة إجمالي بلغ حيث

 .(مرفق( )سعودي
 اإلدارة مجلس رئيس لنائب والتي المتحد، الخليج وبنك الشركة بين تمت التي الوديعة على التصويت -013
 شروط يوجد وال يوما 35 لمدة وديعة عن عبارة وهي فيها مباشرة غير مصلحة العيار مبارك حمد فيصل /األستاذ

 شرونوع وخمسة وستمائة مليون خمسين) 50,625,000 وقدره مبلغ الوديعة قيمة إجمالي بلغ حيث تفضيلية،
 .(مرفق( )سعودي لاير ألف
 (مرفق. )الشركة ارةبإد المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 20) العشرون المادة تعديل على التصويت -014

49
الخدمات 
 األرضية

 يونيو 16
 
 2020 

 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام عن الحسابات مراجع تقرير على التصويت-002
 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي للعام المالية القوائم على التصويت-003
 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-004
 المراجعة جنةل توصية على بناء   المرشحين بين من للشركة الخارجي الحسابات مراجع تعيين على التصويت-005
 و م2020 لعاما من والسنوية والرابع والثالث الثاني للربع وذلك المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك
 .أتعابه وتحديد م2021 العام من األول الربع
 لعاما عن سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-006
 .م2020 المالي
 م2019 لعاما من األول النصف خالل نقدية أرباح من توزيعه تم بما اإلدارة مجلس قرار على التصويت-007
 .الشركة مال رأس من% 10 تمثل والتي للسهم سعودي لاير( 1) بواقع سعودي لاير 188,000,000 بمبلغ
 المالي العام نم الثاني النصف عن للمساهمين نقدية أرباح توزيع بعدم اإلدارة مجلس توصية على التصويت-008

 ظل في السنة، ههذ خالل أعمالها استمرارية ولضمان للشركة النقدية والسيولة المالي المركز لدعم وذلك ، م2019
 من لحدل المختصة الحكومية الجهات من المتخذة اإلجراءت بسبب للمطارات األرضية الخدمات أنشطة انخفاض
 م2019 عام عن يعهتوز تم بما واإلكتفاء الداخلية و الدولية للرحالت تام إيقاف من المستجد كورونا فيروس انتشار

. 
 لجنة عضاءأ عدد ليصبح مقاعد( 5) إلى( 4) من المراجعة لجنة أعضاء مقاعد عدد زيادة على التصويت-009

 لجنة في عضوا  (  (اإلدارة مجلس من مستقل عضو - اليمني محمد /األستاذ) بتعيين وذلك أعضاء،( 5) المراجعة
 مرفق. )م2022-06-05 بتاريخ الحالية اللجنة عمل فترة نهاية وحتى الجمعية موافقة تاريخ من ابتداء   المراجعة
 (الذاتية السيرة
 من( 1) الفقرة في الوارد بالترخيص العادية العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-010
 نهاية حتى أو عاديةال العامة الجمعية موافقة تاريخ من عام لمدة وذلك الشركات، نظام من والسبعون الحادية المادة
 الصادرة نظيميةالت واالجراءات الضوابط في الواردة للشروط وفقا   وذلك أسبق، أيهما المفوض االدارة مجلس دورة
 .المدرجة المساهمة بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذا  
 لعضو والتى ياالساس للطيران السعودية والشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-011

 عوديةالس للخطوط العامة المؤسسة في 2018 عام يعمل كان حيث فيها مباشرة غير مصلحة جفري عمر المجلس
 عبارة وهي للمؤسسة،% 100 بنسبة والمملوكة أديل طيران بشركة يعمل والذي كورفياتيس كون المجلس عضو و

 بقيمة م2019 عام في التعامالت بأن علما   المملكة مطارات في األرضية المناولة خدمات تقديم عن
. تفضيلية شروط وبدون تجارية أسس على تتم التعامالت هذه بأن العلم مع سنويا   سعودي لاير 1,305,573,508

 (مرفق)
 ولعضو المحدودة للشحن السعودية الخطوط شركة و الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-012

امتناع عن التصويت للبنود 
من 11 إلى 28 والبند 5 

 و 9
 .البنود لباقي نعم
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 للخطوط العامة المؤسسة في 2018 عام يعمل كان حيث ، فيها مباشرة غير مصلحة جفري عمر المجلس
 للمؤسسة،% 100 بنسبة والمملوكة أديل طيران بشركة يعمل والذي كورفياتيس كون المجلس عضو و السعودية

 بقيمة م2019 عام في التعامالت بأن علما   المملكة مطارات في األرضية المناولة خدمات تقديم عن عبارة وهي
. ) تفضيلية شروط وبدون تجارية أسس على تتم التعامالت هذه بأن العلم مع سنويا   سعودي لاير 22,607,644

 ( مرفق
 ولعضو الطيران وصناعة لهندسة السعودية الشركة و الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-013

 للخطوط العامة المؤسسة في 2018 عام يعمل كان حيث ، فيها مباشرة غير مصلحة جفري عمر المجلس
 ؤسسة،للم% 100 بنسبة والمملوكة أديل طيران بشركة يعمل والذي كورفياتيس كون المجلس عضو و السعودية

 بقيمة م2019 عام في التعامالت بأن علما   المملكة مطارات في األرضية المناولة خدمات تقديم عن عبارة وهي
. ضيليةتف شروط وبدون تجارية أسس على تتم التعامالت هذه بأن العلم مع سنويا   سعودي لاير 10,841,919

 (مرفق)
 مجلس لعضوو التموين السعودية الجوية الخطوط شركة و بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-014
 لسعوديةا للخطوط العامة المؤسسة في 2018 عام يعمل كان حيث ، فيها مباشرة غير مصلحة جفري عمر اإلدارة

 عبارة وهي للمؤسسة،% 100 بنسبة والمملوكة أديل طيران بشركة يعمل والذي كورفياتيس كون المجلس عضو و
 هذه بأن لمالع مع سنويا   سعودي لاير 3,554,135 بقيمة م2019 عام في التعامالت بأن علما   وقود مبيعات عن

 (مرفق. )تفضيلية شروط وبدون تجارية أسس على تتم التعامالت
 ولعضو( SPA) الخاص السعودية طيران شركة و الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-015

 للخطوط العامة المؤسسة في 2018 عام يعمل كان حيث ، فيها مباشرة غير مصلحة جفري عمر المجلس
 ؤسسة،للم% 100 بنسبة والمملوكة أديل طيران بشركة يعمل والذي كورفياتيس كون المجلس عضو و السعودية

 لاير 17,276,015 بقيمة م2019 عام في التعامالت بأن علما   األرضية المناولة خدمات تقديم عن عبارة وهي
 (مرفق. )تفضيلية شروط وبدون تجارية أسس على تتم التعامالت هذه بأن العلم مع سنويا   سعودي
 مجلس ضوولع الملكي األسطول خدمات شركة و الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-016
 لسعوديةا للخطوط العامة المؤسسة في 2018 عام يعمل كان حيث ، فيها مباشرة غير مصلحة جفري عمر اإلدارة

 عبارة وهي للمؤسسة،% 100 بنسبة والمملوكة أديل طيران بشركة يعمل والذي كورفياتيس كون المجلس عضو و
 بقيمة م2019 عام في التعامالت بأن علما   المملكة مطارات في األرضية المناولة خدمات تقديم عن

. ضيليةتف شروط وبدون تجارية أسس على تتم التعامالت هذه بأن العلم مع سنويا   سعودي لاير 91,609,296
 (.مرفق)

 عمر دارةاإل مجلس ولعضو أديل طيران شركة و الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-017
 و ةالسعودي للخطوط العامة المؤسسة في 2018 عام خالل يعمل كان حيث ، فيها مباشرة غير مصلحة جفري
 بارةع وهي للمؤسسة،% 100 بنسبة والمملوكة أديل طيران بشركة يعمل والذي كورفياتيس كون المجلس عضو
 بقيمة م2019 عام في التعامالت بأن علما   المملكة مطارات في األرضية المناولة خدمات تقديم عن

. فضيليةت شروط وبدون تجارية أسس على تتم التعامالت هذه بأن العلم مع سنويا   سعودي لاير 108,650,187
 (مرفق)

 ولعضو ، ةالسعودي للخطوط العامة المؤسسة و الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-018
 ونك المجلس عضو و المؤسسة في م 2018 عام يعمل كان حيث ، فيها مباشرة غير مصلحة جفري عمر المجلس

 دماتخ تقديم عن عبارة وهي للمؤسسة،% 100 بنسبة والمملوكة أديل طيران بشركة يعمل والذي كورفياتيس
 لاير 223,091,488 بقيمة م2019 عام في التعامالت بأن علما   بالشركة للعمل المؤسسة من الموظفين إعارة

 (مرفق. )تفضيلية شروط وبدون تجارية أسس على تتم التعامالت هذه بأن العلم مع سنويا   سعودي
 ولعضو ، ةالسعودي للخطوط العامة المؤسسة و الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-019

 للخطوط العامة المؤسسة في 2018 عام يعمل كان حيث ، فيها مباشرة غير مصلحة جفري عمر المجلس
 ؤسسة،للم% 100 بنسبة والمملوكة أديل طيران بشركة يعمل والذي كورفياتيس كون المجلس عضو و السعودية

 عوديس لاير 614,843 بقيمة م2019 عام في التعامالت بأن علما   لها، أرضية خدمات تقديم عن عبارة وهي
 (مرفق. )تفضيلية شروط وبدون تجارية أسس على تتم التعامالت هذه بأن العلم مع سنويا  
 ولعضو سياالسا للطيران السعودية الشركة و الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-020

 عضو و المؤسسة في م2018 العام خالل يعمل كان حيث ، فيها مباشرة غير مصلحة جفري عمر المجلس
 عن عبارة وهي للمؤسسة،% 100 بنسبة والمملوكة أديل طيران بشركة يعمل والذي كورفياتيس كون المجلس
 بقيمة م2019 امع في التعامالت بأن علما   للشركة المقدمة األخرى والخدمات والتدريب التذاكر حجز خدمات تقديم

. يليةتفض شروط وبدون تجارية أسس على تتم التعامالت هذه بأن العلم مع سنويا   سعودي لاير 1,923,232
 (مرفق)

 ولعضو ، لتموينا السعودية الجوية الخطوط شركة و الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-021
 للخطوط العامة المؤسسة في 2018 عام يعمل كان حيث ، فيها مباشرة غير مصلحة جفري عمر المجلس
 ؤسسة،للم% 100 بنسبة والمملوكة أديل طيران بشركة يعمل والذي كورفياتيس كون المجلس عضو و السعودية

 25,194,645 بقيمة م2019 عام في التعامالت بأن علما   بالشركة للموظفين اإلعاشة خدمة تقديم عن عبارة وهي
 (قمرف. )تفضيلية شروط وبدون تجارية أسس على تتم التعامالت هذه بأن العلم مع سنويا   سعودي لاير
 ، الطيران وصناعة لهندسة السعودية الشركة و الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-022

 خطوطلل العامة المؤسسة في 2018 عام يعمل كان حيث ، فيها مباشرة غير مصلحة جفري عمر المجلس ولعضو
 ؤسسة،للم% 100 بنسبة والمملوكة أديل طيران بشركة يعمل والذي كورفياتيس كون المجلس عضو و السعودية

 45,515,762 بقيمة م2019 عام في التعامالت بأن علما   الشركة لمعدات الصيانة خدمات تقديم عن عبارة وهي
 (قمرف. )تفضيلية شروط وبدون تجارية أسس على تتم التعامالت هذه بأن العلم مع سنويا   سعودي لاير
 ولعضو ، العقارية السعودية الخطوط شركة و الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-023

 كون المجلس عضو و المؤسسة في 2018 عام يعمل كان حيث ، فيها مباشرة غير مصلحة جفري عمر المجلس
 المصاريف تقديم عن عبارة وهي للمؤسسة،% 100 بنسبة والمملوكة أديل طيران بشركة يعمل والذي كورفياتيس
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 م2019 عام في التعامالت بأن علما   الشركة موظفي لبعض وسكن مكاتب إيجارات قيمة من الشركة عن المتحملة
. تفضيلية شروط وبدون تجارية أسس على تتم التعامالت هذه بأن العلم مع سنويا   سعودي لاير 352,868 بقيمة

 (مرفق)
 ولعضو سياالسا للطيران السعودية الشركة و الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-024

 نكو المجلس عضو و المؤسسة في 2018 عام يعمل كان حيث ، فيها مباشرة غير مصلحة جفري عمر المجلس
 لتعامالتا تقديم عن عبارة وهي للمؤسسة،% 100 بنسبة والمملوكة أديل طيران بشركة يعمل والذي كورفياتيس
 م2019 عام في التعامالت بأن علما   المعاريين للموظفين التقاعد معاشات لمصلحة الشركة عن نيابة المدفوعة

 روطش وبدون تجارية أسس على تتم التعامالت هذه بأن العلم مع سنويا   سعودي لاير 22,571,382 بقيمة
 (مرفق. )تفضيلية
 ولعضو سياالسا للطيران السعودية الشركة و الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-025

