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1

# 
أسم 

 المصدر

تاريخ 
الجمعية 
 العمومية

 بنود التصويت أو موضوع التصويت

 القرار  نعم / ال

1
اسمنت 
 القصيم

 

 مارس 1
 

2020 
 

 م.2019-12-31المالي المنتهي في  ( التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام1

 م.2019-12-31( التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2
 م.2019-12-31( التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 3
فحص للجنة المراجعة، وذلك ( التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية 4

ألول من العام المالي م والربع ا2020ومراجعة وتدقيق القوائم المالية لألرباع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 

 م، وتحديد أتعابه.2021
، بواقع لاير مليون 310.5( التصويت على قرار مجلس اإلدارة، بشأن ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ 5

 م.2019( لاير للسهم عن الربع األول والثاني والثالث والرابع من عام 3.45)
إلدارة جلس ا( التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الوطني إلدارة الثروات والتي لعضو م6

رة عن م، وهي عبا2020ة عام األستاذ/ طارق بن مطلق المطلق فيها مصلحة غير مباشرة والترخيص بها حتى نهاي

لتمويل اإلسالمي مليون دوالر أمريكي في صندوق اإلجارة وا 5.2استثمار أسمنت القصيم جزء من سيولتها النقدية بمبلغ 

نصب ممطلق الرابع عشر المحدود الذي تديره شركة الوطني إلدارة الثروات والتي يشغل األستاذ/ طارق بن مطلق ال
 لك يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة في شركة أسمنت القصيم.رئيس مجلس إدارتها كذ

 م.2019-12-31( التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة، عن السنة المنتهية في 7
-31ية في ( لاير، مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنته2,697,800( التصويت على صرف مبلغ )8

 م.12-2019
 م.2020ى تفويض مجلس اإلدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي ( التصويت عل9

ن الا ع( التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/ طارق بن خالد المرشود )عضو غير تنفيذي( ممث10

دورة المجلس  م إلكمال2019-05-19المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بمجلس اإلدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 

ا 2021-12-31حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في  لعضو السابق المهندس/ عادل بن محمد الخراشي )عضو غير لم خلفا

 تنفيذي(.

امتناع عن التصويت 
 10,  8,  6,  4للبنود 

 نعم لباقي البنود.

2 
 ينساب

 

 مارس 15
 

2020 
 

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

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

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

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

 (.مرفق)
 بمبلغ م2019 العام من الثاني النصف عن المساهمين على نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت-008

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

 ايداع مركز ةشرك سجالت في المقيدين الشركة أسهم لمالكي توزيعها المقترح األرباح من الثاني النصف أحقية وستكون
 وزيعالت تاريخ عن عالناإل وسيتم العامة، الجمعية انعقاد يوم يلي تداول يوم ثاني بنهاية( االيداع مركز) المالية االوراق

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

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

 (.الذاتية
 من ابتداءا  الجديدة للدورة أعضائها ومكافآت عملها وضوابط مهامها وتحديد المراجعة لجنة تشكيل على التصويت-011

ا  ، م15/03/2023 تاريخ في الدورة انتهاء وحتى  م16/03/2020 تاريخ (  الذاتية مسيره المرفقة)  المرشحين أن علما

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

 .م2020

 التصويت عن امتناع
 11,10 للبنود

 .البنود لباقي نعم

3
 الراجحي

 

 مارس 25
 

2020 
 

 م.2019ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في    1

 م.2019ديسمبر  31التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في   2
 م.2019ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في  التصويت على تقرير مراجع حسابات المصرف  3
 م.2019ديسمبر  31التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في   4
لنصف ام بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن 18/07/2019التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ   5

لسهم اإلسمية. %( من قيمة ا15( لاير وبنسبة )1.50م بواقع ) 2019ديسمبر  31ة المنتهية في األول من السنة المالي

 )مرفق(
التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في   6

%( 15( لاير سعودي للسهم الواحد والتي تمثل )1.5( مليون لاير سعودي بواقع )3,750م وقدرها )2019ديسمبر  31

م مبلغ 2019ديسمبر  31من قيمة السهم اإلسمية، وبذلك يصبح إجمالي األرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 

 1-10نعم  للبنود 
 امتناع لباقي البنود.
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%( من قيمة السهم 30( لاير سعودي للسهم الواحد والتي تمثل )3.00( مليون لاير سعودي بواقع )7,500وقدره )

ية. على أن تكون أحقية االرباح الموزعة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز اإليداع بنهاية تداول يوم الجمعية اإلسم

ا بأن صرف األرباح سيكون بتاريخ  م. 06/04/2020والتي تظهر بياناتهم ثاني يوم تداول بعد يوم انعقاد الجمعية. علما

 )مرفق(
 يع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربعالتصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوز  7

ا للضوابط واإلجراءات التنظيمية 2020سنوي عن العام المالي  ا لصادرة تنفيذام وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف وفقا

 لنظام الشركات.
م، لتزاالمراجعة واال التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة  8

وية للعام تامية السنة الخوذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية األولية للربع األول والثاني والثالث والقوائم المالي

 م وتحديد أتعابهم.2020المالي 
ه ( لاير سعودي كمكافآت وتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان6,140,000التصويت على صرف مبلغ )  9

 م.2019ديسمبر  31م وحتى 2019يناير  1وأعضاء لجنة المراجعة وااللتزام نظير عضويتهم للفترة من 
ارة اإلد التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس  10

م فاقية تقديقد اتعلتنفيذيين فيها، وهي عبارة عن األستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار ا

مبلغ  2019م خدمات االتصاالت ، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سنتين وتسع شهور حيث بلغت قيمة التعامالت لعا

 لاير سعودي والترخيص بها لعام قادم. )مرفق( 998،920
المادة  ( من1)مة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العا  11

ة جلس اإلدارورة مدالحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية 
ا للشروط الواردة في الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاا لنظا ة ركات الخاصلشم االمفوض أيهما أسبق، وفقا

 بشركات المساهمة المدرجة
دارة س اإلالتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجل  12

تفاقية قد االعاألستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن 
مس لية لمدة ختفضي ية لتقديم خدمات وحلول االتصاالت وتقنية المعلومات الذكية المتكاملة بدون شروط ومزايااالستراتيج

 مرفق(لاير سعودي والترخيص بها لعام قادم. ) 56،855،966مبلغ  2019سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 
ة إلداراالتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس لتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة ا  13

فاقية ربط قد اتعاألستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن 

مبلغ  2019عام أجهزة نقاط البيع بالشبكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته ست سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت ل

 لاير سعودي والترخيص بها لعام قادم. )مرفق( 421،491
دارة س اإلالتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجل  14

قع جار موقد إيعاألستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن 

 34،650مبلغ  2019صرف آلي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته ثالث سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 

 لاير سعودي. والترخيص بها لعام قادم. )مرفق(
دارة س اإلالتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجل  15

م فاقية تقديقد اتعمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن األستاذ/ أ
غت يث بلحخدمات رسائل المجموعات وحلول االتصاالت المتكاملة ، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته ثالث سنوات 

 لترخيص بها لعام قادم. )مرفق(لاير سعودي وا 163،873،018مبلغ  2019قيمة التعامالت لعام 
دارة س اإلالتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجل  16

ديم خدمات قد تقعاألستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن 
ت قيمة ث بلغالت , الجواالت, مركز االتصال ( بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيعامة مثل ) االتصا

 لاير سعودي والترخيص بها لعام قادم. )مرفق( 32،560،532مبلغ  2019التعامالت لعام 
دارة اإل لسالتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مج  17

جار موقع قد إيعاألستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن 

لاير  34،650مبلغ  2019صرف آلي، بدون شروط ومزايا تفضيلية ،ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 

 سعودي والترخيص بها لعام قادم. )مرفق(
ر ستثماالتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لال  18

و صب عضوالتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو من
آلي،  ز صرفوهي عبارة عن عقد إيجار موقع جها مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار،

سعودي  لاير 39,375مبلغ  2019بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته خمس سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 

 والترخيص بها لعام قادم. )مرفق(
محدودة ت الواالتصاال التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف والشركة العربية لخدمات اإلنترنت  19

أثيراا في عضو ت)حلول( والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك ال
ديم خدمات قد تققرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة )االتصاالت السعودية(، وهي عبارة عن ع

 1،960،857لغ مب 2019ن شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعامالت لعام االنترنت المباشر، بدو

 لاير سعودي والترخيص بها لعام قادم. )مرفق(
محدودة ت الالتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف والشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاال  20

أثيراا في عضو تدارة األستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك ال)حلول( والتي لعضو مجلس اإل
ديم توريد قد تققرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة )االتصاالت السعودية(، وهي عبارة عن ع

يث بلغت قيمة التعامالت ث سنوات ح، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته ثال Dell - EMCوتركيب وصيانة أجهزة 

 لاير سعودي والترخيص بها لعام قادم. )مرفق( 21،613،740مبلغ  2019لعام 
ة إلداراالتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس   21

ة شغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركاألستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث ي
ة ، ومدته سنضيليةالمرطبات العالمية، وهي عبارة عن عقد خدمات توريد المياه المعدنية المعبئة، بدون شروط ومزايا تف

 ق(لاير سعودي والترخيص بها لعام قادم. )مرف 557,761مبلغ  2019واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 
ى األعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار التصويت عل  22

والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو 
عن عقد إيجار مبنى اإلدارة اإلقليمية  مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار ، وهي عبارة
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لاير  260,444مبلغ  2019الجنوبية ، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سبع سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 

 سعودي والترخيص بها لعام قادم. )مرفق(
ار ستثماجحي وأوالده لالالتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة محمد عبدالعزيز الر  23

و صب عضوالتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو من
ت مبيعامجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار ، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب ال

 42,525مبلغ  2019فضيلية ومدته سبع سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت لعام المباشرة في أبها بدون شروط ومزايا ت

 لاير سعودي والترخيص بها لعام قادم. )مرفق(
س س مجللتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئي  24

ي مان الراجحن سليلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل األستاذ/ عبدهللا باإلدارة األستاذ/ عبدهللا بن سليمان الراجحي مص
امل ن الشعضو مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمي

 780,596,000مبلغ  2019للسيارات، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 

 لاير سعودي والترخيص بها لعام قادم. )مرفق(
إلدارة جلس االتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس م  25

دمات خقديم تاألستاذ/ عبدهللا بن سليمان الراجحي مصلحة مباشرة فيها كونها شركة مملوكة له، وهي عبارة عن عقد 

بلغ م 2019السفر والسياحة، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته أربع سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 

 لاير سعودي والترخيص بها لعام قادم. )مرفق( 4,471,559
جحي، الرا ليمانالتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف ورئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدهللا بن س  26

ث بلغت دة حيوهي عبارة عن عقد إيجار مركز البطحاء للصرافة والتحويل، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سنة واح
 لاير سعودي والترخيص بها لعام قادم. )مرفق( 577,500مبلغ  2019قيمة التعامالت لعام 

لس ئيس مجللتأمين التعاوني والتي لرالتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة الراجحي   27

ي مان الراجحن سلياإلدارة األستاذ/ عبدهللا بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل األستاذ/ عبدهللا ب
 امل للبنوكن الشعضو مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمي

يث بلغت حاحدة تلكات وانقطاع األعمال وتغطية المدراء والتنفيذيين، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة ووالمم

 لاير سعودي والترخيص بها لعام قادم. )مرفق( 81,284,000مبلغ  2019قيمة التعامالت لعام 

4
 التعاونية

 

 مارس 25
 

2020 
 

دتها ثالث م( وم26/03/2020التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ )-001

 .(م(. )مرفق السير الذاتية25/03/2023سنوات تنتهي في تاريخ )

 من داءا شكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتتالتصويت على -002

ا أن المرشحين )المرفقة سير25/03/2023م( وحتى انتهاء الدورة في تاريخ )26/03/2020تاريخ ) هم الذاتية( م( علما

س بن األستاذ/ فار-3-د بن فهد بن عبدالعزيز الفايز.األستاذ/ حمو-2-ر بن ناصر بن محمد العطيش. األستاذ/ ثام-1-هم:

 لعزيز بن عبدهللا بن سعد الزيدااألستاذ/ عبد-4-منصور بن محمد أباحسين. 