 لسالمج عضو و المؤسسة في 2018 عام خالل يعمل كان حيث ، فيها مباشرة غير مصلحة جفري عمر المجلس
 يمتقد عن عبارة وهي للمؤسسة،% 100 بنسبة والمملوكة أديل طيران بشركة يعمل والذي كورفياتيس كون

 ةبقيم م2019 عام يف التعامالت بأن علما   المعاريين للموظفين الطبي للتأمين الشركة عن نيابة المدفوعة التعامالت
. ضيليةتف شروط وبدون تجارية أسس على تتم التعامالت هذه بأن العلم مع سنويا   سعودي لاير 21,829,848

 (مرفق)
 والنقل طاراتالم لخدمات السعودي األمد شركة و الشركة بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت-026
 حفني صالح والمهندس البوعينين خالد المهندس المجلس لعضوي والتى للشركة% 50 بنسبة والمملوكة الجوي
 وظفينالم بإعارة تكاليف عن عبارة هي و ، األمد شركة مجلس عضوية يشغلون حيث فيها مباشرة غير مصلحة

 بقيمة م2019 عام في التعامالت بأن علما المملكة مطارات في المطار ساحة في بترولية خدمات و والمعدات
 (مرفق.)ةتفضيلي شروط وبدون تجارية اسس على تتم التعامالت هذه بأن العلم ،مع سنويا   لاير( 4,047,302)

 والنقل طاراتالم لخدمات السعودي األمد شركة و الشركة بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت-027
 حفني صالح والمهندس البوعينين خالد المهندس المجلس لعضوي والتى للشركة% 50 بنسبة والمملوكة الجوي
 تمركبا تأجير خدمات عن عبارة هي و ، األمد شركة مجلس عضوية يشغلون حيث فيها مباشرة غير مصلحة
 العلم ،مع سنويا  ( لاير 10,141,100) بقيمة م2019 عام في التعامالت بأن علما المملكة مطارات في تشغيلية

 (مرفق.)تفضيلية شروط وبدون تجارية اسس على تتم التعامالت هذه بأن
 والنقل طاراتالم لخدمات السعودي األمد شركة و الشركة بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت-028
 حفني صالح والمهندس البوعينين خالد المهندس المجلس لعضوي والتى للشركة% 50 بنسبة والمملوكة الجوي
 و ينالمالح بنقل خدمات عن عبارة هي و ، األمد شركة مجلس عضوية يشغلون حيث فيها مباشرة غير مصلحة
 ،مع يا  سنو( لاير 43,545,283) بقيمة م2019 عام في التعامالت بأن علما خارجه و المطار داخل المرحلين

 (مرفق.)تفضيلية شروط وبدون تجارية اسس على تتم التعامالت هذه بأن العلم

 العقارية50
 يونيو 22
 
 2020 

 م2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 م2019 ديسمبر 31 في المنتهية السنة عن الحسابات مراجع تقرير على التصويت-002
 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهية السنة عن المالية القوائم على التصويت-003
 وذلك  جعةالمرا لجنة توصية على بناء   المرشحين بين من الشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت-004
 من األول والربع ،م2020 المالي للعام والسنوية ،(والثالث الثاني) للربع المالية القوائم  وتدقيق ومراجعة لفحص

 .أتعابة وتحديد م،2021 عام
 المنتهية يةالمال السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة لاير( 1,850,000) مبلغ صرف على التصويت-005
 م2019 ديسمبر 31 في

 م2019 ديسمبر 31 في المنتهية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-006
 (مرفق)لشركةا ألعمال منافس عمل في العلوان إبراهيم/األستاذ اإلدارة مجلس عضو اشتراك على التصويت-007
 (مرفق)ركةالش ألعمال منافس عمل في داود بن محمد/األستاذ اإلدارة مجلس عضو اشتراك على التصويت-008
 (مرفق)فيذيةالتن واإلدارة المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت سياسة تعديل على التصويت-009
 (مرفق)والمكافات الترشيحات لجنة عمل الئحة تعديل على التصويت-010

 للبنود التصويت عن امتناع
  8 إلى 7 من
 .البنود لباقي نعم

 المدينةاسمنت 51
 يونيو 29
 
 2020 

 .م2019/  12/  31 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 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
 م31/12/2019 في المنتهي العام عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-004
 وذلك ،المراجعة لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت-005
 لعام األول الربعو م2020 المالي العام من والسنوي والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص
 .أتعابه وتحديد م2021
 مالعا عن سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-006
 لنظام فيذاتن الصادرة التنظيمية واإلجراءات للضوابط وفقا والصرف االستحقاق تاريخ وتحديد م،2020 المالي

 .اريةواالستثم التوسعية وخططتها النقدية وتدفقاتها المالي الشركة وضع مع يتناسب بما وذلك الشركات
 منتهيةال المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة لاير( 1,400,000) مبلغ صرف على التصويت-007
 م31/12/2019 في

 بن مشعل بن عبدالعزيز /األمير الملكي السمو صاحب االدارة مجلس رئيس اشتراك على التصويت-008
 (.مرفق) الشركة ألعمال منافس عمل في سعود آل عبدالعزيز

 للبند التصويت عن امتناع
8  

 .البنود لباقي نعم

 كيمانول52
 يونيو 24
 

2020 

 ذلكو المراجعة لجنة توصية على بناء   المرشحين بين من للشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت-001
 من األول الربعو م2020 المالي العام من والسنوي والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص
 .أتعابه وتحديد م2021 العام
 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-002

 نعم لكل البنود
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 بوبا53
 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
 وذلك اجعة،الُمر لجنة توصية على بناء المرشحين بين من الشركة حسابات مراجعي تعيين على التصويت-004
 عوالرب2020 المالي العام من والسنوي والرابع والثالث والثاني األول للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص
 .أتعابهما وتحديد 2021، لعام األول
 فأةكمكا ،(ألف3,098)  سعودي لاير ألف وتسعون وثمانية ماليين ثالث مبلغ صرف على التصويت-005

 .م31-12-2019 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء
 المالي امالع خالل للشركة إدارتهم عن المسؤولية من اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-006

 .م31/12/2019 في المنتهي
 ربع وأ سنوي نصف بشكل المساهمين على مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-007
 واإلجراءات طللضواب وفقا   والتوزيع االستحقاق تاريخ وتحديد ذلك، تقرر حال في م2020 المالي العام عن سنوي

 .الشركات لنظام تنفيذا   الصادرة التنظيمية
 سهم، ألف 220 عدد أقصى وبحد سعودي، لاير 14,275,322 بمبلغ ألسهم الشركة شراء على التصويت-008
 قصاهاأ مدة خالل التخصيص يتم أن على( األجل طويلة الحوافز خطة) الشركة موظفي لبرنامج تخصيصها بهدف

 وسيتم ألجل،ا طويلة الحوافز خطة على الموافقة فيها تمت الذي العمومية الجمعية اجتماع تاريخ من( شهر 12)
 األسهم ملياتع وتنفيذ الشراء عملية بإتمام اإلدارة مجلس وتفويض ،(بالشركة المتوفر النقد) من الشراء تمويل
 البرنامج هذا بأن لما  ع  .العادية غير الجمعية قرار تاريخ من شهرا   عشر اثني أقصاها فترة خالل بالخطة المتعلقة

 بتاريخ جمعيةال موافقة وأخذ اإلدارة مجلس قبل من سابقا   شروطه تحديد تم الذي الحالي للبرنامج استمرار هو
 .م08/05/2017 الموافق هـ12/08/1438

 غير عضو) اإلدارة مجلس في عضوا   لينتون جوي/  السيدة بتعيين اإلدارة مجلس قرار على التصويت-009
 في الحالية ورةالد انتهاء تاريخ حتى المجلس دورة إلكمال م،01/12/2019 في تعيينها تاريخ من ابتداء  ( تنفيذي
 ( تنفيذي غير عضو) بريستون سيمون/  السيد  السابق للعضو خلفا   م،30/06/2022

 تاريخ من را  إعتبا وذلك الشاغر  المقعد لشغل المرشحين بين من إدارة مجلس عضو انتخاب على التصويت-010
 .م30/06/2022 بتاريخ الدورة إنتهاء وحتى  م30/06/2020 الجمعية
 اإلدارة مجلس لجان بأعضاء الخاصة المكافآت سياسة تعديل على التصويت-011
 اإلدارة مجلس بأعضاء الخاصة المكافآت سياسة تعديل على التصويت-012
 ألعضاء والتي األسواق وحدة العالمية بوبا وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-013
 فيها اشرةمب غير مصلحة( لينتون وجوي بريستون وسايمون هيوستن ومارتن فليتشر مارتن ديفيد) االدارة مجلس

 بلغ كما سواق،األ وحدة العالمية بوبا شركة مع عقد عن عبارة وهي. العالمية بوبا شركة في تنفيذيين باعتبارهم
 .سعودي لاير ألف 36,423 مبلغ 2019 عام خالل التعامالت إجمالي
 مجلس ألعضاء يوالت الطبية، للعيادات ناظر وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-014
 وهي. بيةالط للعيادات ناظر شركة في مالك باعتبارهم فيها مباشرة غير مصلحة ناظر وطل ناظر لؤي االدارة
 خالل لتعامالتا إجمالي بلغ كما ، العربية بوبا شركة بموظفي الخاصة الداخلية العيادات تشغيل رسوم عن عبارة
 .سعودي لاير ألف 132 مبلغ يقارب ما 2019 عام

 والتي كابيتال، هليواأل التعاوني للتأمين العربية بوبا شركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-015
. ابيتالك األهلي في إدارة مجلس عضو بإعتباره فيها مباشرة غير مصلحة صوفي عدنان. د اإلدارة مجلس لعضو
 .ديسعو لاير ألف 715 مبلغ 2019 عام في التعامالت قيمة وبلغت استثمارية خدمات رسوم عن عبارة وهي
 مجلس ألعضاء يوالت الطبية، للعيادات ناظر وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-016
 ناظر شركة في مالكين ناظر وطل ناظر لؤي باعتبار فيها مباشرة غير مصلحة ناظر وطل ناظر لؤي االدارة
 مبلغ مايقارب 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما مبنى، مشاركة تكاليف عن عبارة وهي. الطبية للعيادات
 (مرفق. )سعودي لاير ألف 673
 والتي تد،ليم أوفرسيز إنفستمنتس بوبا وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-017

 غير مصلحة( لينتون وجوي هيوستن ومارتن بريستون وسايمون فليتشر مارتن ديفيد) االدارة مجلس ألعضاء
 المساهمين من ةالمسترد للضرائب تعديل عن عبارة وهي. العالمية بوبا شركة في تنفيذيين باعتبارهم فيها مباشرة

 .سعودي لاير ألف 2,988 مبلغ مايقارب 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما األجانب،
 والتي تد،ليم أوفرسيز إنفستمنتس بوبا وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-018

 غير مصلحة( لينتون وجوي هيوستن ومارتن بريستون وسايمون فليتشر مارتن ديفيد) االدارة مجلس ألعضاء
 وباب شركة إدارة لمجلس عضويتهم نظير دفعت اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت عن عبارة وهي. فيها مباشرة
 .تفضيلية شروط غير من ودفعت سعودي لاير ألف 700 بلغت المكافآت هذه أن علما  . العربية
 مجلس عضاءأل والتي لمتد، انشورانس بوبا وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-019
 يهاف مباشرة غير مصلحة( لينتون وجوي هيوستن ومارتن بريستون وسايمون فليتشر مارتن ديفيد) االدارة

 عام خالل امالتالتع إجمالي بلغ كما تأمين، تكاليف عن عبارة وهي. العالمية بوبا شركة في تنفيذيين باعتبارهم
 .سعودي لاير ألف 6,009 مبلغ مايقارب 2019
 والتي لقابضةا الثانية األوسط الشرق بوبا وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-020

 شركة يف إدارة مجلس أعضاء باعتبارهم فيها مباشرة غير مصلحة ناظر وطل ناظر لؤي االدارة مجلس ألعضاء
 ومارتن بريستون وسايمون فليتشر مارتن ديفيد) االدارة مجلس ألعضاء وكذلك القابضة، األوسط الشرق بوبا

 عن بارةع وهي. العالمية بوبا شركة في تنفيذيين باعتبارهم فيها مباشرة غير مصلحة( لينتون وجوي هيوستن
 .سعودي لاير ألف 23,608 مبلغ 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما التجارية، العالمة رسوم
 لعضو والتي التعاوني، للتأمين العربية بوبا وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-021
. التعاوني للتأمين العربية بوبا لشركة التنفيذي الرئيس باعتباره فيها مباشرة غير مصلحة ناظر طل اإلدارة مجلس
 خالل التعامالت إجمالي بلغ كما التعاوني، للتأمين العربية بوبا شركة لموظفي صحي تأمين تكاليف عن عبارة وهي
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 .سعودي لاير ألف 19,155 مبلغ 2019 عام
 ألعضاء والتي القابضة، ناظر مجموعة وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-022
 ورئيس مالك ناظر ولؤي مالك ناظر طل باعتبار فيها مباشرة غير مصلحة ناظر وطل ناظر لؤي االدارة مجلس
 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما موظفيها، تأمين تكاليف عن عبارة وهي. القابضة ناظر شركة