امتناع عن التصويت 
 2و 1للبنود

 

5
 المتقدمة

 

 مارس 31
 

2020 
 

 .م2019-12-31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في -001

 .م2019-12-31التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في -002

 .م2019-12-31مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في التصويت على تقرير -003

لفحص  التصويت على تعيين مراجع خارجي للشركة من بين المرشحين بناءا على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك-004

 .، وتحديد أتعابهم2020 ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع )األول والثاني والثالث والرابع( والسنوي من العام المالي

م بمبلغ 2019التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام -005

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

ى الشركة لد ساهميألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مأن تكون األحقية للمساهمين المالكين ل
 .حقاالمركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق، سيتم اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح 

يع بشأن توز م،13/10/2019م، و 23/5/2019م، و 19/03/2019التصويت على قرارات مجلس اإلدارة بتاريخ -006

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

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

مالي ية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام الالتصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحل-007

 .م2020

 .م2019-12-31التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في -008

ن المادة ( م1فويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة )تالتصويت على -009

دارة ة مجلس اإلة دورعين نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهايالحادية والسب
ا للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاا لنظا ة ركات الخاصم الشالمفوض أيهما أسبق، وفقا

 بشركات المساهمة المدرجة

 نعم لجميع البنود

6
 المراعي

 

 ابريل 5
 

2020 

 .م2019ديسمبر  31التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في -001

 .م2019ديسمبر  31التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في -002

 .م2019ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في -003

م بواقع 2019ديسمبر  31التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في -004

لى أساس % من رأس المال، وع8.5مليون لاير )أي ما يعادل  850لاير للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره  0.85

ل مساهمي في سج لمساهمين المالكين لألسهم يوم إنعقاد الجمعية والمقيدينمليون سهم(، على أن تكون األحقية ل 1,000

ماا من تاريخ يو 15الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق وسيتم التوزيع خالل 

 .االستحقاق

 .م2019ديسمبر  31التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في -005

كل عضو لألف لاير  200ألف لاير بواقع  1,800التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ وقدره -006

 .م2019ديسمبر  31عن العام المالي المنتهي في 

م، والتي 2019التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي في العام -007

ا بأن ، علملرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير )عضو غير تنفيذي( مصلحة مباشرة فيه ا

 .(فقألف لاير، وذلك بالشروط التجارية السائدة )مر 504طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تموين بمبلغ 

م، 2019الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين -008

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

, 1,6نعم  للبنود 
2,3,4,5  ,28  ,29 

 امتناع لباقي البنود.
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ا بأن طبيعة التعامل عبارة ع ن عقد سلطان بن محمد بن سعود الكبير )عضو غير تنفيذي( مصلحة مباشرة فيه، علما

 .(ألف لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة )مرفق 136,517خدمات تأمين. بمبلغ 

م 2019لعام التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في ا-009

ف بن ر نايتنفيذي( وسمو األمي والتي لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير )عضو غير
درع كة السلطان بن محمد بن سعود الكبير )عضو غير تنفيذي( مصلحة مباشرة فيه والمتمثلة في أرباح الصكوك لشر

ا بأن مبلغ األرباح   .(ألف لاير، بالشروط التجارية السائدة )مرفق 21العربي للتأمين التعاوني، علما

" في لسعوديةالتي تمت بين الشركة وشركة االتصاالت المتنقلة السعودية "زين االتصويت على األعمال والعقود -010

ضو غير م، والتي لعضو مجلس إدارة الشركة سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير )ع2019العام 

ا بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصاالت بمبلغ  ، وذلك لايرألف  3,965تنفيذي( مصلحة مباشرة فيه، علما

 .(بالشروط التجارية السائدة )مرفق

و مجلس ذي لعضالتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة واالستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا وال-011

ا يهشرة فإدارة الشركة األستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير مبا أن ب، علما
ة بية المتحدالعر طبيعة التعامل عبارة عن عقار مستأجر مركزاا لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة اإلمارات

ف لاير، وذلك أل 173م بأجرة سنوية قيمتها مبلغ 2021أبريل  9م إلى 2001أبريل  10لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 

 .(بالشروط التجارية السائدة )مرفق

م ي العاالتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر ف-012

فيه،  باشرةمم، والذي لعضو مجلس اإلدارة االستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا )عضو غير تنفيذي( مصلحة 2019

ا بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نشر بم  .(ائدة )مرفقألف لاير، وذلك بالشروط التجارية الس 184بلغ علما

لعام ( في االتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية )أراسكو-013

فيه،  ةباشرمم، والذي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا )عضو غير تنفيذي( مصلحة 2019

ا بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعالف بمبلغ   ارية السائدة ألف لاير، وذلك بالشروط التج 11,118علما

 .()مرفق

لمجموعة  م، والتي2019التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بندة للتجزئة في العام -014

ستاذ هم األ كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركةصافوال مصلحة مباشرة فيها، كونها من 
 فيذي(سليمان بن عبدالقادر المهيدب )عضو غير تنفيذي( والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة )عضو غير تن

ا بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيع ت بمبلغ نتجاات مواألستاذ بدر بن عبدهللا العيسى)عضو غير تنفيذي(، علما

 .(ألف لاير، وذلك بالشروط التجارية السائدة )مرفق 705,028

لتي لمجموعة م، وا2019التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر في العام -015

ستاذ هم األ إدارة الشركةصافوال مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس 
 فيذي(سليمان بن عبدالقادر المهيدب )عضو غير تنفيذي( والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة )عضو غير تن

ا بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد شراء سك  63,489لغ ر بمبواألستاذ بدر بن عبدهللا العيسى )عضو غير تنفيذي( علما

 .(ارية السائدة )مرفقألف لاير، وذلك بالشروط التج

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

ا  طبيعة   بأنلعضو مجلس اإلدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة )عضو غير تنفيذي( مصلحة مباشرة فيه، علما

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

لذي لعضو م، وا2019التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك األهلي التجاري في العام -017

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

لذي لعضو م، وا2019التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك األهلي التجاري في العام -018

رباح أة في و غير تنفيذي( مصلحة مباشرة فيها، والمتمثلمجلس اإلدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة )عض

لمتعددة الصادره ألف لاير ,وذلك كونها أحد حملة الصكوك ا 16,150الصكوك للبنك األهلي التجاري ومبلغ األرباح قدره 

م 2013ن مألف لاير، للفترة  190,000م، وبقيمة 2022م إلى 2015ألف لاير للفترة من  200,000من الشركة بقيمة 

 .(م  ، بالشروط التجارية السائدة )مرفق2020إلى 

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

عضو لي )الفض مجلس اإلدارة األستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب )عضو غير تنفيذي( واألستاذ سعد بن عبد المحسن

ا بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ   ، وذلك لايرألف  52,214مستقل( مصلحة مباشرة فيه، علما

 .(بالشروط التجارية السائدة )مرفق

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

لي )عضو الفض األستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب )عضو غير تنفيذي( واألستاذ سعد بن عبد المحسن مجلس اإلدارة

ألف  18,213دره مستقل(  مصلحة مباشرة فيها،والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي البريطاني. ومبلغ األرباح ق

م إلى 2015ن ألف لاير، للفترة م 270,000ركة بقيمة لاير, وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الش

 .(م  بالشروط التجارية السائدة )مرفق2020م إلى 2013ألف لاير، للفترة من  167,000م, وبقيمة 2022

الذي لعضوي م، و2019التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام -021

يذي( ير تنفغالمهندس موسى بن عمران العمران )عضو مستقل(  واألستاذ بدر بن عبدهللا العيسى )عضو مجلس اإلدارة 

ا بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ  ك بالشروط ألف لاير، وذل 3,660مصلحة مباشرة فيه، علما

 .(التجارية السائدة )مرفق

الذي لعضوي م، و2019مت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام التصويت على األعمال والعقود التي ت-022

فيذي( ير تنمجلس اإلدارة المهندس موسى بن عمران العمران )عضو مستقل( واألستاذ بدر بن عبدهللا العيسى )عضو غ

ف لاير، وذلك أل 5,908مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي الفرنسي ومبلغ األرباح قدره 

م، 2022 م إلى2015ألف لاير، للفترة من  100,000كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بقيمة 

 .(م ، بالشروط التجارية السائدة )مرفق2020م إلى 2013ألف لاير، للفترة من  50,000وبقيمة 

الذي لعضو م، و2019مجموعة سامبا المالية في العام  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و-023

ا بأن طبيعة امل عبارة التع مجلس اإلدارة األستاذ عمار بن عبدالواحد الخضيري )عضو مستقل( مصلحة مباشرة فيه، علما

 .(ألف لاير، وذلك بالشروط التجارية السائدة )مرفق 10,960عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 

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

المراجعة بدالا من عضو لجنة المراجعة المستقيل األستاذ سلطان بن عبدالملك آل الشيخ )عضو غير تنفيذي(، على أن 
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م 2019أغسطس  7المراجعة التي بدأت في  يُكمل األستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي مدة سلفه في الدورة الحالية للجنة

 .(م )مرفق2022أغسطس  6وتنتهي في 

ة منافس التصويت لعضو مجلس اإلدارة األستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا بأن يشترك في عمل من شأنه-025

ماثالا مطاا ول نشاالشركة، وذلك كونه عضواا في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية )أراسكو( التي تزا

 .(للشركة يتمثل في الدواجن )مرفق

افسة التصويت لعضو مجلس اإلدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة بأن يشترك في عمل من شأنه من-026

ا مم للشركة  اثالا الشركة، وذلك كونه عضواا في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية )هرفي( التي تزاول نشاطا
 .(ل في المخبوزات )مرفقيتمث

افسة التصويت لعضو مجلس اإلدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة بأن يشترك في عمل من شأنه من-027

ا للشركة يتمثل ف ا منافسا  .(واجن )مرفقي الدالشركة، وذلك كونه عضواا في مجلس إدارة مجموعة الكبير التي تزاول نشاطا

 مليون سهماا من أسهمها وتخصيصها لموظفي الشركة ضمن 10ة لعدد يصل إلى التصويت على شراء الشرك-028

ة إتمام عمليارة ببرنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس اإلد
ير غعامة ر الجمعية الالشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خالل فترة أقصاها اثني عشر شهراا من تاريخ قرا

 ض علىالعادية، وكذلك تفويض مجلس اإلدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معرو

 .(الموظفين إذا كان بمقابل )مرفق

رة اإلدا التصويت على "معاييراألعمال المنافسة"، التي بموجبها يتحقق مجلس اإلدارة من منافسة عضو مجلس-029

ا لمتطلبات الفقرة )ألعم ( من الئحة 46لمادة )ا( من 3ال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقا

 .(حوكمة الشركات )مرفق

فيذي( وصية مجلس اإلدارة بتعيين سمو األمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير )غير تنتالتصويت على -030

تهاء الدورة في م إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ ان 09/03/2020بتداءا من تاريخ تعيينه في عضواا بمجلس اإلدارة  ا

ا للعضو السابق سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير )غير تنفيذي(.  06/08/2022تاريخ  يرة مرفق الس)م خلفا

 الذاتية(
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 .م2019ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في -001

 .م2019ديسمبر  31التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في -002

 .م2019ديسمبر  31المنتهية في  التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية-003

 للسهم ( لاير0.50م بواقع )2019التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن -004

 قاد الجمعية%( من رأس المال، على أن تكون أحقية األرباح للمساهمين المالكين لألسهم يوم انع5الواحد وبنسبة )

وم انعقاد ييلي  همي الشركة لدى مركز إيداع األوراق المالية )إيداع( بنهاية ثاني يوم تداولالمقيدين في سجالت مسا

ا  ا بأنه سيتم اإلعالن عن تاريخ صرف األرباح الحقا  .الجمعية، علما

عام التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن ال-005

ا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة عن2020المالي   .ةسوق الماليهيئة ال م، مع تحديد تواريخ األحقية والتوزيع وفقا

لمادة ا( من 1)التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة -006

ا  عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية، وذلكالحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة  واردة للشروط ال وفقا
لمساهمة اركات في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بش

 المدرجة
حص ذلك لفووصية لجنة المراجعة، التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاا على ت-007

ذلك الربع األول من م وك2020ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 

 .م، وتحديد أتعابه2021العام المالي 

 31هية في لمالية المنت( لاير كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة ا1,800,000التصويت على صرف مبلغ )-008

 .م2019ديسمبر 

نشاط نافس لالتصويت على الترخيص لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ فهد بن عبد هللا القاسم باالشتراك في عمل م-009

 الشركة )عقارات وفنادق
لمراجعة ة ا( مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجن5( إلى )3التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من )-010

د بن / خال ( أعضاء، وذلك بتعيين األستاذ / عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس عضو مجلس إدارة مستقل، واألستاذ5)

ة فترة نهاي محمد الخويطر عضو من خارج المجلس، أعضاء في لجنة المراجعة ابتداءا من تاريخ موافقة الجمعية وحتى

 .(مرفق السيرة الذاتية في موقع تداولم )2022مايو  20عمل اللجنة الحالية بتاريخ 

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

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

 .(ع تداولالتصويت على تحديث الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت )مرفق في موق-012

 .(ع تداولمن النظام األساس للمصرف الخاصة بأغراض الشركة )مرفق في موق 3التصويت على تعديل المادة رقم -013

ع الزيادة ممن النظام األساس للمصرف الخاصة برأس المال، وذلك بما يتفق  7التصويت على تعديل المادة رقم -014

أس المال )مرفق رالخاص بزيادة  6ية العامة غير العادية على البند رقم المقترحة لرأس مال المصرف حال موافقة الجمع

 .(في موقع تداول

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

 .(ي موقع تداولة التنفيذية )مرفق فمن النظام األساس للمصرف الخاصة باللجن 20التصويت على تعديل المادة رقم -016

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

 .(ع تداولمن النظام األساس للمصرف الخاصة برئيس المجلس )مرفق في موق 23التصويت على تعديل المادة رقم -018

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

لمساهمين من النظام األساس للمصرف الخاصة بانعقاد الجمعيات العامة ل 31التصويت على تعديل المادة رقم -020

 .()مرفق في موقع تداول

العادية  للمصرف الخاصة بنصاب الجمعيات العامة غيرمن النظام األساس  34التصويت على تعديل المادة رقم -021

 .()مرفق في موقع تداول

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

 .(تداول

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

امتناع عن التصويت 
 11-10-27-62-للبنود 

 نعم لباقي البنود.
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 .(موقع تداول

ه بنود أعالفي ال التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام األساس للمصرف وترقيمها لتتوافق مع التعديالت المقترحة-024

 .(لموافقة عليها )مرفق في موقع تداول( في حال ا15-16-17-18-19-20-21-22-23)

لمادة ا( من 1)جمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية ال-025

ة جلس اإلدارورة مدالحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية 
ا للشروط الواردة في الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادر ض أيهما أسبق، وذلك وفقا ت ظام الشركا لنة تنفيذاا المفوَّ

 .الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

لس عضو مجلالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين مصرف اإلنماء وشركة اإلنماء طوكيو مارين، والتي -026

لحة غير صيشد ماإلدارة األستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس اإلدارة المهندس / مطلق بن حمد المر
سط سنوي قمالي مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية، بإج

و مارين، % من األسهم في شركة اإلنماء طوكي28.75( لاير، حيث يملك مصرف اإلنماء نسبة 35,000,000يقدر بــ )

ا بأن األعمال والعقود التي تمت في عام  ( لاير، ومطالبات مدفوعة بلغت27,702,621م بلغت )2019 علما

 .(( لاير )مرفق في موقع تداول1,070,755( لاير، ومطالبات معلقة بلغت )13,446,980)

جلس مألعمال والعقود التي ستتم بين مصرف اإلنماء وشركة اإلنماء طوكيو مارين، والتي لعضو االتصويت على -027

صلحة غير يشد محسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس اإلدارة المهندس / مطلق بن حمد المراإلدارة األستاذ / عبدالم
در بـ ية تقمباشرة فيها، والمتمثلة في عقود ِخدميّة، يقدمها المصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية، بقيمة سنو

ا بأن إلنماء طوكيو مارين، ع% من األسهم في شركة ا28.75( لاير، حيث يملك مصرف اإلنماء نسبة 3,471,321) لما

 ( لاير )مرفق في موقع تداول3,768,128م بلغت )2019األعمال والعقود التي تمت في عام 

8
 جرير
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 م31/12/2019لتصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في ا-001

 م31/12/2019لتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ا-002
 م31/12/2019لتصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ا-003
 ك لفحصعيين مراجع حسـابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلتالتصويت على -004

م  والربع األول من 2020ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 

 م وتحديد أتعابه )مرفق(2021العام المالي 
م 2019ي مالا تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع األول والثاني والثالث والرابع من العام المالتصويت على -005

لي % من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجما80( ثمانية رياالت للسهم الواحد وبما نسبته  8البالغ مجموعها )

 ( تسعمائة وستون مليون لاير960,000,000)
( مليونان وستمائة وخمسون ألف لاير مكافأة سنوية ألعضاء مجلس 2,650,000رف مبلغ )صالتصويت على -006

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

لرحمن عبدا  بن عبدالرحمن العقيل )عضو تنفيذي(، والمهندس/ ناصر بنالعقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبدهللا
، وهي فيها العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل )عضو تنفيذي( مصلحة غير مباشرة

ا بأن قيمة التعامالت في عام  ، لاير 89,788,789ت م  بلغ2019عبارة عن  أعمال تنفيذ وتصاميم وإستشارات فنية، علما

 مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءا على أسس تجارية دون شروط تفضيلية )مرفق(
الرحمن  ألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كايت العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبداالتصويت على -009

الرحمن  ن عبدبلعقيل )عضو تنفيذي(، والمهندس/ ناصر العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبد هللا بن عبد الرحمن ا
ها، وهي رة فيالعقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل )عضو تنفيذي( مصلحة غير مباش

ا بأن قيمة التعامالت في عام  ، لاير 196,020م  بلغت 2019عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علما

 مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءا على أسس تجارية دون شروط تفضيلية )مرفق(
د/ محمد بن ألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة جرير لالستثمارات التجارية، والتي للسياالتصويت على -010

ر بن س/ ناص)عضو تنفيذي(، والمهندعبدالرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبدهللا بن عبدالرحمن العقيل 
اشرة ير مبغعبدالرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل )عضو تنفيذي( مصلحة 

ا بأن قيمة التعامالت في عام  م بلغت 2019فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علما

 أن هذه التعامالت تتم بناءا على أسس تجارية دون شروط تفضيلية )مرفق( لاير، مع العلم 306,240
د/ محمد بن ألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة جرير لالستثمارات التجارية، والتي للسياالتصويت على -011

صر بن نا /ي(، والمهندسعبدالرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبدهللا بن عبدالرحمن العقيل )عضو تنفيذ
اشرة ير مبغعبدالرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل )عضو تنفيذي( مصلحة 

ا بأن قيمة التعامالت في عام  م بلغت  2019فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علما

 لتعامالت تتم بناءا على أسس تجارية دون شروط تفضيلية )مرفق(لاير، مع العلم أن هذه ا 145,860
حمد بن مألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أمواج الظهران المحدودة،  والتي للسيد/ االتصويت على -012

ناصر بن  ندس/هعبد الرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبد هللا بن عبد الرحمن العقيل )عضو تنفيذي(، والم
ر مباشرة حة غيعبد الرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل )عضو تنفيذي( مصل

ا بأن قيمة التعامالت في عام  م  بلغت 2019فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بالظهران، علما

 عامالت تتم بناءا على أسس تجارية دون شروط تفضيلية )مرفق(لاير، مع العلم أن هذه الت 1,653,750
حمد بن عبد ألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أسواق المستقبل للتجارة، والتي للسيد/ ماالتصويت على -013

ر بن عبد ناص /الرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبد هللا بن عبد الرحمن العقيل )عضو تنفيذي(، والمهندس
اشرة ير مبالرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل )عضو تنفيذي( مصلحة غ

ا بأن قيمة التعامالت في عام  م بلغت 2019فيها،  وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بالرياض، علما

 ت تتم بناءا على أسس تجارية دون شروط تفضيلية )مرفق(لاير، مع العلم أن هذه التعامال 2,434,950
بد الرحمن ألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة  وشركة جرير العقارية، والتي للسيد/ محمد بن عاالتصويت على -014

الرحمن  دن عببالعقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبد هللا بن عبد الرحمن العقيل )عضو تنفيذي(، والمهندس/ ناصر 
ها،  وهي رة فيالعقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل )عضو تنفيذي( مصلحة غير مباش

ا بأن قيمة التعامالت في عام  لاير،  138,600م بلغت 2019عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علما

 ى أسس تجارية دون شروط تفضيلية )مرفق(مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءا عل
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة  وشركة جرير العقارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن -015
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العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبد هللا بن عبد الرحمن العقيل )عضو تنفيذي(، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن 
)عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل )عضو تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها،  وهي  العقيل

ا بأن قيمة التعامالت في عام  لاير،  171,625م بلغت 2019عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علما

 ن شروط تفضيلية )مرفق(مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءا على أسس تجارية دو
د الرحمن ألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة روبين العربية، والتي للسيد/ محمد بن عباالتصويت على -016

الرحمن  ن عبدبالعقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبد هللا بن عبد الرحمن العقيل )عضو تنفيذي(، والمهندس/ ناصر 
يها،  وهي شرة ف(، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل )عضو تنفيذي(، مصلحة غير مباالعقيل )عضو غير تنفيذي

ا بأن قيمة التعامالت في عام   2,408,800م بلغت 2019عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بالرياض، علما

 ية )مرفق(لاير، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءا على أسس تجارية دون شروط تفضيل
ن عبد بألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ريوف تبوك المحدودة، والتي للسيد/ محمد االتصويت على -017

ر بن عبد ناص /الرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبد هللا بن عبد الرحمن العقيل )عضو تنفيذي(، والمهندس
 شرة فيها، ر مبايد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل )عضو تنفيذي(، مصلحة غيالرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والس

ا بأن قيمة التعامالت في عام  لاير  1,803,660م  2019وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بتبوك، علما

 ، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءا على أسس تجارية دون شروط تفضيلية )مرفق(
محمد  /لتي للسيدالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة صحة الشرق الطبية المحدودة، وا-018

دس/ ناصر المهنبن عبد الرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبد هللا بن عبد الرحمن العقيل )عضو تنفيذي(، و
ير غصلحة الكريم بن عبدالرحمن العقيل )عضو تنفيذي(، مبن عبد الرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبد

ا بأن قيمة التعامالت في عام   2,666,667  م2019مباشرة فيها،  وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى سكني بالخبر، علما

 لاير ، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءا على أسس تجارية دون شروط تفضيلية )مرفق(
بد الرحمن عشركة  روبين العربية، والتي للسيد/ محمد بن عمال والعقود التي ستتم بين الشركة والتصويت على األ-019

الرحمن  ن عبدبالعقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبد هللا بن عبد الرحمن العقيل )عضو تنفيذي(، والمهندس/ ناصر 
ا،  وهي ة فيه)عضو تنفيذي(، مصلحة غير مباشر العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل

بين بالزا مع روعبارة عن عقد لتقديم خدمات اإلدارة والتشغيل والصيانة )غير شامل الخدمات المرتبطة بالتأجير( لمج

ا بأن قيمة التعامالت في عام  على  مالت تتم بناءا لاير ، مع العلم أن هذه التعا 842,333م  2019التجاري بالرياض، علما

 أسس تجارية دون شروط تفضيلية )مرفق(
فويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي تالتصويت على -020

2020 

9
 البحري

 

 ابريل 19
 

2020 

 .م2019ديسمبر  31العام المالي المنتهي في التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن -001

 .م2019ديسمبر  31التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في -002

 .م2019ديسمبر 31التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في -003

ص لك لفحرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذالتصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين الم-004

م، 2021ول من عام م، والربع األ2020ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من عام 

 .وتحديد أتعابه

 .م2019التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي -005

( لاير سعودي على 393,750,000توصية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها )التصويت على -006

لسهم، والذي ( لاير ل1م بواقع )2019ديسمبر  31( سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 393,750,000)

ز إيداع كة مركجلين لدى شر% من قيمة السهم اإلسمية. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المس10يمثل 

توزيع  حديد تاريختسيتم واألوراق المالية ) مركز اإليداع ( بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، 
ا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية  .االرباح الحقا

مالي حلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام الالتصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مر-007

ا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاا لنظام الشر2020 مع  بما يتناسبوكات، م ، وتحديد تاريخ االستحقاق وفقا

 .وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية

راجعة ( مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة الم4( إلى )3عضاء لجنة المراجعة من )أ التصويت على زيادة عدد مقاعد-008

مراجعة  في لجنة المستقل( عضواا  -( أعضاء، وذلك بتعيين األستاذ/ ياسر بن عبد العزيز القاضي )عضو مجلس إدارة 4)

 ق السيرة الذاتية(م. )مرف15/1/2023ابتداءا من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة تشكيل اللجنة الحالية بتاريخ 

امتناع عن التصويت للبند 
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 ابريل 20
 

2020 

 م.31/12/2019لتصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ا-001

 م.31/12/2019في لتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية ا-002
 م.31/12/2019لتصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ا-003
ذ / طـــارق دي، واألستارار مجلس اإلدارة بتعيين الدكتور/ عمــــــرو بــن خــــــالـــــــــد كـــــــــرقالتصويت على -004

م وحتى 18/9/2019وين خارجيين( عضوين في لجنة المراجعة ابتداءا من تاريخ بن عبـــــدالعزيز الـــــرخيمي )عض

لد بن داود الفداغ م، وذلك بدالا من عضو اللجنة السابق الدكتور/ خا27/4/2021نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 

 هـ )الموافق19/1/1441)عضو خارجي( على أن يسري التعيين ابتداءا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 

ا لالئحة عمل لجنة المراجعة.18/9/2019  م(، ويأتي هذا التعيين وفقا
 مليون لاير 300مليون سهم، وبمبلغ ال يتجاوز  5.5راء الشركة عدداا من أسهمها وبحد أقصى شالتصويت على -005

راء لألسهم من موارد مول عملية الشت سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، على أن 
اريخ قرار أشهر( من ت 8الشركة الذاتية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خالل فترة أقصاها )

موظفين لى الالجمعية العامة غير العادية وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض ع
عامة غير العادية وبعد سنوات من تاريخ موافقة الجمعية ال 7حتفاظ باألسهم المشتراة حتى إذا كان بمقابل، وعلى أن يتم اال

 ة.انقضاء هذه المدة تتبع الشركة اإلجراءات والضوابط المنصوص عليها في األنظمة واللوائح ذات العالق
ارة في تقرير مجلس اإلد لتصويت على المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظير عضويتهم والمضمنةا-006

 م2019ديسمبر  31م وحتى 2019يناير  1للفترة من 
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2020 

 .م31/12/2019التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في -001

 .م31/12/2019المالية المنتهية في التصويت على القوائم المالية للسنة -002

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

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص -004
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م 2021م وللربع األول لعام 2020لثالث والرابع والسنوي من العام المالي ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني وا

 .وتحديد أتعابه

بمبلغ  م2019التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف األول من العام -005

 (د. )مرفقالسمية للسهم الواح( من القيمة ا22( لاير للسهم والتي تمثل )% 2.20( لاير بواقع )6,600,000,000)

بمبلغ  م2019 التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام-006

م الواحد، على ( من القيمة االسمية للسه22( لاير للسهم الواحد والتي تمثل )% 2.20( لاير بواقع )6,600,000,000)

لشركة لدى اساهمي للمساهمين المالكين ألسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مأن تكون األحقية 
أن صرف بلماا عشركة مركز إيداع األوراق المالية )مركز االيداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق. 