 .سعودي لاير ألف 656 مبلغ مايقارب
 مجلس ألعضاء يوالت الطبية، للعيادات ناظر وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-023
 ناظر شركة في مالكين ناظر وطل ناظر لؤي باعتبار فيها مباشرة غير مصلحة ناظر وطل ناظر لؤي االدارة
 مايقارب 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما موظفيها، تأمين تكاليف عن عبارة وهي. الطبية للعيادات

 .سعودي لاير ألف 2,774 مبلغ
 لصحيةا والخدمات الكلى لغسيل ناظر وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-024

 لؤي تبارباع فيها مباشرة غير مصلحة ناظر وطل ناظر لؤي االدارة مجلس ألعضاء والتي المحدودة، المتقدمة
 ةالصحي والخدمات الكلى لغسيل ناظر شركة رئيس هو ناظر ولؤي ناظر شركة في مالكين ناظر وطل ناظر

 2019 عام لخال التعامالت إجمالي بلغ كما لموظفيها، طبية تأمين تكاليف عن عبارة وهي. المحدودة المتقدمة
 .سعودي لاير ألف 6,286 مبلغ
 مجلس ألعضاء والتي الصحية، للرعاية نواة وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-025
 نواة شركة في مالكين ناظر وطل ناظر لؤي باعتبار فيها مباشرة غير مصلحة ناظر وطل ناظر لؤي االدارة
 مايقارب 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما موظفيها، تأمين تكاليف عن عبارة وهي. الصحية للرعاية

 .سعودي لاير ألف 535 مبلغ
 مجلس ألعضاء تيوال الطبية، للعيادات ناظر وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على الموافقة-026
 ناظر شركة في مالكين ناظر وطل ناظر لؤي باعتبار فيها مباشرة غير مصلحة ناظر وطل ناظر لؤي االدارة
 مزودي شبكة منض العربية بوبا شركة لعمالء ومهنية طبية خدمات تقديم تكاليف عن عبارة وهي. الطبية   للعيادات
 .سعودي لاير ألف 2,945 مبلغ مايقارب 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما الخدمات،

 التجاري، األهلي نكوالب التعاوني للتأمين العربية بوبا شركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-027
 األهلي كالبن في إدارة مجلس عضو بإعتباره فيها مباشرة غير مصلحة القويز زيد اإلدارة مجلس لعضو والتي

 سعودي لاير ألف 151,004 مبلغ 2019 عام خالل بلغت التعامالت قيمة وتبلغ. التجاري
 ، الدولي الخليج وبنك التعاوني للتأمين العربية بوبا شركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-028
 قيمة وتبلغ. كالبن في إدارة مجلس عضو بإعتباره فيها مباشرة غير مصلحة القويز زيد اإلدارة مجلس لعضو والتي

 .سعودي لاير ألف 9,423 مبلغ 2019 عام خالل بلغت التعامالت
 تأمين تكاليف في والمتمثلة الراجحي، حديد وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-029

 شركة في إدارة مجلس عضو باعتباره فيها مباشرة غير مصلحة القويز زيد االدارة مجلس لعضو والتي صحي،
 .سعودي لاير ألف 6,878 مبلغ مايقارب 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما. الراجحي حديد
 في المتمثلةو ،(موبايلي) إتصاالت إتحاد وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-030
 من قاربهأ أحد باعتبار فيها مباشرة غير مصلحة القويز زيد االدارة مجلس لعضو والتي صحي، تأمين تكاليف
 مايقارب 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما. إتصاالت إتحاد شركة في إدارة مجلس عضو األولى الدرجة
 .سعودي لاير ألف 76,456 مبلغ
 والمتمثلة ،(ادنمع) السعودي العربي التعدين وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-031
 من أقاربه دأح باعتبار فيها مباشرة غير مصلحة القويز زيد االدارة مجلس لعضو والتي صحي، تأمين تكاليف في

 مبلغ ربمايقا 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما. معادن شركة في إدارة مجلس عضو األولى الدرجة
 .سعودي لاير ألف 11,092

 في والمتمثلة عي،الصنا لإلستثمار السعودية والشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-032
 من قاربهأ أحد باعتبار فيها مباشرة غير مصلحة القويز زيد االدارة مجلس لعضو والتي صحي، تأمين تكاليف
 عام خالل التالتعام إجمالي بلغ كما. الصناعي لإلستثمار السعودية الشركة في إدارة مجلس عضو األولى الدرجة
 .سعودي لاير ألف 236 مبلغ مايقارب 2019
 في لمتمثلةوا ، الخشبية للصناعات بوان وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-033
 من قاربهأ أحد باعتبار فيها مباشرة غير مصلحة القويز زيد االدارة مجلس لعضو والتي صحي، تأمين تكاليف
 عام لخال التعامالت إجمالي بلغ كما. الخشبية للصناعات بوان شركة في إدارة مجلس عضو األولى الدرجة
 .سعودي لاير ألف 1,457 مبلغ مايقارب 2019
 في المتمثلةو ، الحديدية للصناعات بوان وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-034
 من قاربهأ أحد باعتبار فيها مباشرة غير مصلحة القويز زيد االدارة مجلس لعضو والتي صحي، تأمين تكاليف
 عام لخال التعامالت إجمالي بلغ كما. الحديدية للصناعات بوان شركة في إدارة مجلس عضو األولى الدرجة
 .سعودي لاير ألف 1,266 مبلغ مايقارب 2019
 في ثلةوالمتم ،( الراجحي) الراجحي ومصرف الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-035
 من قاربهأ أحد باعتبار فيها مباشرة غير مصلحة القويز زيد االدارة مجلس لعضو والتي صحي، تأمين تكاليف
 قاربماي 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما. الراجحي مصرف في إدارة مجلس عضو األولى الدرجة
 .سعودي لاير ألف 101,163 مبلغ
 تأمين تكاليف يف والمتمثلة ، الرياض كابالت وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-036

 األولى جةالدر من أقاربه أحد باعتبار فيها مباشرة غير مصلحة القويز زيد االدارة مجلس لعضو والتي صحي،
 ألف 8,329 مبلغ مايقارب 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما. الرياض كابالت في إدارة مجلس عضو
 .سعودي لاير
 عبدهللا. د ارةاإلد مجلس لعضو والتي كريم، وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-037
 تكاليف يف والمتمثلة. كريم في إدارة مجلس وعضو التنفيذي الرئيس باعتباره فيها مباشرة غير مصلحة إلياس
 .سعودي لاير ألف 1,162 مبلغ من مايقارب 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما للموظفين، صحي تأمين

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


 

capital.com-www.alrajhi 

44 |  

 

 كابيتال، األهلي ةوشرك التعاوني للتأمين العربية بوبا شركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-038
 في إدارة سمجل عضو بإعتباره فيها مباشرة غير مصلحة الصوفي عبدالفتاح عدنان. د االدارة مجلس لعضو والتي
 4,813 غمبل 2019 في التعامالت إجمالي بلغت وقد صحي تأمين تكاليف عن عبارة وهي. كابيتال األهلي شركة
 .سعودي لاير ألف
 القابضة، سدكو ةوشرك التعاوني للتأمين العربية بوبا شركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-039
 في إدارة سمجل عضو بإعتباره فيها مباشرة غير مصلحة الصوفي عبدالفتاح عدنان. د االدارة مجلس لعضو والتي
 3,237 مبلغ 2019 في التعامالت إجمالي بلغت وقد صحي تأمين تكاليف عن عبارة وهي. القابضة سدكو شركة
 .سعودي لاير ألف
 تأمين تكاليف يف والمتمثلة القابضة، فتيحي وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-040

 مجلس عضو باعتباره فيها مباشرة غير مصلحة الصوفي عبدالفتاح عدنان.د االدارة مجلس لعضو والتي صحي،
 لاير لفأ 1,487 مبلغ مايقارب 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما. القابضة فتيحي شركة في إدارة

 .سعودي
 مجلس عضول والتي شايف، عبدالهادي واألستاذ الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-041
 بلغ كما وللموظفين، عائلي صحي تأمين تكاليف في والمتمثلة. فيها مباشرة مصلحة شايف عبدالهادي االدارة
 .سعودي لاير ألف 64 مبلغ من مايقارب 2019 عام خالل التعامالت إجمالي
 لعضو والتي دة،المحدو الصحية المياه تعبئة وشركة الشركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-042
 لمياها تعبئة شركة في إدارة مجلس عضو باعتباره فيها مباشرة غير مصلحة شايف عبدالهادي االدارة مجلس
 من ايقاربم 2019 عام خالل التعامالت إجمالي بلغ كما صحي، تأمين تكاليف في والمتمثلة. المحدودة الصحية

 .سعودي لاير ألف 3,379 مبلغ
 وشركة األهلي نكوالب التعاوني للتأمين العربية بوبا شركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-043
 باعتباره افيه مباشرة غير مصلحة الصوفي عبدالفتاح عدنان. د اإلدارة مجلس ألعضاء والتي كابيتال، األهلي
 تكاليف عن عبارة وهي. األهلي البنك إدارة مجلس عضو القويز وزيد كابيتال األهلي شركة في إدارة مجلس عضو
 .سعودي لاير ألف 1,429 مبلغ 2019 عام في التعامالت إجمالي بلغت وقد للشركة مالية خدمات تقديم ورسوم
 ألنابيب السعودية ركةوالش التعاوني للتأمين العربية بوبا شركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-044

 عضو عتبارهبإ فيها مباشرة غير مصلحة عاشور صالح محمد نادر للشركة المالي التنفيذي للرئيس والتي الصلب،
 لسعوديةا الشركة لموظفي صحي تأمين تكاليف عن عبارة وهي ، الصلب ألنابيب السعودية الشركة إدارة مجلس
 .سعودي لاير ألف 4,140 مبلغ مايقارب 2019 في التعامالت إجمالي بلغت وقد الصلب، ألنابيب
 محمد أحمد ةوشرك التعاوني للتأمين العربية بوبا شركة بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت-045

 محمد دأحم شركة إدارة مجلس عضو بإعتباره فيها مباشرة غير مصلحة شنيمر سعدي محمد لعلي والتي باعشن،
 2019 يف التعامالت إجمالي بلغت وقد ، الشركة لموظفي صحي تأمين تكاليف عن عبارة وهي ، للتجارة باعشن
 .سعودي لاير ألف 2,999 مبلغ
 والتي اإلتحاد، يوناد التعاوني للتأمين العربية بوبا شركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-046
 عبارة وهي السابق، النادي إدارة مجلس رئيس بإعتباره فيها مباشرة غير مصلحة ناظر لؤي اإلدارة مجلس لعضو
 .سعودي لاير ألف 2,538 مبلغ من مايقارب التعامالت إجمالي بلغت وقد للنادي رعاية عقد عن

 والتي الهالل، يوناد التعاوني للتأمين العربية بوبا شركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-047
 النادي دارةإ مجلس عضو بإعتباره فيها مباشرة غير مصلحة الهتالن سليمان اإلدارة بمجلس المراجعة لجنة لعضو
 لاير ألف 3,170 مايقارب التعامالت إجمالي بلغت وقد للنادي رعاية عقد عن عبارة وهي للصندوق، مكلفا   وأمينا  

 .سعودي
 .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
 مجلسال عضوية بانتهاء والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 16) المادة تعديل على التصويت-056
 .المجلس يف 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
 والمكافأة مجلسال أعضاء بمكافأة والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 19) المادة تعديل على التصويت-059

 .المنتدب والعضو اإلدارة مجلس برئيس الخاصة
 اإلدارة لسمج رئيس بصالحيات والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 20) المادة تعديل على التصويت-060
 .السر وأمين المنتدب والعضو الرئيس نائب وعضوية عضويته، ومدة
 .المجلس باجتماعات والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 21) المادة تعديل على التصويت-061
 .جلسالم اجتماع بنصاب والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 22) المادة تعديل على التصويت-062
 .قودوالع 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
 .يةالتأسيس بالجمعية والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 26) المادة تعديل على التصويت-065
 .التأسيسية ةالجمعي باختصاصات والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 27) المادة تعديل على التصويت-066
 .العادية العامة جمعيةال اختصاصات والمتعلقة( 28) المادة تعديل على التصويت-067
 .الجمعيات بدعوة والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 30) المادة تعديل على التصويت-068
 الغير العامة الجمعية اجتماع بنصاب والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 33) المادة تعديل على التصويت-069
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 .عادية
 .ساباتالح مراجع بتعيين والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 39) المادة تعديل على التصويت-070
 .لحساباتا مراجع بالتزامات والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 41) المادة تعديل على التصويت-071
 .طيواالحتيا 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 جلسم 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

 اسمنت ينبع54
 يونيو  30
 

2020 

 انعقاد اريخت من تبدأ والتي القادمة للدورة المرشحين بين من اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على التصويت-001
 مرفق) م2023/06/29 تاريخ في تنتهي سنوات ثالث ومدتها م2020/06/30 بتاريخ العادية العامة الجمعية
 .(الذاتية السيرة
 ابتداء   جديدةال للدورة أعضائها ومكافآت عملها وضوابط مهامها وتحديد المراجعة لجنة تشكيل على التصويت-002
 يرةالس مرفق) المرشحين أن علما   م2023/06/29 تاريخ في الدورة انتهاء وحتى م2020/06/30 تاريخ من