 .م12/05/2020األرباح سيكون بتاريخ 

 (ئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. )مرفقالتصويت على تعديل ال-007

 م31/12/2019التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ -008

نتهية ( لاير كمكافـــــــأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية الم1,800,000التصويت على صرف )-009

 .م31/12/2019بتاريــــــخ 

فويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي تالتصويت على -010

ت وذلك لشركاام، وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف وفقا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام 2020

 ها التوسعية واالستثماريةبما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخطط

12
اسمنت 

 السعودية

 ابريل 21
 

2020 

 .31/12/2019لتصويت على تقرير  مجلس اإلدارة للعام المنتهي في ا-001
 .31/12/2019لتصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ا-002
 .31/12/2019للعام المنتهي في ر  مراجع الحسابات التصويت على تقري-003
 .31/12/2019لتصويت على إبـراء ذمـــة أعضـــاء مجـلـس اإلدارة للعام المالي المنتهي في ا-004
حص عيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفتالتصويت على -005

وتحديد  2021ل لعام والربع األو 2020الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع 
 أتعابه.
لاير  1.5بواقع  2019رار  مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف األول لعام قالتصويت على -006

 رفق(مليون لاير.)م 229.5% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 15للسهم وبنسبة 
سهم لاير لل 2بواقع  2019وصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام تالتصويت على -007

ي الشركة مليون لاير على أن تكون أحقية األرباح لمساهم 306% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 20وبنسبة 
ل يلي يوم تداو همي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يومالمالكين لألسهم يوم االستحقاق المقيدين في سجل مسا

 (.2020مايو  5) 1441رمضان  12انعقاد الجمعية العامة للشركة ، على أن يبدأ صرف األرباح يوم الثالثاء 
لاير )خمسة ماليين ومائتان وخمسون ألف وثمانية وثمانون لاير(  5,250,088رف مبلغ صالتصويت على -008

 .2019ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية  كمكافأة
ارة ألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة لإلسمنت والتي لعضو مجلس اإلداالتصويت على -009

ة غير  مصلح الرئيس التنفيذي األستاذ محمد بن علي القرني وعضو مجلس اإلدارة األستاذ حمد بن عبد هللا العليان
ا بأن مبلغ التعامل لعام مباشرة  لاير  54,772,797بلغ  2019فيها )طرفين ذوي عالقة( والترخيص بها لعام قادم، علما

ود. العق سعودي وهو عبارة عن بيع اإلسمنت للشركة المتحدة لإلسمنت وال توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من
 )مرفق(

عضو شركة وشركة منتجات صناعة اإلسمنت المحدودة والتي للتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الا-010
ترخيص ( والمجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي األستاذ محمد بن علي القرني مصلحة غير  مباشرة فيها )طرف ذي عالقة

ا بأن مبلغ التعامل لعام  سمنت كياس اإلألاير سعودي وهو عبارة عن شراء  41,157,449بلغ  2019بها لعام قادم، علما
 وال توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. )مرفق(

 ارة األستاذألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس اإلداالتصويت على -011
ا  لتعامل ابلغ مبأن  أمين بن موسى العفيفي مصلحة غير  مباشرة فيها )طرف ذي عالقة( والترخيص بها لعام قادم، علما

وجد شروط لاير سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي وال ت 6,911,706بلغ  2019لعام 
 تفضيلية على هذا النوع من العقود. )مرفق(

 فويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو  ربع سنوي عن العام الماليتالتصويت على -012
2020 
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2020 

 م.31/12/2019لتصويت على تقريـر مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في ا-001
 م.31/12/2019لتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عـــن العام المالي المنتهي في ا -002
 م.31/12/2019لتصويت على القوائم المالية عـــن العام المالي المنتهي في ا-003
حص عيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءاا على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفتالتصويت على -004

ألول من العام المالي م وللربع ا2020ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع )الثاني والثالث( والسنوية من العام المالي 
 م، وتحديد أتعابه.2021
وصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في تالتصويت على -005
ون أحقية % من رأس المال على أن تك20لاير للسهم ما يعادل  2مليون لاير بواقع  200م بمبلغ قدره 31/12/2019
لدى شركة  لشركةرباح للمساهمين المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي ااأل

ا بألعامةمركز إيداع األوراق المالية )مركز اإليداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية ا نه سيتم ، علما
ا.  تحديد تاريخ توزيع األرباح الحقا

لاير مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في  3.150.000لتصويت على صرف مبلغ ا-006
 م.31/12/2019

عضاء ألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي ألاالتصويت على -007
س و مجلسلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعض مجلس اإلدارة األستاذ: محمد سلطان السبيعي واألستاذ: ناصر

ركة في ي الشاإلدارة األستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار سكن لموظف
ا بأن قيمة  ا لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علما  الت في عاملتعامامدينتي الدمام والجبيل طبقا

 لاير )مرفق(. 2.755.000م بلغت 2019
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي ألعضاء -008

مجلس اإلدارة األستاذ: محمد سلطان السبيعي واألستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس 
مد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد مستلزمات طبية وصيدالنية اإلدارة األستاذ: مح

ا بأن قيمة التعامالت في عام  ا لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علما م بلغت 2019طبقا
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 لاير )مرفق(. 12.105.775
عضاء ألالشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين ا-009

س و مجلمجلس اإلدارة األستاذ: محمد سلطان السبيعي واألستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعض
ا  سفراحة واإلدارة األستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تذاكر وخدمات سي طبقا

ا بأن قيمة التعامالت في عام  م بلغت 2019لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علما
 لاير )مرفق(. 11.562.491

عضاء ألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي ألاالتصويت على -010
س و مجلان السبيعي واألستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضمجلس اإلدارة األستاذ: محمد سلط

ا لة مدراإلدارة األستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير عمالة فني نظام بة طبقا
ا بأن قيمة التعامالت في عام  لاير  828.377م بلغت 2019المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علما

 )مرفق(.
عضاء ألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي ألاالتصويت على -011

س و مجلمجلس اإلدارة األستاذ: محمد سلطان السبيعي واألستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعض
انلس ستيل مال ستسليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد وتركيب أعاإلدارة األستاذ: محمد 

ا بأن قيمة التعامالت في عام  ا لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علما بلغت  م2019طبقا
 لاير )مرفق(. 1.428.545

عضو مجلس ركة وبين مؤسسة النظرة اإلعالنية للتجارة والتي للتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشا-012
ة صة بالدعايال خااإلدارة األستاذ: خالد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تنفيذ وتوريد أعم
ا بأن قيمة الت ا لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علما في عام  مالتعاواإلعالن والتسويق طبقا

 لاير. )مرفق( 23.973.298م بلغت 2019
 شتراك عضو مجلس اإلدارة الدكتور/ سامي عبد الكريم العبد الكريم في عمل منافس ألعمالاالتصويت على -013

 الشركة. )مرفق(
. شتراك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ ناصر سلطان السبيعي في عمل منافس ألعمال الشركةاالتصويت على -014

 )مرفق(
 مرفق(شتراك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ محمد سليمان السليم في عمل منافس ألعمال الشركة. )االتصويت على -015
 م31/12/2019لتصويت على إبراء ذمــة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المنتهية في ا-016

14
تكافل 

 الراجحي

 ابريل 26
 

2020 

 م 2019/12/31لتصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي ا-001
 2019/12/31لتصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي ا-002
 م.2019/12/31لتصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ا-003
 م31/12/2019لتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية المنتهية في ا-004
لاير عن السنة المالية المنتهية في  1,107,329كافئة أعضاء مجلس االدارة بمبلغ مالتصويت على -005
 م .31/12/2019

فحص لناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لتصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين با-006
ربع األول من العام م وال2020ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 

 م، وتحديد أتعابهم.2021المالي 
إلدارة اعضو مستقل ( في مجلس لتصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/ بليهيد بن ناصر بن بليهيد )ا-007

م 30/05/2021م، إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 03/12/2019إعتباراا من تاريخ تعيينة 
 خلفاَ للعضو السابق األستاذ/ قصي بن عبدهللا الفاخري ) عضو مستقل (

ركة شللتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( و لتصويت على العقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي ا-008
اإلدارة  مجلس الراجحي المصرفية لألستثمار والتي لرئيس مجلس االدارة األستاذ/ عبدهللا بن سليمان الراجحي و عضو
لشركة اثائق واالستاذ / صالح بن عبدهللا الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب 

ا أن قيمة التعامالت خالل عام الم م بلغت 2019عتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما
 الف لاير.793,746

لشركة لعقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( و ااالتصويت على -009
غير  مصلحة لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحيالسعودية لصناعة مستلزمات السجاد والتي 

ا ون أي مزايادم دمباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام ق
ا أن قيمة التعامالت خالل عام   ( الف لاير.1,275م بلغت )2019تفضيلية .علما

ركة شعاوني ) تكافل الراجحي ( و على العقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين الت التصويت-010
رة ا، وهي عباة فيهالراجحي المالية والتي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشر

ا أن قيمة .عليص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيليعن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخ ة ما
 الف لاير. 672م بلغت 2019التعامالت خالل عام 

ركة لعقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( و شاالتصويت على -011
رة ا، وهي عباة فيهبن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشر الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا

ا أن قيمة الت  ت خالل عامعامالعن إيرادات صناديق إستثمارية ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما
 الف لاير.6,772م بلغت 2019
ركة شعاوني ) تكافل الراجحي ( و لتصويت على العقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التا-012

رة ا، وهي عباة فيهالراجحي المالية والتي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشر
ا أن قيمة  ام الت خالل علتعاماعن رسوم إدارة إستثمارات مدفوعة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما

 الف لاير .2,829م بلغت 2019
ركة فرسان لعقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( و شاالتصويت على -013

اذ / دارة االستس اإلللسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي و لنائب رئيس مجل
ها، وهي رة في الراجحي و لعضو مجلس اإلدارة االستاذ / نايف بن عبدهللا الراجحي مصلحة غير مباشسعود بن عبدهللا

ا أفضيليتعبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا  ن ة .علما
 الف لاير. 1,639م بلغت 2019قيمة التعامالت خالل عام 

التصويت على العقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( و شركة فرسان -014
للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي و لنائب رئيس مجلس اإلدارة االستاذ / 

رة االستاذ / نايف بن عبدهللا الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي سعود بن عبدهللا الراجحي و لعضو مجلس اإلدا
عبارة عن تكاليف سفر منسوبي الشركة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية 
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ا أن قيمة التعامالت خالل عام   الف لاير. 2,490م بلغت 2019.علما
ركة ين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( و شبألعمال التي ستتم التصويت على العقود وا-015

ايف إلدارة / نجلس امالفارابي للبتروكيماويات والتي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي و لعضو 
دة ، لمعتمتعددة حسب وثائق الشركة ابن عبدهللا الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين م

ا أن قيمة التعامالت خالل عام   الف لاير. 308م بلغت 2019والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما
ركة لعقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( و شاالتصويت على -016

س اإلدارة س مجلضة والتي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي ولنائب رئيمجموعة تكاتف القاب
ها، مباشرة في ة غيراالستاذ / سعود بن عبدهللا الراجحي و لعضو مجلس اإلدارة االستاذ / نايف بن عبدهللا الراجحي مصلح

فضيلية ايا تة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزوهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمد
ا أن قيمة التعامالت خالل عام   الف لاير. 18م بلغت 2019.علما

ركة هوبر لعقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( و شاالتصويت على -017
د ستاذ / سعورة االعبدهللا بن سليمان الراجحي ولنائب رئيس مجلس اإلداالمحدودة والتي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / 

دة ، لمعتمبن عبدهللا الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة ا
ا أن قيمة التعامالت خالل عام   لف لاير.ا 19 م بلغت2019والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما

الة تكافل لعقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( ووكاالتصويت على -018
صالح بن  تاذ /الراجحي والتي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي ولعضو مجلس اإلدارة االس

والترخيص  مدة ،رة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتعبدهللا الزميع مصلحة غير مباش
ا أن قيمة التعامالت خالل عام   .الف لاير 68,134م بلغت 2019بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما

كالة تكافل وفل الراجحي ( و لتصويت على العقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكاا-019
صالح بن  تاذ /الراجحي والتي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي ولعضو مجلس اإلدارة االس

م قادم ا لعاعبدهللا الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عموالت مستحقه لطرف ذو عالقة ، والترخيص به
ا أن قيمة التعامالت خالل عام دون أي مزايا تفضيلي  الف لاير 4,739م بلغت 2019ة .علما

ركة لعقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( و شاالتصويت على -020
شرة فيها، مبا رمجموعة الراجحي القابضة والتي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي مصلحة غي
فضيلية ايا توهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مز

ا أن قيمة التعامالت خالل عام   الف لاير. 23م بلغت 2019.علما
ركة مرامي شافل الراجحي ( و لتصويت على العقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكا-021

 االستاذ / دارةللصناعات الغذائية والتي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي ولعضو مجلس اإل
لمعتمدة ، ركة انايف بن عبدهللا الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الش

ا أن قيمة التعامالت خالل عام والترخيص بها ل  الف لاير.831م بلغت 2019عام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما
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2020 

 م.31/12/2019لتصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في ا-001
 م.31/12/2019لتصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ا-002
 م.31/12/2019لتصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ا-003
ص عيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءا على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحتالتصويت على -004

 م، وتحديد أتعابهم.2020وتدقيق القوائم المالية للربع األول من العام المالي  ومراجعة
ص عيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءا على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحتالتصويت على -005

الربع األول من العام وم، 2020الي ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع )الثاني والثالث والرابع( والسنوي من العام الم
 م، وتحديد أتعابهم.2021المالي 
 م.31/12/2019لتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في ا-006
مالي رار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف األول من العام القالتصويت على -007
لغ أجمالي قدره %( من القيمة األسمية للسهم، وبمب4( لاير للسهم وبنسبة )0.4م، بواقع )2019ديسمبر  31ي في المنته

 ( مليون لاير سعودي.300)
لي وصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام الماتالتصويت على -008

غ أجمالي قدره %( من القيمة األسمية للسهم، وبمبل5( لاير للسهم وبنسبة )0.5ع )م بواق2019ديسمبر  31المنتهي في 
يسمبر د 31ي ف( مليون لاير سعودي وبذلك يبلغ صافي االرباح الموزعة لمساهمي البنك للسنة المالية المنتهية 375)

لقيمة %( من ا9يعادل ) ( لاير سعودي للسهم الواحد، وبما0.9( مليون لاير سعودي، بواقع )675م مبلغ )2019
ا بأن استحقاق األرباح للنصف الثاني سيكون للمساهمين المالكين ألسهم البنك ب د الجمعية يوم انعقا نهايةاالسمية للسهم. علما