 فرحان حمدم /األستاذ - الراجحي سليمان بن عبدالعزيز /اذاألست - العجالن صالح بن فهد /األستاذ - -:  هم( الذاتية
 نادر بن

 موعد حتىو ، م2020/06/20 بتاريخ دورته إنتهاء تاريخ من اإلدارة مجلس أعمال إجازة على التصويت-003
 مرفق) الشركة ألعمال. م2020/06/30 بتاريخ العادية العامة الجمعية انعقاد

امتناع عن التصويت للبنود 
 من 1 إلى 2

 .البنود لباقي نعم

 فواز الحكير55
 أغسطس 12
 

2020 

 انعقاد اريخت من تبدأ والتي القادمة للدورة المرشحين بين من اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على التصويت-001
 بتاريخ تنتهي حيث سنوات، ثالث ومدتها م12/08/2020 بتاريخ العادية العامة الجمعية الجمعية

 (للمرشحين الذاتية السير مرفق. )م11/08/2023
 ابتداء   جديدةال للدورة أعضائها ومكافآت عملها وضوابط مهامها وتحديد المراجعة لجنة تشكيل على التصويت-002
 أن علما   م،11/08/2023 تاريخ في الدورة انتهاء وحتى م12/08/2020 العادية العامة الجمعية انعقاد تاريخ من

 ستاذاال•   السكران عبدهللا يمانسل الدكتور•   الشامري فالح عيد االستاذ•   :هم( الذاتية سيرهم المرفقة) المرشحين
 المشوح ابراهيم سعد
 وعدم وحتى م30/06/2020 بتاريخ دورته انتهاء تاريخ من اإلدارة مجلس اعمال إجازة على التصويت-003
 .م12/08/2020 بتاريخ العادية العامة الجمعية انعقاد
 اإلدارة جلسبم( مستقل) عضوا  ( الشامري فالح عيد االستاذ) بتعيين اإلدارة مجلس قرار على التصويت-004
 في ةالحالي الدورة انتهاء تاريخ حتى المجلس دورة إلكمال م23/10/2019 في تعيينه تاريخ من ابتداء  
 لذاتيةا السيرة مرفق(. ) مستقل)  الراشد راشد بن االستاذعبدالرحمن السابق للعضو خلفا   م30/06/2020

 نعم للبند 3
 .البنود لباقي امتناع

 اسمنت المدينة56
 أغسطس 25
 
 2020 

 الم رأس بتخفيض م4/11/2019 الموافق هـ7/3/1441 بتاريخ اإلدارة مجلس توصية على التصويت -1
 :يلي لما وفقا   الشركة

 لاير، 1,400,000,000 التخفيض وبعد لاير 1,892,000,000 التخفيض قبل المال لرأس األسمية القيمة -
 الشركة مال رأس من% 26 قدرها تخفيض بنسبة

 .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 -
 وتعويض الشركة، أسهم من سهم 49,200,000 عدد إلغاء هي المال رأس لتخفيض المقترحة الطريقة -

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

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

 لاير( 50,000,000) مليون خمسين بمبلغ( ساب) البريطاني السعودي البنك مع إسالمية بنكية تسهيالت اتفاقيات
 يضتخف عملية تمويل لغرض متاحة الرياض بنك مع سعودي لاير( 50,000,000) مليون خمسين ومبلغ سعودي
 كامل مويلت من الشركة تمكن عدم حال في إال التسهيالت هذه مبالغ الشركة تستخدم ولن فقط، الشركة مال رأس
 التسهيالت هذه نبأ علما   السداد، عملية على يؤثر قد طارئ حدث ألي وتحسبا   الذاتية مصادرها من التخفيض عملية
 التسهيالت مهااستخدا يتم لم حال في ارتباط عمولة أو إدارية أتعاب أو عموالت أي عليها يحتسب وال ملزمة غير
 مال رأس خفيضت على العادية غير العامة الجمعية إجتماع في الشركة مساهموا وافق حال في: التخفيض تاريخ -

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

 (.مرفق. )الشركة مال برأس والمتعلقة للشركة األساسي النظام من( 7) المادة تعديل -
 (.مرفق. )باإلكتتاب والمتعلقة للشركة األساسي النظام من( 8) المادة تعديل -
 (.مرفق. )بالشركات لكوالتم بالمشاركة والمتعلقة للشركة األساسي النظام من( 4) المادة تعديل على التصويت -2
 (.مرفق. )ألسهمها ركةالش بشراء والمتعلقة( 5) برقم للشركة األساسي للنظام جديدة مادة إضافة على التصويت -3
 (.مرفق. )الخزينة مأسه ببيع والمتعلقة( 10) برقم للشركة األساسي للنظام جديدة مادة إضافة على التصويت -4
 (.مرفق. )ألسهما بإرتهان والمتعلقة( 11) برقم للشركة األساسي للنظام جديدة مادة إضافة على التصويت -5
 (.مرفق) إلدارةا 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
. العامة الجمعية ىإل الدعوة بنشر والمتعلقة للشركة األساسي النظام من( 34) المادة تعديل على التصويت -8
 (.رفقم)
 (.مرفق. )يةالمال بالوثائق والمتعلقة للشركة األساسي النظام من( 45) المادة تعديل على التصويت -9

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

 نعم لكل البنود
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 دلة57
 سبتمبر  12
 

2020 

-: يلي مال وفقا   مجانية أسهم منح طريق عن الشركة مال رأس بزيادة اإلدارة مجلس توصية على التصويت: 001
 سعودي، لاير ليونم 750 الزيادة قبل الشركة مال رأس -. سعودي لاير مليون150: للزيادة اإلجمالي المبلغ

 قبل ركةالش أسهم عدد -  %.20 قدرها زيادة بنسبة ، سعودي لاير مليون 900 سيبلغ الزيادة بعد ورأسمالها
 مالها رأس زيادة نم الشركة تهدف -. سهم مليون 90 سيكون الزيادة بعد أسهمها وعدد سهم، مليون 75 الزيادة

 مبلغ رسملة خالل من الزيادة ستتم -. المستقبلية وتوسعاتها استثماراتها ودعم أصولها حجم مع المواءمة إلى
 كل قابلم واحد سهم منح طريق عن من وذلك اإلصدار عالوة -النظامي االحتياطي من سعودي لاير مليون150
 يوم تداول بنهاية لألسهم المالكين للمساهمين األحقية ستكون البند، على الموافقة حال في -. مملوكين أسهم خمسة

 تاريخ يلي داولت يوم ثاني نهاية في اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في والمقيدين للشركة العامة الجمعية
 لجميع واحدة محفظة يف الكسور تجميع سيتم فأنه أسهم كسور وجود حال في -  العادية غير العامة الجمعية انعقاد
 خالل ته،حص حسب كل للمنحة المستحقين األسهم حملة على قيمتها توزع ثم السوق، بسعر وتباع األسهم، حملة
 الشركة نظام من( 7) قمر المادة تعديل -. مساهم لكل المستحقة األسهم تحديد تاريخ من يوما   30 تتجاوز ال مدة

 (فقمر.)الشركة مال لرأس المقترحة الزيادة مع يتفق بما وذلك الشركة، مال برأس والمتعلقة األساس،
: من: ليكالتا خزينة كأسهم بها واالحتفاظ ألسهمها الشركة شراء عملية من الغرض تعديل على التصويت-002
 مع بادلةالم صفقة في كعوض استخدامها: إلى. العادلة قيمته من أقل الشركة سهم سعر أن يرى اإلدارة مجلس
 .القابضة الرعاية درع شركة في أسهمها مقابل والتطوير لالستثمار المملكة شركة
. دارةاإل مجلس بصالحيات والمتعلقة األساس، الشركة نظام من( 19) رقم المادة تعديل على التصويت-003

 (مرفق)
 (مرفق. )ةاإلدار مجلس برئيس والمتعلقة األساس، الشركة نظام من( 21) رقم المادة تعديل على التصويت-004
 .(مرفق). التنفيذية باللجنة والمتعلقة األساس، الشركة نظام من( 25) رقم المادة حذف على التصويت-005
. مكافآتوال الترشيحات بلجنة والمتعلقة األساس، الشركة نظام من( 27) رقم المادة حذف على التصويت-006

 (مرفق)
 مرفق). اللجان بتشكيل والمتعلقة األساس، الشركة نظام الى( 25)رقم مادة إضافة على التصويت-007

 .البنود لجميع نعم

 الحكير فواز58
 سبتمبر  21
 

2020 

 . م 2020 /3 /31 في المنتهية المالية للسنة اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 .م 2020 /3 /31 في المنتهيه المالية السنة عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت-002
 . م 2020 /3 /31 في المنتهية الماليه السنة عن للشركة المالية القوائم على التصويت-003
 وذلك عةالمراج لجنة توصية على بناء المرشحين بين من ، للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت-004
-م2020 المالي امالع من والسنوي والرابع والثالث والثاني االول للربع المالية القوائم تدقيق و مراجعة و لفحص
 .أتعابه وتحديد 2021
 م31/3/2020 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-005
 في نتهيةالم المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة لاير 2,160,000 مبلغ صرف على التصويت-006
 .م31/3/2020

 مجلس ولعض والتي المحدودة العربية المراكز وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال التصويت-007
 االدارة جلسم لعضو والتي فيها مباشرة مصلحة المحمدي عبدالعزيز عمر و الحكير عبدالعزيز عبدالمجيد االدارة
 عن عبارة يوه القادم  للعام بها والترخيص فيها مباشرة غير مصلحة الحكير سلمان فهد و الحكير فواز سلطان

 في المنتهي لعاما خالل تمت التي العقود و االعمال مبالغ بان علما بالسوق السائدة االسعار وفق ذلك و ايجارات
 ( مرفق)   .لاير 362,470,264 هي م2020 مارس 31

 االدارة جلسم لعضو والتي الترفيه و االطعمة وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-008
 سلطان دارةاال مجلس لعضو والتي فيها مباشرة مصلحة المحمدي عبدالعزيز عمر و الحكير عبدالعزيز عبدالمجيد

 و التوسع تلعمليا ماليه راس نفقات عن عبارة وهي فيها مباشرة غير مصلحة الحكير سلمان فهد و الحكير فواز
 ( مرفق. )  لاير 17,049,746 وقدره بمبلغ بالسوق السائدة االسعار وفق وذلك جديدة مواقع افتتاح
 مجلس ولعض والتي القابضة السعودية فاس وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-009
 االدارة جلسم لعضو والتي فيها مباشرة مصلحة المحمدي عمرعبدالعزيز و الحكير عبدالعزيز عبدالمجيد االدارة
 عن عبارة وهي القادم للعام بها والترخيص فيها مباشرة غير مصلحة الحكير سلمان فهد و الحكير فواز سلطان
 ( مرفق ).  لاير 109,284,003 وقدره بمبلغ بالسوق السائدة االسعار وفق ذلك و ديكورات و انشاءات اعمال
 70 بنسبة لوكةمم)  التجارية للوكاالت الفريدة وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-010

 للعام بها الترخيصو فيها مباشرة مصلحة الحكير عبدالعزيز عبدالمجيد االدارة مجلس لعضو والتي  ( للشركة
 1,218,056 قدره و ،بمبلغ بالسوق السائدة االسعار وفق ذلك و الخدمات و االعمال مصاريف عبارة وهي القادم
 ( مرفق)  لاير
 ترونيةالك تجارة)  للتجارة ارينا نجوم وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-011

 عمر االدارة مجلس ولعض والتي  فيها مباشرة مصلحة الحكير عبدالعزيز عبدالمجيد االدارة مجلس لعضو والتي  (
 إيرادات عن عبارة وهي فيها مباشرة غير مصلحة الحكير سلمان فهد و الحكير فواز سلطان و المحمدي عبدالعزيز

 ( مرفق. ) لاير 203,903 قدره و بمبلغ بالسوق السائدة االسعار وفق وذلك
 عبدالمجيد رةاالدا مجلس لعضو والتي هاجن وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-012

 فيها مباشرة غير مصلحة الحكير سلمان فهد و الحكير فواز سلطان و المحمدي عبدالعزيز وعمر الحكير عبدالعزيز
 مبالغ بان ماعل ، بالسوق السائدة االسعار وفق وذلك واعالن طباعة عن عبارة وهي القادم للعام بها والترخيص

 ق( مرفق)  لاير 5,554,694 هي م2020 مارس 31 في المنتهي العام خالل تمت التي العقود و االعمال

 للبنود التصويت عن امتناع
      12 إلى 7 من
 .البنود لباقي نعم

59
مصرف 
 الراجحي

 نوفمبر 9
 
 2020 

 م14/11/2020 تاريخ من اعتبارا   تبدأ والتي القادمة للدورة اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على التصويت-001
 حال في أنه مالحظة مع ،(المرشحين لكافة الذاتية السير مرفق) م13/11/2023 في تنتهي سنوات ثالث ولمدة
 بحس المجلس في المستقلين األعضاء من األدنى الحد تعيين من المصرف تمكن ال التصويت نتائج كانت

 التي تاألصوا عدد حسب المستقلين غير األعضاء مكان مستقلين أعضاء إحالل فسيتم التنظيمية، المتطلبات
  ( الذاتية السير مرفق. ) عليها سيحصلون

 ثالث ولمدة م2020 نوفمبر 14 تاريخ من تبدأ والتي الجديدة للدورة المراجعة لجنة تشكيل على التصويت-002

 3نعم  للبند 
 امتناع لباقي البنود.

 

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


 

capital.com-www.alrajhi 

47 |  

 

( الذاتية السيرة مرفق) أعضائها ومكافآت عملها وضوابط مهامها وعلى م،2023 نوفمبر 13 في وتنتهي سنوات
ابواثنين مطلق منصور فراج.3.  تميرك احمد عبدهللا وليد.2.  المنيف محمد علي عبدهللا.1: من كل وهم

  
  (.الالئحة على التعديالت مرفق) الشرعية الهيئة الئحة تعديل على التصويت-003

 سابتكو60
 نوفمبر 15
 
 2020 

 شركةبال الخاصة األصول وضع لمعالجة المشكلة واللجنة الشركة بين المفاوضات نتائج على التصويت-001
 .(مرفق) االتفاقية تلك بتوقيع المجلس رئيس وتفويض

 لجنة أعضاء عدد ليصبح مقاعد( 5) إلى( 4) من المراجعة لجنة أعضاء مقاعد عدد زيادة على التصويت-002
 عضو) المبارك علي بن مساعد بن تركي/  االستاذ اإلدارة مجلس عضو بتعيين وذلك أعضاء( 5) المراجعة
 بتاريخ الحالية اللجنة عمل فترة نهاية وحتى الجمعية موافقة تاريخ من ابتداء   المراجعة لجنة في عضوا  ( مستقل
 (الذاتية السيرة مرفق. )31/12/2021

 غير عضو) شيخال آل إبراهيم بن عبدالمحسن بن محمد /المهندس بتعيين اإلدارة مجلس قرار على التصويت-003
 انتهاء ختاري حتى المجلس دورة إلكمال م22/07/2020 في تعيينه تاريخ من ابتداء   اإلدارة بمجلس( تنفيذي
 بن دهللاعب بن عالء/  األستاذ السابق للعضو خلفا   م12/02/2021 بتاريخ الحكومة لممثلي الحالية الدورة

 الذاتية السيرة مرفق(. )تنفيذي غير عضو) الفدى عبدالرحمن

 1 للبند نعم
 لباقي التصويت عن امتناع

 البنود
 

 الدريس61
 نوفمبر 16
 
 2020 

 تاريخ من عتبارا  ا تبدأ والتي القادمة للدورة المرشحين بين من اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على التصويت-001
 (.الذاتية السير مرفق) م21/12/2023 في وتنتهي سنوات 3 ولمدة م22/12/2020

 ابتداء   الجديدة ةللدور أعضائها ومكافآت عملها وضوابط مهامها وتحديد المراجعة لجنة تشكيل على التصويت-002
 هم( يةالذات سيرتهم المرفق) المرشحين بأن علما   م21/12/2023 في الدورة انتهاء وحتى م22/12/2020 من
 دمحم بن خالد /األستاذ-ج(عضوا  ) الشامري فالح بن عيد /األستاذ-ب(رئيسا  ) العتيبي فارس بن عادل /األستاذ-أ:

 عضوا) الدريس حمد بن سعد /األستاذ-د(عضوا  ) الخويطر

 التصويت عن امتناع
 البنود لجميع

 سافكو62
 نوفمبر 18
 
 2020 

 إلى سعودي لاير 4,166,666,660 من الشركة مال رأس بزيادة اإلدارة مجلس توصية على التصويت-001
 سهمأ زيادة يمثل ما وهو ، الشركة مال  رأس في% 14,25 بنسبة زيادة أي سعودي، لاير 4,760,354,040

 إصدار خالل من وذلك  بالكامل مدفوع سهم 476,035,404 إلى سهما   416,666,666 من الشركة
"( العوض أسهم)" دالواح للسهم سعودي لاير  10 تبلغ اسمية بقيمة الشركة في جديد عادي سهم 59,368,738

 مال رأس في الحصص جميع على الشركة استحواذ لغرض"( سابك)" األساسية للصناعات السعودية الشركة إلى
 إدراجها ولوقب العوض أسهم وتسجيل سابك، شركة قبل من والمملوكة الزراعية المغذيات الستثمارات سابك شركة
 بين المبرمة صالحص وشراء البيع اتفاقية وأحكام لشروط وفق ا"( الصفقة( )"تداول) السعودية المالية السوق في

 طرح وقواعد الشركات نظام وبموجب م25/12/2019 الموافق هـ 28/4/1441 بتاريخ سابك وشركة الشركة
 وتاريخ 2017-123-3 رقم القرار بموجب الهيئة عن الصادرة المستمرة وااللتزامات المالية األوراق

( داولت) السعودية المالية والسوق المالية السوق هيئة موافقة وبعد م27/12/2017 الموافق هـ9/4/1439
 3 ،2 ،1  بنودال في المذكورة القرارات على العادية غير العامة الجمعية بموافقة مشروط الصفقة إتمام وسيكون

 في لشركةا مساهمو وافق حال وفي. العادية غير العامة الجمعية اجتماع في عليها التصويت  والمقترح 5، 4،
 الشركة مساهمي جميع على نافذا   الزيادة قرار سيكون المال رأس زيادة على العادية غير العامة الجمعية اجتماع
 أن على العادية، رغي العامة الجمعية انعقاد يلي يوم ثاني تداول بنهاية إيداع مركز لدى الشركة بسجالت المقيدين
 الطرفين ينب المبرمة الحصص وشراء بيع اتفاقية وشروط ألحكام ووفقا   االستحواذ نفاذ عند الزيادة هذه تسري
 .حينه في عنها اإلعالن سيتم والتي
 األول لبندا على الموافقة حال في"  الزراعية للمغذيات سابك" شركة إلى الشركة اسم تغيير على التصويت-002

(1). 
 الح في ،(مرفق) الشركة باسم والخاصة للشركة األساس النظام من( 1) المادة تعديل على التصويت-003

 .(1) األول البند على الموافقة
 الموافقة الح في ،(مرفق) المال برأس والخاصة للشركة األساس النظام من( 5) المادة تعديل على التصويت-004
 .(1) األول البند على
 حال في ،(فقمر) األسهم في باالكتتاب والخاصة للشركة األساس النظام من( 6) المادة تعديل على التصويت-005

 .(1) األول البند على الموافقة
 لتمويليةا والصكوك الدين بأدوات والخاصة للشركة األساس النظام من( 16) المادة تعديل على التصويت-006

 .(مرفق)
 حال يف ،(مرفق) الشركة بإدارة والخاصة للشركة األساس النظام من( 17) المادة تعديل على التصويت-007

 .(1) األول البند على الموافقة
 لسالمج في الشاغر بالمركز والخاصة للشركة األساس النظام من( 19) المادة تعديل على التصويت-008

 .(1) األول البند على الموافقة حال في ،(مرفق)
 .(مرفق) المجلس بصالحيات والخاصة للشركة األساس النظام من( 20) المادة تعديل على التصويت-009
 ،(رفقم) المجلس اجتماع بنصاب والخاصة للشركة األساس النظام من( 24) المادة تعديل على التصويت-010
 .(1) األول البند على الموافقة حال في

 مةالعا الجمعية حضور بسجل والخاصة للشركة األساس النظام من( 30) المادة تعديل على التصويت-011
 .(مرفق)

 .(مرفق) العامة الجمعية بانعقاد والخاصة للشركة األساس النظام من( 34) المادة تعديل على التصويت-012
 المتعلقة تحواذاالس عملية عن الناتجة اإلضافية األتعاب على بالموافقة المراجعة لجنة توصية على التصويت-013

 وديسع لاير( 66,250) بمبلغ (EY) وشركاهم ويونغ آرنست شركة السادة الشركة حسابات لمراجع بالصفقة
 األول والربع م2020 العام من والسنوي والرابع والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك
 .(1) األول البند على الموافقة حال في م،2021 العام من

 مرفق) والترشيحات المكافآت لجنة عمل الئحة تعديل على التصويت-014

 .البنود لجميع نعم

 للبند التصويت عن امتناع ألفا   وأربعون وتسعة وسبعمائة مليونين( 2,749,750) إلى يصل لعدد الشركة شراء على التصويت-001 نوفمبر 18 سدافكو63
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 2020 

 سهم سعر أن يرى اإلدارة مجلس أن حيث خزينة، كأسهم بها واإلحتفاظ أسهمها من سهم وخمسون وسبعمائة
 مجلس وتفويض الذاتية، الشركة موارد من الشراء عملية تمويل يكون أن وعلى العادلة، قيمته من أقل الشركة
 .العادية غير العامة الجمعية قرار تاريخ من شهرا   عشر إثني أقصاها فترة خالل الشراء عملية بإتمام اإلدارة
 إلجراءاتا الشركة تتبع المدة هذه إنقضاء وبعد سنوات 5 حتي المشتراة باألسهم اإلحتفاظ على التصويت-002

 .العالقة ذات واللوائح األنظمة في عليها المنصوص والضوابط
 تاريخ نم تبدأ والتي القادمة للدورة المرشحين بين من اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على التصويت-003

 للمرشحين الذاتية السيرة مرفق) م2024/03/31 بتاريخ تنتهي سنوات، ثالث ومدتها م2021/04/01

3 
 .البنود لباقي نعم

 اسمنت العربية64
 ديسمبر 13
 
 2020 

 
 تعالى هللا ئةبمشي تبدأ والتي القادمة للدورة المرشحين بين من اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على التصويت-001
 يةالذات السيرة مرفق. )م31/12/2023 بتاريخ تنتهي حيث سنوات، ثالث ومدتها م01/01/2021 تاريخ من

 ( للمرشحين
 ابتداء   جديدةال للدورة أعضائها ومكافآت عملها وضوابط مهامها وتحديد المراجعة لجنة تشكيل على التصويت-002
 يرهمس المرفقة) المرشحين أن علما   م31/12/2023 تاريخ في الدورة انتهاء وحتى م01/01/2021 تاريخ من

 لطيفال عبد/  األستاذ*    عيسىال هللا عبد بن فهد/  األستاذ*    العزاوي قصي بن معتز/  المهندس*  : هم( الذاتية
 الخيل أبا صالح بن العزيز عبد/  األستاذ*    السيف علي بن

 ( مرفق. ) الشركة منافسة معايير الئحة على التصويت-003

 التصويت عن امتناع
 البنود لجميع

 اسمنت الشرقية65
 ديسمبر 15
 
 2020 

 تاريخ من تبدأ والتي القادمة، للدورة المرشحين بين من اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على التصويت-001
 التصويت عن امتناع (للمرشحين الذاتية السير مرفق. )م28/01/2024 بتاريخ تنتهي حيث سنوات ثالث ومدتها م29/01/2021

 البنود لجميع

66
 اسمنت الجنوب

 ديسمبر 24
 
 2020 

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

 1للبند  

 الكهرباء67
 ديسمبر 27
 
 2020 

 /01 /21 ريختا 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 ومدتها م2021

 حتى شركةال تأسيس منذ الفترة عن ،(أرامكو) السعودية العربية الزيت شركة أرباح معالجة على التصويت .2
 مليونا   سونوخم وواحد وثالثمائة مليارات ثالثة) لاير 3,351,784,611 قيمتها تبلغ والتي هـ1439 عام نهاية

 على كمديونية مبلغال هذا معالجة تكون أن على( سعوديا   رياال   عشر وأحد وستمائة ألفا   وثمانون وأربعة وسبعمائة
 ةالشرك بين موقعتينال والمضاربة التسوية اتفاقيتي ضمن اليها المشار األرباح وإدراج المالية وزارة لصالح الشركة
 (مرفق. )الشركة على للحكومة المستحقة المالية بااللتزامات يتعلق فيما المالية ووزارة

 المضاربة يةالتفاق وفقا   المضاربة اتفاقية أرباح سداد لغرض اتفاقي احتياطي وتخصيص إنشاء على التصويت .3
 اتفاقية في مذكورةال واآللية النسبة وفق أعاله( 2) البند في إليها والمشار المالية ووزارة الشركة بين المبرمة

 (مرفق. )المضاربة
 البند في إليه ارالمش االحتياطي لتكوين المبقاة الشركة أرباح من بالتحويل اإلدارة مجلس تفويض على التصويت .4
 (مرفق. )أعاله( 3)
 أرباح لسداد عالهأ( 3) البند في اليه المشار االتفاقي االحتياطي باستخدام اإلدارة مجلس تفويض على التصويت. 5

 (مرفق. )المضاربة اتفاقية أحكام مع يتوافق بما المضاربة

 .البنود لجميع نعم

 ينساب68
 ديسمبر 29
 
 2020 

 (.الشركة أغراض) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 3) المادة تعديل على التصويت-001
 (.الشركات في كوالتمل 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
 ( .ةالمالي 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
 أعاله 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)