ل يلي ي يوم تداوة ثانالعامة للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع( بنهاي
اريخ استحقاق هذه تيوماا من  15خ انعقاد الجمعية العامة. وسوف يتم توزيع األرباح على المساهمين المقيدين خالل تاري

 األرباح.
 فويض مجلس االدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنويتالتصويت على -009

ا للضوابط واإلجراءات التنظي م، وتحديد تاريخ2020إن وجدت عن العام المالي  مية الصادرة االستحقاق والصرف وفقا
 ماريةالستثتنفيذاا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي وتدفقاته النقدية وخططه التوسعية وا

لاير ( ألف 320( لاير سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع )3,520,000رف مبلغ )صالتصويت على -010
 م.31/12/2019لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 

 لى تعديل الئحة لجنة المراجعة.التصويت ع-011
 لتصويت على تعديل الئحة لجنة الترشيح والمكافآتا-012
عايير وضوابط منافسة عضو مجلس اإلدارة ألعمال مجموعة البنك أو منافسته في أحد فروع مالتصويت على -013

 تزاوله. النشاط الذي
وابط وشروط تفويض الجمعية العامة لمجلس اإلدارة بالترخيص لعضو المجلس بالمصلحة ضالتصويت على -014

 المباشرة وغير المباشرة. )مرفق(
األستاذ/  ألعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة ماسك اللوجستية، والتي لعضو مجلس اإلدارةاالتصويت على -015

موقع  ايجاربيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن )ناصر بن محمد الس
ا )فترة العقد من  60,000اض(، بمبلغ بمدينة الري -جهاز صراف آلي  م إلى 18/03/2018لاير سنويا

 م(، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.17/03/2028
ال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن إبراهيم السبيعي وأوالده، والتي لعضو التصويت على األعم-016

مجلس اإلدارة األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي 
ا )فترة العقد من لاير  25,000بمدينة الرياض(، بمبلغ  -عبارة عن )ايجار موقع جهاز صراف آلي  سنويا
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 م(، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.30/12/2029م إلى 01/12/2019
ألستاذ/ ألعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة بيوت األرجان، والتي لعضو مجلس اإلدارة ااالتصويت على -017

راف هاز صجلس إدارتها، وهي عبارة عن )ايجار موقع جناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو م
ا )فترة العقد من  90,000يل(، بمبلغ بمدينة الجب -آلي  وجد م(، وال ت04/08/2025م إلى 05/08/2018لاير سنويا

 شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود
ألستاذ/ اوالتي لعضو مجلس اإلدارة  لتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة بيوت األرجان،ا-018

راف هاز صناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن )ايجار موقع ج
ا )فترة العقد من  80,000(، بمبلغ بمدينة ينبع -آلي  د م(، وال توج31/08/2025م إلى 01/09/2018لاير سنويا

 عمال والعقودشروط تفضيلية في هذه األ
ألستاذ/ ألعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة بيوت األرجان، والتي لعضو مجلس اإلدارة ااالتصويت على -019

راف هاز صناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن )ايجار موقع ج
ا )فترة العقد من لاير 80,000 بمدينة ينبع(، بمبلغ -آلي  د م(، وال توج31/08/2025م إلى 01/09/2018 سنويا

 شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.
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 م.31/12/2019المالية المنتهية في لتصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة ا-001
 م.31/12/2019لتصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ا-002
 م.31/12/2019لتصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ا-003
قع م بوا31/12/2019هي في لتصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتا-004

سهم  ( مليون60% من رأس مال الشركة وعدد األسهم المستحقة للتوزيع )15( لاير لكل سهم أي ما يعادل 1.5)
الجمعية  م يوم انعقاد( مليون لاير للمساهمين على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسه90وإجمالي المبلغ الموزع )

ن تاريخ الن عدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق وسيتم اإلعفي سجل مساهمي الشركة ل
ا .  التوزيع الحقا

 ( مليون لاير مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في3.5رف مبلغ )صالتصويت على -005
 م.31/12/2019

 ة ألعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في( ألف لاير مكافأ300صويت على صرف مبلغ )الت-006
 م.31/12/2019

 م.31/12/2019لتصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للعام المنتهي في ا-007
ص عيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحتالتصويت على -008

ربع األول من عام م وال2020قيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي ومراجعة وتد
 م وتحديد أتعابه.2021
ي لعضوي ألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الدريس للصناعة والتجارة )أليتكو( والتاالتصويت على -009

ضاء رهم أعالدريس ، حسين عبدالرحمن العذل( مصلحة مباشرة و غير مباشرة باعتبامجلس اإلدارة )عبدالمحسن محمد 
ألعمال القة والترخيص لتلك اأطراف ذات ع -مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة )أليتكو( 

( مليون لاير . 25لتعامل عن )م فيما ال يتجاوز مبلغ ا31/12/2020والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 
مبات يل طلوهذه التعامالت عبارة عن شراء طلمبات بنزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة )أليتكو( بصفتها وك

ا بأن األسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامالت ) م وال 2019ون لعام ( ملي8.2دريسروين )األمريكية / البرازيلية( علما
 شروط تفضيلية. )مرفق(يوجد بالعقود أي 

ألستاذ/ األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس اإلدارة والتي لرئيس مجلس اإلدارة االتصويت على -010
لك األعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية والترخيص لت -ة طرف ذو عالق -حمد بن محمد الدريس مصلحة مباشرة 

بن  ستاذ/ حمدوهذه التعامالت عبارة عن استئجار محطة المناخ والتي تعود ملكيتها لأل م.31/12/2020التي تنتهي في 
( سنة 15( سنة والمتبقي )16( مليون لاير ومدة العقد )1قيمته ) بإيجار سنوي -الدارة رئيس مجلس ا -محمد الدريس 

ا بأن األسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل ) ا علما العقود أي شروط بم ، وال يوجد 2019عام ( مليون لاير ل1تقريبا
 تفضيلية. )مرفق(

ئيس رألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين االتصويت على -011
ارة إلدجلس اممجلس اإلدارة األستاذ/ حمد بن محمد الدريس وشركة الدريس للصناعة والتجارة )أليتكو( والتي لرئيس 

من دالرحاألستاذ / حمد بن محمد الدريس بصفته مالك ولعضوي مجلس اإلدارة )عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عب
رة وغير مباش العذل( باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة )أليتكو( مصلحة

م. 31/12/2020والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في  طراف ذات عالقة. والترخيص لتلك األعمالأ -مباشرة 
لاير ومدة  ( ألف600قيمته ) بإيجار سنوي -وهذه التعامالت عبارة عن استئجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية 

ا بأن األسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعا6( سنوات والمتبقي )10العقد ) ا علما ( ألف لاير لعام 520مل )( سنوات تقريبا
 م ، وال يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية. )مرفق(2019
ئيس رألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين االتصويت على -012

إلدارة اجلس لتي لرئيس ممجلس اإلدارة األستاذ/ حمد بن محمد الدريس وشركة الدريس للصناعة والتجارة )أليتكو( وا
من دالرحاألستاذ / حمد بن محمد الدريس بصفته مالك ولعضوي مجلس اإلدارة )عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عب

رة وغير مباش العذل( باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة )أليتكو( مصلحة
الترخيص لتلك األعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في و -أطراف ذات عالقة.  -مباشرة 

ته قيم بإيجار سنوي -م. وهذه التعامالت عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية 31/12/2020
ا بأن األسعار منافسة5( سنوات والمتبقي )9( ألف لاير ومدة العقد )400) ا علما لغت قيمة التعامل وقد ب ( سنوات تقريبا
 م ، وال يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية )مرفق(2019( ألف لاير لعام 320)
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 م.31/12/2019لتصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ا-001
 م.31/12/2019لتصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ا-002
 م.31/12/2019لتصويت على تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في ا-003
 م.31/12/2019لتصويت على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ا-004
عن السنة المالية المنتهية في  لاير مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة 2,150,000لى صرف مبلغ التصويت ع-005
 م.31/12/2019

مليون  160.2م، بمبلغ 2019التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام -006
االسمية للسهم الواحد، على أن تكون االحقية للمساهمين % من القيمة 3لاير للسهم الواحد والتي تمثل  0.30لاير بواقع 

المالكين ألسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع 
اريخ توزيع األرباح األوراق المالية )مركز اإليداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق، سيتم اإلعالن عن ت

امتناع عن التصويت 
 27إلى  7للبنود  من 

 
 نعم لباقي البنود.
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ا.  الحقا
ي ألعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة المراعاالتصويت على -007

 در المهيدب،% لصافوال( وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس اإلدارة: أ. سليمان عبد القا34,52)المملوكة بنسبة 
ة علماا سى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائيعبد هللا العي أ. بدر -وعضو مجلس اإلدارة 

عمال مليون لاير، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق األ 740.30م بلغت 2019بأن تعامالت وعقود عام 
ا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية)مرفق(.  العادية ووفقا

ذية( )شركة تابعة لشركة صافوال لألغ لى األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكرالتصويت ع-008
مجلس اإلدارة  % لصافوال( وشركاتها التابعة، والتي لعضو34,52والمملوكة لصافوال وشركة المراعي )المملوكة بنسبة 
ي عبارة عن  العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وه. بدر عبد هللاأ -أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس اإلدارة 

ا بأن تعامالت وعقود عام  ستمرة تتم ممليون لاير، وهي عبارة عن عقود  62.95م بلغت 2019بيع منتجات السكر علما
ا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية )مرفق(.  في سياق األعمال العادية ووفقا

صافوال  شركة الدولية للصناعات الغذائية )شركة تابعة لشركةل والعقود التي ستتم بين الالتصويت على األعما-009
إلدارة أ. % لصافوال(، والتي لعضو مجلس ا34,52لألغذية( والمملوكة لصافوال وشركة المراعي )والمملوكة بنسبة 

 ارة عن بيعهي عبوحة غير مباشرة فيها، سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس اإلدارة أ. بدر عبد هللا العيسى، مصل
ا بأن تعامالت وعقود عام  هي عبارة مليون لاير، و 43.27م بلغت 2019منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علما

ا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيل  فق(.ية)مرعن عقود مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا
ة( المية )شركة تابعة لشركة صافوال لألغذياألعمال والعقود التي ستتم بين شركة عافية العالتصويت على -010

سليمان عبد  % لصافوال(، والتي لعضو مجلس اإلدارة أ.34,52والمملوكة لصافوال وشركة المراعي )والمملوكة بنسبة 
نتجات من بيع مباشرة فيها، وهي عبارة عالقادر المهيدب، وعضو مجلس اإلدارة أ. بدر عبد هللا العيسى، مصلحة غير 

ا بأن تعامالت وعقود عام  تم في سياق تمليون لاير، وهي عبارة عن عقود مستمرة  6.4م بلغت 2019زيوت الطعام علما
ا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية )مرفق(.  األعمال العادية ووفقا

ألغذية لتم بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة ميار عمال والعقود التي ستالتصويت على األ-011
س اإلدارة أ. % من صافوال( ، والتي لعضو مجل8,23)شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأوالده المالكة لنسبة 

هي عبارة ا، وشرة فيهسليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مبا
ا بأن تعامالت وعقود عام  ن عقود مليون لاير، وهي عبارة ع 134.73م بلغت 2019عن شراء منتجات غذائية، علما

ا للشروط التجارية السائدة ودون أي شر ضيلية وط تفومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا
 )مرفق(.

نتي م بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة دل مولعقود التي ستتالتصويت على األعمال وا-012
( ، والتي لعضو % من صافوال8,23العربية السعودية ) شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأوالده المالكة لنسبة 

ير مباشرة لحة غقادر المهيدب ، مصمجلس اإلدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب و عضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد ال
ا بأن تعامالت وعقود عام  ، وهي مليون لاير 70.80م بلغت 2019فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علما

ا للشروط التجارية السا ط دون أي شروئدة وعبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا
 تفضيلية )مرفق(.

ه ألعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( ومجموعة نستلاالتصويت على -013
 ، % من صافوال8,23وشركاتها التابعة )شركة مملوكة بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر المهيدب وأوالده التي تملك نسبة 

، مصلحة  مهيدبيدب وعضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر الوالتي لعضو مجلس اإلدارة أ. سليمان عبد القادر المه
ا بأن تعامالت وعقود عام  مليون  383.24م بلغت 2019غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علما

ا للشروط الت السائدة  جاريةلاير، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا
 ودون أي شروط تفضيلية )مرفق(.

لمنهل ألعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة مصنع ااالتصويت على -014
% من صافوال(، 8,23للمياه المحدودة )شركة مملوكة بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر المهيدب وأوالده التي تملك نسبة 

، مصلحة  مهيدبو مجلس اإلدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر الوالتي لعض
ا بأن تعامالت وعقود عام  مليون لاير،  5.79م بلغت 2019غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علما

ا للشروط التجارية وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق ا ة ودون أي لسائداألعمال العادية ووفقا
 شروط تفضيلية)مرفق(.