 .البنود لجميع نعم

 بنك الجزيرة69
 ديسمبر 29
 
 2020 

 (مرفق. ) المراجعة لجنة عمل الئحة تعديل على التصويت-001
 (مرفق. )والمكافآت الترشيحات لجنة عمل الئحة تعديل على التصويت-002
 مجلس في (مستقل عضو) الملحم، عبداللطيف بن خليفة /األستاذ بتعيين اإلدارة مجلس قرار على التصويت-003
 31 بتاريخ ةالحالي المجلس دورة إنتهاء وحتى م2020 يونيو 29 تاريخ من إعتبارا   الشاغر المنصب في اإلدارة
 .(الذاتية السيرة مرفق( )مستقل عضو( )المعيوف ابراهيم بن عبدالكريم) السابق للعضو خلفا    م2021 ديسمبر
 يالمال العام عن سنوي ربع /نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-004

 . م 2021
 من( 1) قرةالف في الوارد بالترخيص العادية العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-005
 نهاية حتى أو عاديةال العامة الجمعية موافقة تاريخ من عام لمدة وذلك الشركات، نظام من والسبعون الحادية المادة
 الصادرة نظيميةالت واالجراءات الضوابط في الواردة للشروط وفقا   وذلك أسبق، أيهما المفوض االدارة مجلس دورة
 .المدرجة المساهمة بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذا  
 واإلدارة المجلس عن المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت سياسة تعديل على التصويت-006

 للبند التصويت عن امتناع
3 

 .البنود لباقي نعم
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 (مرفق.)التنفيذية
 .اةالمبق األرباح إلى عام احتياطي شكل على والموجودة لاير مليون 68 مبلغ تحويل على التصويت-007
 (مرفق)  (الشركة بأغراض) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 3) المادة تعديل على التصويت-008
( الشركات في والتملك بالمشاركة) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 4) المادة إضافة  على التصويت-009

 (مرفق)
( أخرى مكاتب –الرئيس بالمركز) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 5) المادة تعديل على التصويت-010

 (مرفق)
 (مرفق( )الشركة بمدة) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 6) المادة تعديل على التصويت-011
 (مرفق( )المال برأس) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 7) المادة تعديل على التصويت-012
 واألسهم يمتهاق من بأعلى أسهم بإصدار) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 8) المادة تعديل على التصويت-013

 (مرفق( )باالشتراك المملوكة
 (مرفق( )األسهم بتحويل) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 9) المادة تعديل على التصويت-014
 (قمرف( )التحويالت بسجل) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 10) المادة تعديل على التصويت-015
 (مرفق( )األسهم بتداول) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 11) المادة تعديل على التصويت-016
( المحجوزة سهماأل وبيع األسهم بحجز) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 12) المادة تعديل على التصويت-017

 (مرفق)
 (مرفق)  (المال رأس بزيادة) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 13) المادة تعديل على التصويت-018
 (رفقم( )المال رأس بتخفيض) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 14) المادة تعديل على التصويت-019
 (مرفق( )اإلدارة بمجلس) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 17) المادة تعديل على التصويت-020
 (فقمر( )العضوية بإنتهاء) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 18) المادة تعديل على التصويت-021
 (مرفق( )ةاإلدار مجلس بصالحيات) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 19) المادة تعديل على التصويت-022
 (مرفق( )التنفيذية باللجنة) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 20) المادة تعديل على التصويت-023
 (قمرف( )المراجعة بلجنة) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 21) المادة تعديل على التصويت-024
 مقابل إلدارةا مجلس أعضاء بمكافآت) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 22) المادة تعديل على التصويت-025

 (مرفق( )االجتماعات حضورهم
 (رفقم( )المجلس بإجتماعات) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 24) المادة تعديل على التصويت-026
 لشخصيةا المصالح عن باإلفصاح) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 26) المادة إضافة على التصويت-027

 (مرفق( )الشركة ومنافسة
 (مرفق( )المساهمين بجمعيات) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 28) المادة تعديل على التصويت-028
 (مرفق( )ينالمساهم جمعيات بحضور) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 29) المادة تعديل على التصويت-029
 (مرفق( )اديةالع العامة بالجمعيات) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 31) المادة تعديل على التصويت-030
 (مرفق( )ةالعادي غير بالجمعيات) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 32) المادة تعديل على التصويت-031
 (رفقم( )العامة بالجمعيات) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 33) المادة تعديل على التصويت-032
 (مرفق)  (التصويت بحقوق) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 37) المادة تعديل على التصويت-033
 جمعيات في القرارات اتخاذ بشروط) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 38) المادة تعديل على التصويت-034

 (مرفق( )المساهمين
 في األسئلة يهتوج في المساهمين بحق) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 39) المادة تعديل على التصويت-035

 (مرفق)  (العامة الجمعيات
 (قمرف( )األرباح بتوزيع) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 46) المادة تعديل على التصويت-036
 (مرفق( )بالمنازعات) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 48) المادة تعديل على التصويت-037
 (مرفق( )تصفيتها و الشركة بحل) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 49) المادة تعديل على التصويت-038
 والموظفين لسالمج أعضاء بتعهد) المتعلقة للبنك األساسي النظام من( 51) المادة تعديل على التصويت-039

 (مرفق( )السرية على بالمحافظة

 األسماك70
 ديسمبر 29
 
 2020 

 ابتداء   الجديدة ةللدور أعضائها ومكافآت عملها وضوابط مهامها وتحديد المراجعة لجنة تشكيل على التصويت-001
 م24/10/2023 تاريخ في اإلدارة مجلس دورة فترة انتهاء وحتى م30/12/2020 في الجمعية انعقاد تاريخ من
(  اإلدارة مجلس عضو)  رالصغي عبدالعزيز بن منصور األستاذ -1:هم( الذاتية سيرهم المرفقة) المرشحين أن علما  
 حسنعبدالم بن تركي األستاذ -3.  عضوا(  اإلدارة مجلس عضو) القصيبي محمد بن هيثم األستاذ -2  .رئيسا
 .عضوا المجلس خارج من)  اللحيد

 التصويت عن امتناع
 البنود لجميع
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 المخالفة   

                                                                    

تاريخ انتهاء 
 المخالفة

تاريخ بدء 
 المخالفة

# 

413

 
16-Jun-20 14-Jun-20 

1
 

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

االسثتمارية الئحة الصناديق حسب المحددة الزمنية المدة خالل تصحيحها
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2.5%

  

 

   
2.577% 

 

 

      0.02577   

                                                           
(1) 

 

(2)  
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 لمؤشر األسهم السعودية متعدد العواملأي    سيأم أس    رشؤلم  جحيرالا  دوقصن

 (مدار من قبل شركة الراجحي المالية)

 وتقرير المراجع المستقل مراجعةال القوائم المالية

 2020ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
  







 لمؤشر األسهم السعودية متعدد العوامل أي  سيأم أس  رشؤلم جحيرالا دوقصن
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 قائمة المركز المالي
 2020ديسمبر  31كما في 

 . ا من هذه القوائم الماليةجزء   14إلى   1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
3 

  

 يضاحإ

 ديسمبر 31
2020 

 لاير سعودي

 ديسمبر 31
2019 

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

    الموجودات 

 444,769 12,832  نقدية وشبة نقدية
 50,397,093 27,618,331 5 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 - 52,112  توزيعات أرباح مستحقة القبض
  ───────── ───────── 

  50,841,862 27,683,275  إجمالي الموجودات 
 ───────── ───────── 

    المطلوبات
    126,052 31,578 6  أتعاب إدارة مستحقة
 331,821 - 7 استردادات مستحقة

  ───────── ───────── 

   457,873 31,578  إجمالي المطلوبات
───────── ───────── 

  
  

    حقوق الملكية

 50,383,989 27,651,697  القابلة لالسترداد  مالكي الوحدات ة إلىصافي الموجودات العائد
  ───────── ───────── 

   50,841,862 27,683,275  اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
═════════ ═════════ 

    
   4,850,677 2,424,648  الوحدات القابلة لالسترداد المصدرة

═════════ ═════════ 
  

  
   10.39 11.40  صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة

═════════ ═════════ 

    
    

 
 

 



 لمؤشر األسهم السعودية متعدد العوامل أي  سيأم أس  رشؤلم جحيرالا دوقصن
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 قائمة الدخل الشامل

 . ا من هذه القوائم الماليةجزء   14إلى   1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
4 

  

 يضاحإ 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

2020 
 سعودي لاير

 يناير 20من  للفترة
 إلى  2019

 ديسمبر 31
2019 

  سعودي لاير
─── ───────── ───────── 

    الدخل

صافي الربح غير المحقق عن الموجودات المالية المدرجة  
    خالل الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من 

 
         41,628,12  

 
    1,082,275 

عن الموجودات المالية المدرجة    ةالمحقق  (الخسارةالربح )صافي  
 )2,047,721( 1,111,993  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 1,928,293 1,192,535  دخل توزيعات األرباح
  ───────── ───────── 

  962,847 3,932,652  إجمالي الدخل
 ───────── ───────── 

    المصاريف
 475,381   449,746 6 إدارةاتعاب 

  18,516 43,614 8 مصاريف تطهير
 ───────── ───────── 

 493,897 493,360  اجمالي المصاريف
  ───────── ───────── 

 468,950 3,439,292  صافي دخل للفترة
    

  - -   للفترةخر الدخل الشامل اآل
 ───────── ───────── 

   468,950 3,439,292  الدخل الشامل للفترة  إجمالي
═════════ ═════════ 
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المنتهية في للسنة 
 ديسمبر 31

2020 
 لاير سعودي

يناير  20للفترة من 
 إلى  2019

 ديسمبر 31
2019 

 لاير سعودي
  

───────── ───────── 
   

 

 - 50,383,989  ة في بداية العامكيحقوق المل

  ───────── ───────── 

 468,950 3,439,292  صافي دخل الفترة 

   - -  الدخل الشامل اآلخر للفترة
───────── ───────── 

   468,950 3,439,292  إجمالي الدخل الشامل للفترة 
  

 86,868,829 5,898,076  وحدات مصدرة خالل الفترة
   ( 36,953,790) (32,069,660)  وحدات مستردة خالل الفترة

───────── ───────── 

 صافي التغير من معامالت الوحدة
 

(26,171,584)   49,915,039   
───────── ───────── 

   50,383,989 27,651,697  في نهاية الفترة حقوق الملكية
═════════ ═════════ 

  
  

 القابلة لالسترداد ةمعامالت الوحد
 

 الوحدات  الوحدات

 :خالل الفترةلوحدات القابلة لالسترداد معامالت افيما يلي ملخصاً ل
 

  

 - 4,850,677  العالمالوحدات في بداية 
  ───────── ───────── 

    
 8,432,077 596,991   مصدرة خالل الفترةوحدات 

 (3,581,400) (3,023,020)  خالل الفترةوحدات مستردة 
 

 
───────── ───────── 

 4,850,677 (2,426,029)  في الوحدات  زيادةصافي ال
 

 
───────── ───────── 

 نهاية الفترةالوحدات في 
 

2,424,648 4,850,677 
 

 
═════════ ═════════ 
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 ايضاح

 للسنة المنتهية في
 ديسمبر 31 

2020 
 لاير سعودي

 للفترة من 
 إلى  2019يناير  20

 ديسمبر 31
2019 

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

    التشغيلية  نشطةاأل

 468,950 3,439,292  لفترة   ل  صافي الدخل

    

  النقدية التدفقات  التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي

 النشاطات التشغيلية:  في المستخدمة

 

 

 

األرباح غير المحققة عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة   

 (     1,628,124)  العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 
 
(1,082,275) 

    
    : تعديالت رأس المال العامل

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  ( في الزيادة)النقص 

   ةو الخسارأخالل الربح  

 

24,406,886 

(49,314,818 ) 

 - (52,112)  في توزيعات األرباح مستحقة القبض الزيادة 

 331,821 (331,821)  ت تحت التسوية االزيادة في استرداد (النقص)

 126,052 (94,474)  الزيادة في أتعاب اإلدارة المستحقة (النقص)
 

 ───────── ───────── 

  ( 49,470,270) 25,739,647  التشغيلية األنشطة (المستخدمة في) من النقديةالتدفقات صافي 
 ───────── ───────── 

    التمويلية  نشطةاأل

 86,868,829 5,898,076   المصدرةمتحصالت من الوحدات 

 ( 36,953,790) (32,069,660)  الوحدات المستردة  سداد
 

 ───────── ───────── 

  49,915,039 (26,171,584)  التمويلية نشطةاأل من)المستخدمة في( النقدية التدفقات صافي 
 ───────── ───────── 

 444,769 (431,937)  النقدية وشبه النقدية   الزيادة في)النقص( صافي 

  ───────── ───────── 

 - 444,769  النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

    

  444,769 12,832  الفترةنهاية النقدية وشبه النقدية في 
 ═════════ ═════════ 

    توزيعات األرباح:التدفقات النقدية التشغيلية من 

  1,928,293 1,140,423  توزيعات أرباح مستلمة 
 ═════════ ═════════ 
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 التأسيس واألنشطة - 1