قادر ألعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة عبد الاالتصويت على -015
ر المهيدب وعضو ان عبد القاد% من صافوال(، والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. سليم8,23المهيدب وأوالده )المالكة لنسبة 

ا بأمجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع علم ن تعامالت ا
ألعمال مليون لاير، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق ا 6.78م بلغت 2019وعقود عام 

ا للشروط ا  لتجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية )مرفق(.العادية ووفقا
ج الشامية ألعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة المهبااالتصويت على -016

دارة عضو مجلس اإل% من صافوال(، والتي ل8,23للتجارة )شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأوالده المالكة لنسبة 
، وهي فيها أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة

ا بأن  م ت وعقود عاعامالتعبارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها وبيع وشراء منتجات غذائية داخل مراكز أسواق بنده علما
ا عادية وعن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال ال مليون لاير، وهي عبارة 30.20م بلغت 2019 وفقا

 للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية )مرفق(.
تي ألعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة دل موناالتصويت على -017

، والتي لعضو % من صافوال(8,23بد القادر المهيدب وأوالده المالكة لنسبة العربية السعودية )شركة تابعة لشركة ع
مباشرة  ة غيرمجلس اإلدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، مصلح

ا بأن تعامال ت غم بل2019م ت وعقود عافيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز أسواق بنده علما
لتجارية الشروط لمليون لاير وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاا  3.30

 السائدة ودون أي شروط تفضيلية )مرفق(.
ميع ( وشركة تجلتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوالا-018

 . عصام عبدارة أوتدوير المخلفات المحدودة والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس اإلد
ا بأن تعامالت وعق م 2019م ود عاالقادر المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع مخلفات كرتونية، علما

ا لرة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ومليون لاير، وهي عبا 5.94بلغت  لشروط وفقا
 التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية )مرفق(.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة زهور الريف -019
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ن عبد القادر المهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب مصلحة والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. سليما
ا بأن تعامالت وعقود عام  غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسويق بنده، علما

ا ألف لاير، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سي 482م بلغت 2019 اق األعمال العادية ووفقا
 للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية )مرفق(.

لجزيرة ألعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة مصنع ااالتصويت على -020
لقادر ام عبد مجلس اإلدارة أ. عصاللتمور واألغذية والتي لعضو مجلس اإلدارة أ.سليمان عبد القادر المهيدب وعضو 

ا بأن ه، علالمهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسويق بند ما
ياق الف لاير، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في س 164م بلغت 2019تعامالت وعقود عام 

ا   للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية )مرفق(.األعمال العادية ووفقا
لخدمات ألعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة هرفي لاالتصويت على -021

القادر  صام عبد% لصافوال )ملكية مباشرة وغير مباشرة(، والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. ع49الغذائية المملوكة بنسبة 
ت المهيدب، وعضو مجلس اإلدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار محال

ا بأن تعامالت وعقود عام  هي عبارة ومليون لاير،  32.81م بلغت 2019تجارية ومشتريات تجزئة لمواد غذائية علما
ا للشروط التجارية السائدة ودعن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال  روط شون أي العادية ووفقا

 تفضيلية )مرفق(.
للخدمات  ألعمال والعقود التي ستتم بين شركة عافية العالمية )شركة تابعة لصافوال( وشركة هرفياالتصويت على -022

 ام عبد القادردارة أ. عص% لصافوال )ملكية مباشرة وغير مباشرة(، والتي لعضو مجلس اإل49الغذائية المملوكة بنسبة 
ت ت زيوالمهيدب، وعضو مجلس اإلدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجا

ا بأن تعامالت وعقود عام  ية مستمرة مليون لاير، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجار 2.23م بلغت 2019طعام علما
ا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية )مرفق(.تتم في سياق األعمال العادية وو  فقا

ية( وشركة ألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر )شركة تابعة لشركة صافوال لألغذاالتصويت على -023
إلدارة أ. امجلس % لصافوال )ملكية مباشرة وغير مباشرة(، والتي لعضو 49هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة 

ن بيع ارة ععصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس اإلدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عب
ا بأن تعامالت وعقود عام  الت تجارية مليون لاير، وهي عبارة عن عقود ومعام 2.18م بلغت 2019منتجات السكر علما

ا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية )مرفق مستمرة تتم في سياق األعمال العادية  (.ووفقا
افوال صألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية )شركة تابعة لشركة االتصويت على -024

التي لعضو و % لصافوال )ملكية مباشرة وغير مباشرة(،49لألغذية( وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة 
يها، شرة فمجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس اإلدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مبا

ا بأن تعامالت وعقود عام  مليون  3,73م بلغت 2019وهي عبارة عن بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علما
ا للشروط التلاير، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية م السائدة  جاريةستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا

 ودون أي شروط تفضيلية)مرفق(.
ضيافة ألعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة دور الاالتصويت على -025

ا تجاري مباشرة فيها، وهي عبارة عن ايجار محلوالتي لعضو مجلس اإلدارة أ. بدر عبد هللا العيسى مصلحة غير  ، علما
تم في تمليون لاير، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة  10.50م بلغت 2019بأن تعامالت وعقود عام 

ا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية)مرفق(.  سياق األعمال العادية ووفقا
لدولية تتم بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة كنان اسقود التي التصويت على األعمال والع-026

دارة أ. محمد % )ملكية مباشرة وغير مباشرة(، والتي لعضو مجلس اإل29.99للتطوير العقاري المملوكة لصافوال بنسبة 
ا بأن تعامالت وعقابراهيم العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ايجار محالت تجارية علم م 2019م ود عاا

ا لمليون لاير، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية و31.13بلغت  لشروط وفقا
 التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية )مرفق(.

مراجعة يصبح عدد أعضاء لجنة ال( مقاعد ل5( إلى )3لتصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من )ا-027
عضو  -عةيذي واألستاذ/ بدر حمد الربيعضو غير تنف -( أعضاء، وذلك بتعيين )األستاذ/ محمد إبراهيم محمد العيسى 5)

 30تاريخ بالية مستقل، أعضاء في لجنة المراجعة ابتداءا من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الح
 )مرفق السيرة الذاتية للعضوين(.م.  2022سبتمبر
 لتصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات )مرفق(.ا-028
ة في سهماا من أسهمها العادية واالحتفاظ بها كأسهم خزين 700,000راء الشركة لعدد يصل إلى شالتصويت على -029

ذا حكم هالمعايير والشروط والسياسات التي ت إطار برنامج حوافز الموظفين طويل األجل وتفويض المجلس بتحديد
ن تاريخ قرار ( شهراا م12البرنامج وكذلك تفويض مجلس اإلدارة بإتمام عملية الشراء خالل فترة أقصاها إثني عشر )

 وزة ، كما يجلذاتيالجمعية العامة غير العادية وله حق تفويض الغير، وسوف يتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة ا
 للشركة االحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها

 الحمادي18
 مايو 3
 

2020 

 .م 31/12/2019التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في -001
 .م 31/12/2019السنة المنتهية في التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن -002
 .م 31/12/2019التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في -003
 . م 31/12/2019التصويت على إبـراء ذمة أعضاء مجلـس اإلدارة عن إدارتهـم خالل السنة المالية المنتهية في -004
ص لك لفحللشركة من بين المرشحين بناء على توصيات لجنة المراجعة وذالتصويت على تعيين مراجع الحسابات -005

الربع األول من العام م و 2020ومراجعه وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 
 . م وتحديد أتعابه 2021المالي 
ي لحمادكة و عضو مجلس اإلدارة األستاذ /صالح محمد االتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشر-006

ا بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مباني سكني لألطباء و اإلداريين، كما ب ل يمة التعاملغت قمصلحة  مباشرة ، علما
ا بأنه ال يوجد شروط تفضيلية. ) مرفق  8,239,000م مبلغ  2019للعام السابق   .(لاير، علما

ي لحمادى األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و عضو مجلس اإلدارة األستاذ / محمد صالح االتصويت عل-007
ا بأن طبيعة التعامل عبارة عن خدمات رسائل و تطبيقات جوجل ، كما بلغت قيمة  ل للعام لتعامامصلحة  مباشرة ، علما

ا بأنه ال يوجد شروط تفضيلية 367,915م مبلغ   2019السابق   .(. ) مرفقلاير، علما
بمبلغ اجمالي قدرة  2019رف مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن العام صالتصويت على -008

 لاير . 1,000,000

امتناع عن التصويت 
 7إلى  5للبنود  من 
 

 نعم لباقي البنود.

 أرامكو19
 مايو 10

 
2020 

 م.2019المنتهي في لتصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ا-001         ·
التصويت على تعيين مراجع الحسـابات الخارجي للشركة، بناء على توصية مجلس اإلدارة، وذلك لفحص -002         ·

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

 1م للبند نع
 .2وامتناع عن البند 
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 م وتحديد أتعابه.2021

 الحبيب20
 مايو 10

 
2020 

 م.2019ديسمبر  31لتصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في ا-001
 م2019ديسمبر  31لتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ا-002
 م31/12/2019العام المالي المنتهي في مالية عن التصويت على القوائم ال-003
ص عيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءا على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحتالتصويت على -004

ول من من العام المالي م والربع األ2020ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 
 وتحديد أتعابهم، 2021
 وصية مجلس اإلدارة بتعيين الدكتور/ نبيل بن محمد بن عمر العامودي )عضو مستقل( عضواا تالتصويت على -005

ورة الحالية في م إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الد30/03/2020بمجلس اإلدارة ابتداءا من تاريخ تعيينه في 
ا للعضو السابق األستا09/12/2021  ذ/ سامر سعيد محمد جندي )عضو غير تنفيذي(. )مرفق(م خلفا

( لاير 200,000( لاير بواقع )1,800,000رف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ وقدره )صالتصويت على -006
 م.2019ديسمبر  31لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 

ن لمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي علتصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على اا-007
 م.2020العام المالي 

 م.31/12/2019براء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل الفترة المالية المنتهية في إالتصويت على -008
ن المادة ( م1فويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة )تالتصويت على -009

ة دورة و حتى نهايدية أالحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام اعتباراا من تاريخ موافقة الجمعية العامة العا
ا للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية ال نظام تنفيذاا ل صادرةمجلس االدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقا

 المساهمة المدرجة. الشركات الخاصة بشركات
 لتصويت على معايير األعمال المنافسة. )مرفق(ا-010
 لتصويت على تعديل المادة الثانية من النظام األساسي للشركة الخاصة باسم الشركة. )مرفق(ا-011
 عديل المادة الثالثة عشرة من النظام األساسي للشركة الخاصة بسجل المساهمين. )مرفق(تالتصويت على -012
 مرفق(لتصويت على تعديل المادة العشرون من النظام األساسي للشركة الخاصة بالمركز الشاغر في المجلس. )ا-013
 رفق(عديل المادة الحادية والعشرون من النظام األساسي للشركة الخاصة بصالحيات المجلس. )متالتصويت على -014
 مرفق()األساسي للشركة الخاصة باجتماعات المجلس.  لتصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون من النظاما-015
 رفق(عديل المادة الخامسة والثالثون من النظام األساسي للشركة الخاصة بدعوة الجمعيات. )متالتصويت على -016
 ية العامةعديل المادة الثامنة والثالثون من النظام األساسي للشركة الخاصة بنصاب اجتماع الجمعتالتصويت على -017

 غير العادية. )مرفق(
ات. عديل المادة التاسعة والثالثون من النظام األساسي للشركة الخاصة بالتصويت في الجمعيتالتصويت على -018

 )مرفق(
 عديل المادة الخمسون من النظام األساسي للشركة الخاصة بالوثائق المالية. )مرفق(تالتصويت على -019
 رفق(دية والخمسون من النظام األساسي للشركة الخاصة بتوزيع األرباح. )ملحاالتصويت على تعديل المادة ا-020
 ق(عديل المادة السابعة والخمسون من النظام األساسي للشركة الخاصة بنظام الشركات. )مرفتالتصويت على -021
ري والتي لالستثمار العقالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة محمد عبدالعزيز الحبيب ا-022

 لحبيبالرئيس مجلس اإلدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس االدارة السيد/ صالح بن محمد 
الف  1,600مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مجمع سكني للموظفين بقيمة ايجارية سنوية قدرها )

ا بأن قيمة التعامالت قيمة التعامالت  الف لاير( ومتوقع ان تبلغ 1,600م بلغت )2019خالل العام المالي  لاير(، علما
 . ) مرفق (الف لاير(، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية 1,600م مبلغ )2020خالل العام المالي 

ذ.م.م  -منطقة حرة  -بيب لتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحا-023
ان بن سليم )الشركة التابعة في دبي( والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس اإلدارة الدكتور

رة فيها، مباش عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس االدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير
ا بأن قيمة التع 104مستودع بقيمة ايجارية سنوية قدرها ) وهي عبارة عن عقد تأجير  امالت خالل العام الف لاير(، علما

الف  104)م مبلغ 2020الف لاير( ومتوقع ان تبلغ قيمة التعامالت خالل العام المالي  104م بلغت )2019المالي 
 لاير(، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. ) مرفق (

ذ.م.م  -منطقة حرة  -تصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب ال-024
ان بن سليم )الشركة التابعة في دبي( والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس اإلدارة الدكتور

رة فيها، مباش هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير /عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس االدارة السيد
ا بأن قيمة التعامال 52وهي عبارة عن عقد تأجير مستودع بقيمة ايجارية سنوية قدرها ) ت خالل العام الف لاير( علما

(، الف لاير 52م مبلغ )2020الف لاير( ومتوقع ان تبلغ قيمة التعامالت خالل العام المالي  52م بلغت )2019المالي 
 وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.) مرفق(

ذ.م.م  -منطقة حرة  -ألعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب االتصويت على -025
بن  انسليم )الشركة التابعة في دبي( والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس اإلدارة الدكتور

رة فيها، مباش عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس االدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير
ا ب 5,105وهي عبارة عن عقد تأجير عيادات بإمارة دبي بقيمة ايجارية سنوية قدرها ) أن قيمة التعامالت الف لاير(، علما

م مبلغ 2020ي الف لاير( ومتوقع ان تبلغ قيمة التعامالت خالل العام المال 5,105م بلغت )2019خالل العام المالي 
 الف لاير(، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. ) مرفق ( 5,105)

الدكتور  ألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مسح للمقاوالت والتي لرئيس مجلس اإلدارةاالتصويت على -026
هي يها، وبن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس االدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فسليمان 