)"الصندوق"(، هو صندوق استثماري غير محدد المدة، أنشئ بموجب اتفاق بين  أيلمؤشر أم أس سي صندوق الراجحي  إن 

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

 والمستثمرين )"مالكي الوحدات"( في الصندوق. ان عنوان مدير الصندوق كما يلي:  
 

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

 11263الرمز البريدي   2743صندوق البريد 
 المملكة العربية السعودية 

 

  أم أس سي أي يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خالل تتبع أداء مؤشر 

. يسعى الصندوق إلى تحقيق أداء مساٍو لألداء المعياري باستخدام نهج طبقا ألحكام الشريعة االسالمية  السعودي متعدد العوامل

 حيث يستثمر الصندوق في الشركات المكونة للمعايير وفق ا ألوزانها. غير النشطة اإلدارة 

 

 بتاريخ  18788553عبر خطاب رقم.  "( إلنشاء الصندوق  هيئة السوق الماليةتم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية )" 

، وبالتالي، فإن هذه  2019يناير  20  تاريخ (. بدأ الصندوق عملياته في2018ديسمبر  4هـ )الموافق  1440ربيع األول   26

   .2019 ديسمبر 31إلى  2019يناير  20مالية للصندوق للفترة من  قوائمهي أول 

 الصندوق.مدير  تدفع أتعاب أمين الحفظ من قبل  "( للعمل كأمين حفظ.  أمين حفظ)"   لإلستثمارقام الصندوق بتعيين شركة البالد  

  
إن مدير الصندوق مسؤول عن اإلدارة الكلية ألنشطة الصندوق. يمكن لمدير الصندوق أيضاً الدخول في ترتيبات أخرى مع  

 والخدمات اإلدارية األخرى نيابةً عن الصندوق. تسجيلاالستثمارية وخدمات المؤسسات أخرى لتقديم الخدمات 
 

 من حصص الصندوق خالل السنة.  %60إلى  %40وبناء على المعلومات التاريخية، يتم استرداد ما بين 
 

 اللوائح النظامية   - 2
 

هـ  1427الحجة  ي ذ 3هيئة السوق المالية بتاريخ ل يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة من قب

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

ي تنص (، والت2016مايو    23هـ )الموافق  1437شعبان    16)"الالئحة المعدلة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  

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

 

 والسياسات المحاسبية الهامة  أسس االعداد  -  3

 بيان االلتزام    3-1

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

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

 .ية"(المعتمدة في المملكة العربية السعود

 اإلعداد أسس    3-2

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

والذي يمثل العملة    ديسعو ال  لايرتم عرض هذه القوائم المالية بال  العادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.

 .لاير سعوديالوظيفية للصندوق. كما تم تقريب كافة المعلومات المالية المعروضة إلى أقرب 

 



 لمؤشر األسهم السعودية متعدد العوامل أي  سيأم أس  رشؤلم جحيرالا دوقصن
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 تتمة  -إيضاحات حول القوائم المالية 

 2020 ديسمبر 31

8 

 

 تتمة  -  والسياسات المحاسبية الهامة أسس االعداد  -  3

 

 السياسات المحاسبية الهامة  -  3-3

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

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

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

 

 لكن ليس لها أي أثر على القوائم المالية للصندوق. 2020يسري العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في عام 

 

 (:  39( ومعيار المحاسبة الدولي )9( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

 إحالل سعر الفائدة المرجعي 

ا من وفر اإلثبات والقياس عددً ( األدوات المالية: ي39( ومعيار المحاسبة الدولي )9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

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

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

 المخاطر. 

 

 ال يوجد للتعديالت أي أثر على القوائم المالية للصندوق.

 

 (: تعريف األهمية النسبية 8( ومعيار المحاسبة الدولي )1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

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

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

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

 

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

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

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

 أن يكون لها أي أثر مستقبلي عليه.

 

 2018مارس  29اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر بتاريخ 

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 محاسبية 

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

التي قامت بوضع سياساتها المحاسبية وفقًا لإلطار المفاهيمي. يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة، وتعريفات 

مطلوبات، ويوضح بعض المفاهيم الهامة. إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية  محدثة ومعايير إثبات للموجودات وال

 للصندوق.

 النقدية وشبه النقدية 

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

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

لغـرض الوفاء باالرتباطات النقدية قصيرة األجــل والهامش المحتسب المقيد ال يعتبر   ةان االستثمارات قصيرة األجــل غير المقتنا

 نقدية وشبه نقدية.

ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك.
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 تتمة  -  والسياسات المحاسبية الهامة أسس االعداد  -  3

 

   تتمة - السياسات المحاسبية الهامة  -  3-3

 المالية األدوات 
 

 ( التصنيف 1)

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

 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  لها كانت عند اإلثبات األولي  (ب )

 لتحقيق 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(

 

 ية  الموجودات المال

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

 أساس كل من:  

  .نموذج األعمال الخاصة بالمنشأة إلدارة الموجودات المالية 

  الماليةخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات . 

 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة  •

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

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

  .القائماألصلي والعمولة 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   (أ)

 والعمولة على المبلغ األصلي القائم، أو  

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

 معاً، أو  

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   إذا كان القيام بذلك يزيد أو يقلل بشكل

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

 يدرج الصندوق في هذه الفئة ما يلي: 

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

 رئيسية لغرض تحقيق ربح من التقلبات قصيرة األجل في السعر. 
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 تتمة  -والسياسات المحاسبية الهامة   أسس االعداد  -  3

 تتمة  –  األدوات المالية

 المطلوبات المالية  

 المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المطلوبات المالية  •

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    كلفةالمطلوبات المالية المقاسة بالت •

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

 (  اإلثبات 2)

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

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

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

 و بيع األصل.  الصندوق بشراء أ

 (  القياس األولي 3)

ة  يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيم 

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

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

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

 (  القياس الالحق 4)

الصندوق بقياس األدوات المالية، المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالقيمة العادلة. ويتم بعد القياس األولي، يقوم  
إثبات التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لهذه األدوات المالية ضمن صافي الربح أو الخسارة الناتج عن الموجودات والمطلوبات 

. ويتم إثبات العمولة وتوزيعات األرباح الشامل خالل الربح أو الخسارة وذلك في قائمة الدخل  المالية المقاسة بالقيمة العادلة من 
المحققة أو المدفوعة عن هذه األدوات بصورة مستقلة ضمن دخل أو مصروف العمولة ودخل أو مصروف توزيعات األرباح في 

 قائمة الدخل الشامل.  
 

 التوقف عن إثبات األدوات المالية  (5)

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

 
 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو 

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

 لمخاطر المصاحبة لألصل، ولكن قام بتحويل السيطرة على األصل. الصندوق بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع وا
 

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

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

ً بإثبات  األًصل، يستمر الصندوق في إثبات األصل بقدر ارتباط الصندوق المستمر به. وفي تلك الحالة، يقوم الصندوق أيضا
ا. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق  المطلوبات المصاحبة له

 وااللتزامات التي أبقى عليها الصندوق.   
 

 يتوقف الصندوق عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته.
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 ( مقاصة األدوات المالية 6) 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية  

تم إثباتها، وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات المبالغ التي  

لك عموما على اتفاقيات المقاصة الرئيسية مالم يتعثر أحد أطراف االتفاقية، ويتم عرض الموجودات في آن واحد. وال ينطبق ذ

 . والمطلوبات ذات العالقة باإلجمالي في قائمة المركز المالي 

 ( االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  7)

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

شهًرا الحصة    12العمر. تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى    مدىشهًرا أو    12ويتم تحديد خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  

شهًرا بعد تاريخ إعداد القوائم  12ان المتوقعة التي تنتج عن حاالت التعثر بشأن أداة مالية ما والمحتملة خالل الـ من خسائر االئتم

المالية. لكن عندما تكون هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان المتوقعة منذ نشوؤها يتم تحديد المخصص على أساس خسائر  

   االئتمان المتوقعة على مدى العمر.

 قياس القيمة العادلة 

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم 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  ● 
 ، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.ي في حالة عدم وجود السوق الرئيس ● 
 

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات 
 لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية. وأنهم يسعون 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 القيمة العادلة غير المتكرر.  
 

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

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

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

 ات مع المصادر الخارجية ذات العالقة للتأكد فيما إذا كان التغيير معقوال.بمقارنة التغيرات في القيمة العادلة لكل أصل أو مطلوب
 

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

اله. إن اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة  الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أع 
 (. 9لألدوات المالية، التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو التي تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لها، تمت مناقشتها في إيضاح )
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 المحاسبة بتاريخ التداول 

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

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

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

 المخصصات 

وأن تكاليف سداد االلتزام 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 معدل ما   محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق به.

ي يعكس، عندما يكون ذلك مالئماً، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات قبل الضريبة الحالي والذ

 الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل. 

تم وفي الحاالت التي من المتوقع فيها استرداد بعض أو كافة المنافع االقتصادية الالزمة لتسوية مخصص ما من طرف آخر، فإنه ي

 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 ال في المستقبل مقابل الخدمات  يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع

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

 الوحدات القابلة لالسترداد 

 تصنف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات حقوق ملكية عند:

 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.   •

د المصنفة ضمن فئة األدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات وجود خصائص مماثلة لكافة الوحدات القابلة لالستردا •

 األدوات المالية األخرى.  

عدم تضمن الوحدات القابلة لالسترداد أي تعهدات تعاقدية لتسليم النقدية أو أصل مالي آخر بخالف حقوق المالك في حصة   •

 تناسبية في صافي موجودات الصندوق. 

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

أساس الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير 

 الية. المثبت للصندوق على مدى عمر األداة الم

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

 أخرى أو عقد يشتمل على:  

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

 ير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير المثبت للصندوق.التغ

 القابلة لالسترداد.   للوحدات األثر الناتج عن التقييد أو التحديد الجوهري للعائد المتبقي  •
 

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

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

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

مالكي الوحدات. وفي حالة امتالك الوحدات القابلة لالسترداد كافة الخصائص الحقاً واستيفائها لشروط تصنيفها ل  ةلعائدالموجودات ا

 كحقوق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية كمطلوبات 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 صافي قيمة الموجودات يتم احتساب 

 . السنةعلى عدد الوحدات المصدرة في نهاية 
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 أتعاب اإلدارة  

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

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

 بالصندوق. الخاصة

 
 

 رجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة صافي الربح أو الخسارة عن الموجودات والمطلوبات المالية المد 

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 

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

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

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

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

 . (المالية

 توزيعات األرباح 

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

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

رباح من األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  المساهمين دفع تلك التوزيعات. ويتم إثبات توزيعات األ

 في بند مستقل في قائمة الدخل الشامل.  

 العمالت األجنبية 

الناتجة تدرج األرباح والخسائر  بأسعار التحويل السائدة بتواريخ المعامالت.لللاير السعودي تحول المعامالت بالعمالت األجنبية 

 . قائمة الدخل الشامل العمالت األجنبية في من تحويل 

بأسعار التحويل السائدة في تاريخ اعداد   اللاير السعوديبالعمالت األجنبية إلى  النقدية المسجلة  تحويل الموجودات والمطلوبات  يعاد  

 .القوائم المالية

 .يةخسارة تحويل عمالت أجنبصافي  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 

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

 
 األحكام واالفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة    -4

التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة  التقديرات واالفتراضات  استخدام    ،للصندوق  القوائم الماليةيتطلب إعداد  

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

م بصورة مستمرة وذلك بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشتمل على توقعات لألحداث  . يتم تقويم التقديرات واألحكاالسنة

المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف. 
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 تتمة  -  األحكام واالفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة   -4

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

 مبدأ االستمرارية 

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

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

عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً حول مقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقاً   علم بأي حاالت  اإلدارة وال مدير الصندوق

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

 العادلة قياس القيمة 

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

 (، بدون أي خصم لقاء تكاليف المعامالت. الدائنة وسعر الطلب للمراكز للمراكز المدينة)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 العادل،  

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

 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 العادلة تم مناقشة اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة لألدوات 

 (. 9) في إيضاح

 
 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة -5

  
 محفظة االستثمارات في آخر يوم تقويم لنهاية الفترة:فيما يلي ملخص تكوين 

 

  2020 ديسمبر 31

 

النسبة المئوية  

 قيمة السوقيةال التكلفة للقيمة السوقية

 الربح غير

 المحقق 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي   القطاع 
 ─────── ─────────  ───────── ──────── 
     

 1,166,086 7,629,798 6,463,712 27.63 المواد األساسية  
 113,816 5,328,193 5,214,377 19.29 التمويل

 432,135 3,159,665 2,727,530 11.44 السلع االساسية 
 135,192 2,952,460 2,817,268 10.69 لرعاية الصحية ا

 250,842 2,636,099 2,385,257 9.54 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 58,939 1,852,963 1,794,024 6.71 الخدمات

 178,621 1,350,594 1,171,973 4.89 الصناعات االستثمارية
 138,229 1,111,395 973,166 4.02 الطاقة 

 133,276 927,075 793,799 3.36 الصناعات االسثمارية
 103,263 670,089 566,826 2.43 العقارات

  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 2,710,399 27,618,331 24,907,932 100.00 المجموع

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 تتمة - الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة -5
 

   2019 ديسمبر 31

 

النسبة المئوية للقيمة 

 السوقية  قيمةال التكلفة السوقية 

 غير  الربح

 المحقق 

 لاير سعودي سعوديلاير  لاير سعودي   القطاع 
 ─────── ───────── ───────── ──────── 
     

 ( 235,824) 18,585,409 18,821,233 36.88 المواد األساسية  
 ( 35,993) 12,044,744 12,080,737 23.90 التمويل

 344,526 7,013,889 6,669,363 13.92 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 111,326 3,116,775 3,005,449 6.18 الخدمات

 252,364 2,971,951 2,719,587 5.90 السلع الكمالية
 2,756 1,850,435 1,847,679 3.67 عقاراتال

 292,126 1,730,085 1,437,959 3.43 السلع األساسية 
 148,837 1,519,333 1,370,496 3.01 الصناعات االستثمارية

 195,390 918,875 723,485 1.83 الطاقة 
 6,767 645,597 638,830 1.28 الرعاية الصحية 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 1,082,275 50,397,093 49,314,818 100.00 المجموع

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

الحد من  بمدير الصندوق  يقومإن االستثمارات في حقوق الملكية المذكورة أعاله مدرجة في سوق األسهم السعودي )"تداول"(. 
 مراقبة التعرض في كل قطاع استثمار واألوراق المالية الفردية. وذلك بمخاطر الصندوق 

 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة   - 6
 
 مدير الصندوق. مع واألرصدة  المعامالت  -أ

 
 يتعامل الصندوق خالل دورة أعماله العادية مع جهات ذات عالقة.  

 
، من إجمالي صافي قيمة الموجودات تحسب في كل يوم %1يدفع الصندوق لمدير الصندوق، أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدره 

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

:  2019)لاير سعودي    39,630يشمل ضريبة القيمة المضافة بمبلغ    لاير سعودي  449,746وقدره    مبلغتمثل أتعاب اإلدارة  
الظاهرة في قائمة الدخل الشامل األتعاب   (لاير سعودي  22,637يشمل ضريبة القيمة المضافة بمبلغ    لاير سعودي  475,381

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

يشمل ضريبة القيمة المضافة بمبلغ    سعوديلاير    31,578  وقدره  مبلغاإلدارة    أتعابدفع    ستحق، ي2020  ديسمبر  31كما في  
إلى مدير    (لاير سعودي  6,002يشمل ضريبة القيمة المضافة بمبلغ    لاير سعودي  126,052:  2019) لاير سعودي  4,119

 الصندوق. 
 

ديسمبر  31) مدير الصندوق يقبل موظف منوحدة مملوكة  37,755 على 2020 ديسمبر 31في  المصدرةتشمل الوحدات 
 . وحدة( 56,755: 2019

 
: ال  2019ديسمبر    31)  وحدة مملوكة من قبل مدير الصندوق  شيء  ال  على  2020  ديسمبر  31في    المصدرةتشمل الوحدات  

 .شيء وحدة(
 

 .لاير سعودي( 2,001:  2019ديسمبر  31) لاير سعودي 11,871لدى 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 

لاير سعودي لكل اجتماع   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. 
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   تتمة -المعامالت مع الجهات ذات العالقة  -6
 
 تتمة - المعامالت مع مجلس اإلدارة  -ب 

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

إلى مجلس   : ال شيء لاير سعودي(2019ديسمبر    31)لاير سعودي    شيء  ال، تُستحق أتعاب مجلس قدرها  2020ديسمبر  31
   .إدارة الصندوق

 
 االستردادات تحت التسوية     -7

قدرها ال شيء لاير سعودي و 2020ديسمبر 31اعتباًرا من  من قبل مالكي الوحدات يتعلق هذا الحساب باسترداد الوحدات
 .الحقاالتي سيتم تسويتها  لاير سعودي( 331,821: 2019ديسمبر  31)
 

 مصاريف التطهير    -8

 18,516 :2019ديسمبر  31 المنتهية فترةلل) 43,614 البالغة 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  تطهيرالمصاريف  تمثل 

عن الشركات المستثمر فيها من أجل تحقيق عائد متوافق مع أحكام  فيما يتعلق بتطهير الدخل الناتج  المتكبدة صاريفالم (لاير

الشريعة. يتم احتساب هذه المصاريف طبقاً للمعادلة المعتمدة من الهيئة الشرعية بالصندوق وتدفع في أعمال خيرية توصي بها الهيئة  

 .من خالل مدير الصندوق للصندوق الشرعية
 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  -9
لدى الصندوق استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة وتصنيفها  

العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة  1ضمن المستوى 
المالية األخرى بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية وذلك نظراً لمدتها قصيرة األجل واعتبارها سائلة على  

سل  من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. لم يكن هناك تحويل في التسل 2الفور. يتم تصنيفها كافةً ضمن المستوى 
 ة السابقة.فترالهرمي لمستويات القيمة العادلة خالل الفترة الحالية أو ال

 
 موجودات والمطلوباتلل تواريخ االستحقاقتحليل         -10

 على التوالي: استردادها او تسويتها مطلوبات حسب الفترة المتوقع فيها وال موجوداتيوضح الجدول أدناه تحلياًل لل 
 

  2020 ديسمبر 31في 
 شهر 12 خالل

 لاير سعودي
 شهر 12بعد 

 لاير سعودي
 المجموع  

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

    الموجودات 

 12,832 - 12,832 نقدية وشبة نقدية
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  

 خالل الربح أو الخسارة 
27,618,331 

- 
27,618,331 

 52,112 - 52,112 مستحقة القبضتوزيعات أرباح 
 ───────── ───────── ───────── 

 27,683,275 - 27,683,275 إجمالي الموجودات
 

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

  31,578 - 31,578 ة مستحقة أتعاب إدار
───────── ───────── ───────── 

 31,578 اجمالي المطلوبات
- 

31,578  
═════════ ═════════ ═════════ 
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 تتمة  - موجودات والمطلوباتلل تواريخ االستحقاقتحليل         -10

 
 

  2019 ديسمبر 31في 
 شهر 12خالل 

 لاير سعودي
 شهر 12بعد 

 لاير سعودي
 المجموع  

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

    الموجودات 

 444,769 - 444,769 نقدية وشبة نقدية
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  

 50,397,093 - 50,397,093 خالل الربح أو الخسارة 
 ───────── ───────── ───────── 

 50,841,862 - 50,841,862 إجمالي الموجودات
 

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

 126,052 - 126,052 ة مستحقة أتعاب إدار
  331,821 - 331,821 استردادات مستحقة 

───────── ───────── ───────── 

 457,873 اجمالي المطلوبات
- 

457,873  
═════════ ═════════ ═════════ 

 
   

 
 المالية  إدارة المخاطر  -11

 مقدمة 

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

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

دوق. يتعرض الصندوق لمخاطر السوق )التي تشمل مخاطر العمالت  عملية إدارة المخاطر باألهمية للربحية المستمرة للصن

 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.  

 نظام قياس المخاطر والتقرير 

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

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

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

 من المخاطر   التقليل

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

 وفلسفة إدارة المخاطر بوجه عام.



 لمؤشر األسهم السعودية متعدد العوامل أي  سيأم أس  رشؤلم جحيرالا دوقصن
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 مخاطر التركزات 

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

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

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

الوفاء بااللتزامات التعاقدية بالتغيرات في األوضاع االقتصادية أو السياسية أو غيرها. قد تنشأ تركزات مخاطر السيولة عن شروط  

تسهيالت القروض أو االعتماد على سوق معينة يتم فيها بيع الموجودات السائلة. وقد   السداد المتعلقة بالمطلوبات المالية أو مصادر

تنشأ تركزات مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية إذا كان لدى الصندوق صافي مركز مالي مفتوح بعملة أجنبية واحدة أو 

 الشروط واألحكامزات المفرطة للمخاطر، تشتمل ولتجنب الترك صافي إجمالي مراكز مفتوحة بعدة عمالت تميل إلى الحركة معًا. 

يقوم مدير الصندوق بإدارة التركزات  الخاصة بالصندوق على إرشادات محددة تركز على أهمية الحفاظ على محفظة متنوعة. 

 الفرع للمحفظة االستثمارية حسب توزيع القطاع. ( حول القوائم المالية تركزات 5يبين اإليضاح ) .المفرطة للمخاطر عند نشأتها

 مخاطر اإلئتمان  

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

يوجد لدى الصندوق نظام تصنيف داخلي رسمي. تتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرضات لمخاطر االئتمان ووضع 

طراف محددة وتقويم المالءة االئتمانية لألطراف األخرى بصورة مستمرة. تتم إدارة مخاطر االئتمان حدود ائتمان للمعامالت مع أ

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

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

 يوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بشأن بنود قائمة المركز المالي: 
 
 2020    2019 
 لاير سعودي لاير سعودي     
 ───────── ───────── 

 444,769 12,832 رصيد لدى البنك
 ═════════ ═════════ 

 

 مخاطر السيولة 

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

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

م يتعرض الصندوق لمخاطر السيولة بشأن تنص شروط وأحكام الصندوق على شروط االشتراك في الوحدات واستردادها، ومن ث

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

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

 منتظمة والتأكد من توفر األموال الكافية للوفاء بااللتزامات عند نشوئها. 

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

 خالل سنة من تاريخ إعداد القوائم المالية. 

 السوق مخاطر  

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

 الخاصة، واألسعار األخرى التي قد تؤثر على دخل الصندوق أو القيمة العادلة لألدوات المالية الخاصة به.

 

هدف االستثماري للصندوق وفقا للشروط واالحكام الخاصة بالصندوق.  تتماشى استراتيجية الصندوق في إدارة مخاطر السوق مع ال 

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

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

   سهماألمخاطر أسعار 

تمثل مخاطر أسعار األسهم المخاطر الناتجة عن تغير القيمة العادلة لألسهم نتيجة التغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة 

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

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



 لمؤشر األسهم السعودية متعدد العوامل أي  سيأم أس  رشؤلم جحيرالا دوقصن
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 تحليل الحساسية 

تخضع االستثمارات التجارية للصندوق لمخاطر أسعار األسهم. وطبقاً إلدارة الصندوق، فإن األثر على قائمة الدخل الشامل 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 
  31للسنة المنتهية   

 2020ديسمبر  
  31للسنة المنتهية  

 2020ديسمبر  
 20للفترة من  

 إلى  2019يناير  
 ديسمبر   31

2019 

 20للفترة من  
 إلى  2019يناير  
 ديسمبر   31

2019 
          لاير سعودي  % لاير سعودي  % 

 5,039,709 %10 2,761,833 %10 بي ألسهم البتروكيماويات واالسمنت    مؤشر إس آند 

     تمويل 

 

 مخاطر العمالت  

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

باللاير السعودي وال يتعرض الصندوق  مسجلةإن الموجودات والمطلوبات المالية للصندوق  اللاير السعودي العملة الوظيفية له.

 . هامة ت لمخاطر عمال

 الخاصة  العموالت أسعار  مخاطر

 غير 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

 

 آخر يوم تقييم       -12
 .(2019ديسمبر 31: 2019ديسمبر  31السنة المنتهية في ) 2020 ديسمبر 31كان آخر يوم تقييم للفترة هو            

 

   19-تأثير كوفيد -13

( باعتباره وباًء نظراً النتشاره السريع في  19-كورونا )كوفيد، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس 2020خالل مارس 
جميع أنحاء العالم، حيث أثرت هذه الجائحة أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية.  

ة العربية السعودية على وجه قامت الحكومات في جميع أنحاء العالم باتخاذ خطوات الحتواء انتشار الفيروس، ونفذت المملك
الخصوص إغالق الحدود، وأصدرت إرشادات للتباعد االجتماعي وفرضت عمليات اإلغالق وحظر التجول في جميع أنحاء  

 البالد.
 

استجابةً لالنتشار السريع للفيروس وما نتج عنه من تعطيل لبعض األنشطة االجتماعية واالقتصادية واستمرارية األعمال، اتخذ  
 الصندوق سلسلة من اإلجراءات الوقائية واالحترازية، بما في ذلك تفعيل العمل عن بعد لضمان سالمة الموظفين وعوائلهم. مدير

 
، شهدت عمليات الصندوق ونتائجه المالية تأثيًرا بسبب تفشي 2020ديسمبر    31اعتباًرا من تاريخ القوائم المالية للسنة المنتهية في  

يجة للخسائر االئتمانية المتوقعة اإلضافية غير الجوهرية في األصول المالية للصندوق المقاسة بالتكلفة  بشكل أساسي نت 19-كوفيد
المطفأة المدفوعة من خالل التغيرات في عوامل وافتراضات االقتصاد الكلي. انعكس تأثير الوباء على عمليات الصندوق والنتائج 

ي صافي قيمة األصول وقيمة االستثمارات. يمكن أن تستمر هذه التطورات بالتأثير على المالية حتى تاريخ القوائم المالية األولية ف
نتائجنا المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي، وسيواصل مدير الصندوق تقييم طبيعة ومدى التأثير على أعماله ونتائجه 

 المالية. 
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