ا بأن قيمة  الف لاير( 23,530عبارة عن عقد مقاوالت عامة للمباني لمشروع المستشفى بمدينة الخبر بقيمة قدرها ) علما
ايا تفضيلية.) (، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزالف لاير 23,351م بلغت )2019التعامالت خالل العام المالي 

 مرفق (
الدكتور  ألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مسح للمقاوالت والتي لرئيس مجلس اإلدارةاالتصويت على -027

هي ها، وفيسليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس االدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة 
ا بأن قيمة التعامالت خالل العام المالي  الف لاير(،  2,949م بلغت )2019عبارة عن عقد مقاوالت عامة للمشاريع، علما

 وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية ) مرفق (
تابعة( وشركة مسح  التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية )شركة-028

للمقاوالت والتي لرئيس مجلس اإلدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس االدارة السيد/ هشام بن 
سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاولة بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى شمال 

امتناع عن التصويت 
 10إلى  5للبنود من  
 33إلى  22والبنود من 
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ا بأن قيمة التعامالت خالل العام المالي الف لاير( 348,877الرياض بقيمة قدرها ) الف لاير(  0م بلغت )2019، علما
 م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية ) مرفق (2020ومتوقع ان تبدأ قيمة التعامالت خالل العام المالي 

جلس تجارة والتي لرئيس ملتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة نمارا المتخصصة للا-029
ير مباشرة لحة غاإلدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس االدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مص

ا بأن الف لاير 2,255فيها، وهي عبارة عن عقد/أوامر شراء أدوات ومستلزمات كهربائية للمشاريع بقيمة قدرها ) (، علما
و مزايا تفضيلية ) الف لاير(، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أ 2,075م بلغت )2019ل العام المالي قيمة التعامالت خال

 مرفق (
إلدارة األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة روافد الصحة العالمية والتي لرئيس مجلس االتصويت على -030

فيها،  باشرةمالسيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير  الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس االدارة
أن قيمة بالف لاير(، علماا  62,998وهي عبارة عن عقد/أوامر شراء أدوات ومستلزمات طبية واثاث بقيمة قدرها )

ة. ايا تفضيليالف لاير(، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مز 56,336م بلغت )2019التعامالت خالل العام المالي 
 )مرفق(

ارة ألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة األندلس العقارية والتي لرئيس مجلس اإلداالتصويت على -031
ة السيد/ الداراالدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس االدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب وعضو مجلس 

 تشغيليها، وهي عبارة عن اتفاقية شراكة وتصميم وتطوير وادارة وصالح بن محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة ف
ا بأن قيمة التعامالت خالل العام المالي   3,087لغت )بم 2019مستشفى غرب جدة المملوك مناصفة بين الطرفين، علما

 الف لاير(، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. ) مرفق (
لشركة.) لدكتور/ سليمان عبد العزيز الحبيب في عمل منافس ألعمال ايس مجلس اإلدارة االتصويت على اشتراك رئ-032

 مرفق(
 شتراك عضو مجلس اإلدارة السيد/ صالح محمد الحبيب في عمل منافس ألعمال الشركة ) مرفقاالتصويت على -033

 التعاونية12
 مايو 3
 

2020 

001-v م 31/12/2019 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس تقرير على التصويت 
002-v م 31/12/2019 في المنتهي المالي للعام الحسابات مراجعي تقرير على التصويت. 
003-v م 31/12/2019 في المنتهي المالي للعام للشركة المالية القوائم على التصويت. 
004-v م 31/12/2019 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت. 
005-v وذلك جعة،المرا لجنة توصية على بناءا  المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجعي تعيين على التصويت 

 من األول والربع ،2020 المالي العام من والسنوي( والثالث والثاني األول) للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص
 .أتعابهم وتحديد م2021 عام

006-v اليالم العام عن اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة سعودي لاير(4,602,000) مبلغ صرف على التصويت 
 .م 31/12/2019 بتاريخ المنتهي

 من ابتداءا  ديدةالج للدورة أعضائها ومكافآت عملها وضوابط مهامها وتحديد المراجعة لجنة تشكيل على التصويت-007
ا ( م25/03/2023) تاريخ في الدورة انتهاء وحتى( م03/05/2020) الجمعية موافقة تاريخ  المرفقة) نالمرشحي أن علما

 ناما احسان /األستاذ -3 السليمان يمانسل بن خالد /األستاذ -2.التويجري عبدهللا بن حمود /األستاذ -1:هم( الذاتية سيرهم
 الرويس سالم بن خالد /األستاذ -4 مخدوم هللا

 (.مرفق) الحوكمة الئحة تعديل على التصويت-008
009-v (مرفق. )بعةالتا واللجان اإلدارة مجلس بأعضاء الخاصة والتعويضات المكافآت سياسة تعديل على التصويت 
010-v (مرفق(. )ةالشرك أغراض) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( الثالثة)المادة تعديل على التصويت 
011-v (. الشركات في لتملكوا المشاركة) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( الرابعة)المادة تعديل على التصويت

 (مرفق)
012-v (مرفق(. )لشركةا استثمارات) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( السابعة)المادة تعديل على التصويت 
013-v (مرفق(. )ألسهما تداول) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( عشر الثانية) المادة تعديل على التصويت 
014-v (مرفق(. )المال أسر زيادة) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( عشر الثالثة) المادة تعديل على التصويت 
015-v (مرفق(. )لشركةا إدارة) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( عشر الخامسة) المادة تعديل على التصويت 
016-v (. المجلس عضوية انتهاء) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( عشر السادسة) المادة تعديل على التصويت

 (مرفق)
017-v (مرفق(. )الشاغر المركز) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( عشر السابعة) المادة تعديل على التصويت 
018-v (مرفق(. )المجلس تصالحيا) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( عشر الثامنة) المادة تعديل على التصويت 
019-v (. المجلس أعضاء مكافأة) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( عشر التاسعة) المادة تعديل على التصويت

 (مرفق)
020-v ونائبه المجلس سرئي صالحيات) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( العشرون)المادة تعديل على التصويت 

 (مرفق(. )السر وأمين المنتدب والعضو
021-v (. المجلس جتماعاتا) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( والعشرون الحادية) المادة تعديل على التصويت

 (مرفق)
022-v اجتماع صابن) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( والعشرون الثانية) المادة تعديل على التصويت 

 (مرفق(. )المجلس
023-v (.والعقود التفاقياتا) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( والعشرون الرابعة) المادة تعديل على التصويت 

 (مرفق)
024-v (. الجمعيات ضورح) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( والعشرون الخامسة) المادة تعديل على التصويت

 (مرفق)
025-v (. التأسيسية لجمعيةا) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( والعشرون السادسة) المادة تعديل على التصويت

 (مرفق)
026-v الجمعية ختصاصاتا) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( والعشرون السابعة) المادة تعديل على التصويت 

 (مرفق(. )التأسيسية
027-v الجمعية ختصاصاتا) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( والعشرون الثامنة) المادة تعديل على التصويت 
 (مرفق(. )العادية العامة
028-v (مرفق(. )ياتالجمع دعوة) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( الثالثون)المادة تعديل على التصويت 
029-v الجمعية اجتماع نصاب) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( والثالثون الثانية) المادة تعديل على التصويت 
 (مرفق(. )العادية العامة
030-v الجمعية اجتماع نصاب) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( والثالثون الثالثة) المادة تعديل على التصويت 

 التصويت عن امتناع
 64 إلى 36. من للبنود

 7 و 5 والبنود
 .البنود لباقي نعم
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 (مرفق(. )العادية غير العامة
031-v مراجع تعيين) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( والثالثون التاسعة) المادة تعديل على التصويت 

 (مرفق(. )الحسابات
032-v مراجع التزامات) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( واألربعون الحادية) المادة تعديل على التصويت 

 (مرفق(. )الحسابات
033-v (. المالية الوثائق) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( واألربعون الثالثة) المادة تعديل على التصويت

 (مرفق)
034-v (.واالحتياطي الزكاة) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( واألربعون الخامسة) المادة تعديل على التصويت 

 (مرفق)
035-v أعضاء مسؤولية) بـ والمتعلقة للشركة األساس النظام من( واألربعون التاسعة) المادة تعديل على التصويت 

 (مرفق(. )اإلدارة مجلس
036-v مجلس رئيس ليلمعا والتي القابضة الفيصلية ومجموعة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 

ا  قادم، لعام ابه والترخيص تأمين، وثائق عن عبارة وهي مباشرة غير مصلحة الحميّد سعد بن سليمان /األستاذ اإلدارة  علما
. ليةتفضي شروط أي بدون وذلك ريـال، 8.626.010 بلغت 2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت بأن

 (مرفق)
037-v مجلس رئيس يلمعال والتي للتأمين المتحدة والشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 

 اإلدارة مجلس ووعض العيسى عبدالرحمن بن وليد /األستاذ اإلدارة مجلس عضو الحميّد سعد بن سليمان /األستاذ اإلدارة
 التنفيذي ئيسوالر الخميس عبدالرحمن بن عبدالعزيز /األستاذ اإلدارة مجلس وعضو الفايز محمد بن عبدهللا /األستاذ
 قادم لعام هاب والترخيص تأمين وثائق رسوم عن عبارة وهي مباشرة غير فيها مصلحة البوق حسن بن عبدالعزيز /األستاذ

ا  ،  روطش أي بدون وذلك ريـال 2.166.070 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت بأن علما
 (مرفق.)تفضيلية

038-v مجلس رئيس يلمعال والتي للتأمين المتحدة والشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 
 اإلدارة مجلس ضووع العيسى عبدالرحمن بن وليد /األستاذ اإلدارة مجلس وعضو الحميّد سعد بن سليمان /األستاذ اإلدارة
 التنفيذي ئيسوالر الخميس عبدالرحمن بن عبدالعزيز /األستاذ اإلدارة مجلس وعضو الفايز محمد بن عبدهللا /األستاذ
 لعام بها خيصوالتر تأمينية مطالبات رسوم عن عبارة وهي مباشرة غير فيها مصلحة البوق حسن بن عبدالعزيز /األستاذ

ا  ، قادم  شروط أي نبدو ،وذلك ريـال 9.720.910 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت بأن علما
 (مرفق.)تفضيلية

039-v األستاذ رةاإلدا مجلس لعضو والتي عمر جبل وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت/ 
ا  م،قاد لعام بها والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة غير فيها مصلحة العيسى عبدالرحمن بن وليد  بأن علما

 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال 973.184 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت
040-v بن وليد /ألستاذا اإلدارة مجلس لعضو والتي رزا وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 

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

041-v بن وليد /ألستاذا اإلدارة مجلس لعضو والتي رزا وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 
ا  قادم، لعام بها والترخيص تأجير عقد عن عبارة وهي مباشرة غير فيها مصلحة العيسى عبدالرحمن  التعامالت أنب علما

 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال 130.968 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى
042-v العزيز عبد /ستاذاأل التنفيذي للرئيس والتي وصيل وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 

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

ا  قادم، لعام بها والترخيص خدمات تقديم عقد عن عبارة وهي مباشرة غير فيها مصلحة البوق حسن بن  التعامالت بأن علما
 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال، 17.433.177 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى

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

. يليةتفض شروط أي بدون وذلك ريـال 14.704.479 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت بأن
 (مرفق)

045-v اإلدارة مجلس لعضو والتي التأمين لخدمات نجم وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 
 قادم، لعام بها والترخيص خدمات تقديم عقد عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة التميمي عبدهللا بن رائد /األستاذ

ا  . تفضيلية طشرو أي بدون وذلك ريـال21.575.187 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت بأن علما
 (مرفق)

046-v مجلس لعضو تيوال الجماعي، للنقل السعودية والشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 
 قادم، لعام بها رخيصوالت تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة التميمي عبدهللا بن رائد /األستاذ اإلدارة

ا  . تفضيلية وطشر أي بدون وذلك ريـال 24.476.016 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت بأن علما
 (مرفق)

047-v مجلس لعضو والتي األهلية، والتصنيع الغاز وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 
 قادم، لعام بها رخيصوالت تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة التميمي عبدهللا بن رائد /األستاذ اإلدارة

ا  . تفضيلية وطشر أي بدون وذلك ريـال 22.229.220 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت بأن علما
 (مرفق)

048-v لعضو والتي ،(يةرعا) الطبية للرعاية الوطنية والشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 
 فيها مصلحة مالكيال عبدالكريم بن غسان /األستاذ اإلدارة مجلس وعضو التميمي عبدهللا بن رائد /األستاذ اإلدارة مجلس

ا  قادم، لعام بها والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة، غير  عام من الرابع ربعال نهاية إلى التعامالت بأن علما
 (مرفق.)تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال 9.045.770 بلغت م2019
049-v لعضو والتي( يةرعا) الطبية للرعاية الوطنية والشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 

 فيها مصلحة مالكيال عبدالكريم بن غسان /األستاذ اإلدارة مجلس وعضو التميمي عبدهللا بن رائد /األستاذ اإلدارة مجلس
ا  قادم، لعام بها والترخيص طبية خدمات تقديم عقد عن مدفوعة مطالبات عن عبارة وهي مباشرة، غير  التعامالت بأن علما
 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال 52.937.285 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى

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

 خدمات تقديم عقد عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة المالكي عبدالكريم بن غسان /األستاذ اإلدارة مجلس
ا  قادم، لعام بها والترخيص  وذلك يـالر 126.686 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت بأن علما

 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون
052-v اإلدارة لسمج لعضو والتي التعاونية أبراج وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 

 وهي رة،مباش غير فيها مصلحة الجاسر جاسر /ألستاذ اإلدارة مجلس وعضو ٫المالكي عبدالكريم بن غسان /األستاذ
ا  قادم، لعام بها والترخيص إيجار عقد عن عبارة  بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت بأن علما

 (مرفق. )تفضيلية شروط أي بدون وذلك ريـال 740.004
053-v إلدارةا مجلس لعضو والتي القصيم أسمنت وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 

ا  قادم، لعام ابه والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة غير فيها مصلحة الزيد عبدهللا بن عبدالعزيز/األستاذ  علما
. ليةتفضي شروط أي بدون وذلك ريـال 1.604.557 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت بأن

 (مرفق)
054-v اإلدارة جلسم لعضو والتي للتقاعد العامة والمؤسسة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 

ا  قادم، عامل بها والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة غير فيها مصلحة الجاسر عبدهللا بن جاسر /األستاذ  علما
. ليةتفضي شروط أي بدون وذلك ريـال 23.342.895بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت بأن

 (مرفق)
055-v مجلس لعضو يوالت للبتروكيماويات الوطنية والشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 

 قادم، لعام بها خيصوالتر تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة الفايز محمد بن عبدهللا /األستاذ اإلدارة
ا  . فضيليةت شروط أي بدون وذلك ريـال 262.887 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت بأن علما

 (مرفق)
056-v اإلدارة مجلس لعضو والتي لالستثمار السعودي والبنك الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 

 لعام بها يصوالترخ تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة الخميس عبدالرحمن بن عبدالعزيز /األستاذ
ا  قادم،  شروط أي بدون وذلك ريـال 24.355.915 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت بأن علما

 (مرفق. )تفضيلية
057-v مجلس لعضو لتيوا والتطوير لالستثمار الترفيه وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 

 بها والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة النويصر إبراهيم بن عبدالعزيز /األستاذ اإلدارة
ا  قادم، لعام  شروط أي دونب وذلك ريـال 2.673.885 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت بأن علما

 (مرفق. )تفضيلية
058-v األستاذ ةاإلدار مجلس لعضو والتي تحكم ومجموعة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت/ 

ا  قادم، ملعا بها والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة النويصر إبراهيم بن عبدالعزيز  علما
. ضيليةتف شروط أي بدون وذلك ريـال 135.889.574 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت بأن

 (مرفق)
059-v مجلس لعضو والتي المحدودة األعمال حلول وكفاءات الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 

 بها والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة النويصر إبراهيم بن عبدالعزيز /األستاذ اإلدارة
ا  قادم، لعام  شروط أي بدون وذلك ريـال 27.357.754 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت بأن علما

 (مرفق. )تفضيلية
060-v مجلس لعضو لتيوا الحديدية للخطوط السعودية والشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 

 بها والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة النويصر إبراهيم بن عبدالعزيز /األستاذ اإلدارة
ا  قادم، لعام  شروط أي بدون وذلك ريـال 26.096.945 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت بأن علما

 (مرفق. )تفضيلية
061-v اإلدارة مجلس لعضو والتي العيسى صناعات وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 

 قادم، لعام بها صوالترخي تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة النويصر إبراهيم بن عبدالعزيز /األستاذ
ا  . تفضيلية طشرو أي بدون وذلك ريـال 5.836.236 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت بأن علما

 (مرفق)
062-v اإلدارة سمجل لعضو والتي القرى أم اسمنت وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 

 قادم، لعام بها صوالترخي تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة النويصر إبراهيم بن عبدالعزيز /األستاذ
ا  . تفضيلية طشرو أي بدون وذلك ريـال 1.126.181 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت بأن علما

 (مرفق)
063-v مجلس عضول والتي الوطني االستشارات بيت وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 

 بها والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة النويصر إبراهيم بن عبدالعزيز /األستاذ اإلدارة
ا  قادم، لعام  شروط أي ونبد وذلك ريـال 121.120 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت بأن علما

 (مرفق. )تفضيلية
064-v مجلس ضولع والتي القابضة السعودية سكب وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت 

 بها والترخيص تأمين وثائق عن عبارة وهي مباشرة، غير فيها مصلحة النويصر إبراهيم بن عبدالعزيز /األستاذ اإلدارة
ا  قادم، لعام  شروط أي بدون وذلك ريـال 1.275 بلغت م2019 عام من الرابع الربع نهاية إلى التعامالت بأن علما

 (مرفق. )تفضيلية
 من( 1) لفقرةا في الوارد بالترخيص العادية غير العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-065
 مجلس دورة هايةن حتى أو العامة الجمعية موافقة تاريخ من عام لمدة وذلك الشركات، نظام من والسبعين الحادية المادة

ا  أسبق، أيهما المفوض اإلدارة  الشركات لنظام اا تنفيذ الصادرة التنظيمية واالجراءات الضوابط في الواردة للشروط وفقا
 .المدرجة المساهمة بشركات الخاصة

 مهارة22
 مايو 6
 

2020 

 م.2019ديسمبر  31لتصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في ا-001
 م.2019ديسمبر  31لتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ا-002
 م.2019ديسمبر  31لتصويت على القوائم المالية السنوية الموحدة للعام المالي المنتهي في ا-003
ذلك وعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة تالتصويت على -004

ع األول من العام م والرب2020من العام المالي لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي 
 م، وتحديد أتعابه.2021المالي 
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لعام ابراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم ألعمال الشركة خالل إالتصويت على -005
 م.2019المالي 
 م.2020ع سنوي، عن العام المالي لتصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربا-006
 لتصويت على تعديل سياسة مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان.ا-007
 لتصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة. )مرفق(ا-008
ارة، اإلدرار مجلس اإلدارة بتعيين الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي كعضو تنفيذي في مجلس قالتصويت على -009

-04-30دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في  م إلكمال2019-10-06إبتدااء من تاريخ تعيينه في 
ا للعضو السابق الغير تنفيذي األستاذ عبدهللا بن أحمد الكناني.2021  م، خلفا
بتدااء من إقل في مجلس اإلدارة، لتصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ هيثم بن حمد الملحم كعضو مستا-010

ا 2021-04-30دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في  م إلكمال2020-02-20تاريخ تعيينه في   م، خلفا
 للعضو السابق التنفيذي األستاذ يوسف بن محمد القفاري.

ن المادة م( 1خيص الوارد في الفقرة )لتصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترا -011
دارة ة مجلس االة دورالحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام اعتباراا من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاي
ا للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاا  م الشركات لنظا المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقا

 خاصة بشركات المساهمة المدرجة.ال
ي ألعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أطياف للخدمات المساندة خالل العام المالاالتصويت على -012

ثري، سعود الش دكتورم، والتي ألعضاء مجلس اإلدارة التاليين: األستاذ سليمان الماجد، األستاذ عبدهللا الماجد، ال2019
مدة سنة ملة لاطي، الدكتور عبدهللا العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عااألستاذ علي الدم

 لاير سعودي.61,521,310وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 
عضاء م، والتي أل2019ألعمال التي تمت بين الشركة وشركة مهارة القابضة خالل العام المالي االتصويت على -013

اطي، ذ علي الدمألستالس اإلدارة التاليين: األستاذ سليمان الماجد، األستاذ عبدهللا الماجد، الدكتور سعود الشثري، امج
فضيلية و روط تالدكتور عبدهللا العمرو مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن تمويل لمدة ثالث سنوات وبدون أي ش

ا بأن ال 4,080,150بقيمة   م صفر حيث تم السداد.2019ديسمير  31رصيد بتاريخ لاير سعودي، علما
م، 2019ألعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهارة للسفر والسياحة خالل العام المالي االتصويت على -014

ستاذ علي أللشثري، اعود اوالتي ألعضاء مجلس اإلدارة التاليين: األستاذ سليمان الماجد، األستاذ عبدهللا الماجد، الدكتور س
كر طيران ء تذاالدماطي، الدكتور عبدهللا العمرو، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبالغ مستحقة لهم من شرا

 لاير سعودي. 19,162,194لمدة سنة وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 
ت ألعضاء مجلس اإلدارة ( ألف لاير سعودي مكافآت وتعويضا3,908,000لتصويت على صرف مبلغ )ا-015

 م.2019ديسمبر  31واللجان عن العام المالي المنتهي في 

 العثيم23
 مايو 7
 

2020 

 م.31/12/2019لتصويت على تقرير ُمراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ا-001

 م.31/12/2019لتصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ا-002

 م.31/12/2019لتصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في ا-003

ائم عيين مراجع الحسابات للشركة بناءا على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوتالتصويت على -004
 م وتحديد أتعابه.2021م، والربع األول من العام 2020لية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي الما

فويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي تالتصويت على -005
ا للضوابط و2020 ركات م الشاإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاا لنظام، وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف وفقا

 الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

( 71ة )( من الماد1فويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة بالترخيص الواردة في الفقرة )تالتصويت على -006
لحالي، الشركة نهاية دورة مجلس إدارة امن نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى 

ا للشروط الواردة في الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاا لنظام الشر ات لخاصة بشرككات اأيهما أسبق، ووفقا
 المساهمة المدرجة.

ة المكرم/ اإلدارلتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس ا-007
درها ققيمة عبد هللا صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار مكاتب إدارية ولمدة سنة، وذلك ب

ا بأنه ال توجد شر710,050م مبلغ )2019( لاير، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 710,050) وط تفضيلية في ( لاير، علما
 هذا التعامل.

رة المكرم/ كة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس اإلداعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشرالتصويت على األ-008
ها عبد هللا صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدر

ا بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وق305,545) م مبلغ 2019لعام لد بلغت قيمة التعامل ( لاير، علما
 ( لاير، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.305,545)

ة المكرم/ ألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس اإلداراالتصويت على -009
 قيمة قدرهاذلك بويات بطاقات سنابل الخير ولمدة سنة، عبد هللا صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد مشتر

في هذا  ( لاير، وال توجد شروط تفضيلية983,550م مبلغ )2019( لاير، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 983,550)
 التعامل.

رئيس مجلس ل ألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة العثيم القابضة والتياالتصويت على -010
تابعة  شركة اإلدارة المكرم/ عبد هللا صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار خدمات عمالة من

ا بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية ا260,309ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها ) قيمة  لسنة، وقد بلغت( لاير، علما
 ( لاير، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.260,309م مبلغ )2019التعامل للعام 

ة المكرم/ ألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس اإلداراالتصويت على -011
رها ديمة قعبد هللا صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار خدمات عمالة ولمدة سنة، وذلك بق

ا بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعام2,117,817) بلغ م م2019م ل للعا( لاير، علما
 ( لاير، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.2,117,817)

ابعة والتي وشركاتها التلتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالستثمار ا-012
ة لعثيم مصلحالح الرئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبد هللا صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد هللا ص

يمة التعامل ق( لاير، وقد بلغت 2,229,580فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير ولمدد مختلفة، بقيمة قدرها )
ا بأنه ال توجد شروط تفضيلية في هذه التعامالت.2,229,580م مبلغ )2019للعام   ( لاير، علما

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالستثمار وشركاتها التابعة والتي -013
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عبد هللا صالح العثيم مصلحة لرئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبد هللا صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد 
( لاير، 230,265فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير إسكان مشترك للعاملين بالشركات الشقيقة ولمدة سنة، بقيمة قدرها )

ا بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام  ( لاير، وال 230,265م مبلغ )2019علما
 تفضيلية في هذا التعامل.توجد شروط 

ابعة والتي ألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالستثمار وشركاتها التاالتصويت على -014
ة لعثيم مصلحالح الرئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبد هللا صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد هللا ص

ا بأن القيمة  957,660عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، بقيمة قدرها ) فيها، وهي عبارة تغيرة ويتم م)لاير، علما
ط تفضيلية في ( لاير، وال توجد شرو957,660م مبلغ )2019احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 

 هذا التعامل.

 تابعة والتيركة وشركة عبد هللا العثيم لالستثمار وشركاتها اللتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشا-015
ة لعثيم مصلحالح الرئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبد هللا صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد هللا ص

شركة  اسطةتم بوفيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات أنشطة تسويقية في المجمعات التجارية ولمدة سنة، والتي ت
لاير،  (3,153,728رها )أسواق عبد هللا العثيم في المجمعات التجارية التابعة لشركة عبد هللا العثيم لالستثمار، بقيمة قد

ا بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام  ( لاير، 3,153,728) م مبلغ2019علما
 ضيلية في هذا التعامل.وال توجد شروط تف

ها ثمار وشركاتألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة عبد هللا العثيم لالستاالتصويت على -016
ح د هللا صالهد عبفالتابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبد هللا صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ 

 18,321,087فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير خدمات عمالة ولمدد مختلفة، بقيمة قدرها )العثيم مصلحة 
ا بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام  م مبلغ 2019)لاير، علما

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

 تابعة والتيالستثمار وشركاتها الويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالتص-017
ة لعثيم مصلحالح الرئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبد هللا صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد هللا ص

( 4,379,230في الفروع المستأجرة ولمدة سنة، بقيمة قدرها ) فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء ومنافع عامة
ا بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام  ( 4,379,230م مبلغ )2019لاير، علما

 لاير، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

 تابعة والتيالشركة وشركة عبد هللا العثيم لالستثمار وشركاتها ال صويت على األعمال والعقود التي ستتم بينالت-018
ة لعثيم مصلحالح الرئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبد هللا صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد هللا ص

( لاير، 36,000ة قدرها )فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء لوحات إعالنية بالمجمعات التجارية ولمدة سنة، بقيم
ا بأنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا36,000م مبلغ )2019وقد بلغت قيمة التعامل للعام   التعامل. ( لاير، علما

"شركة  ألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة ُمعين للموارد البشريةاالتصويت على -019
قد تأجير عن ع ارة المكرم/ عبد العزيز عبد هللا صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارةتابعة" والتي لعضو مجلس اإلد

ا بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها52,371,996خدمات عمالة ولمدة سنتان بقيمة قدرها )  في نهاية السنة، ( لاير، علما
 ل.وط تفضيلية في هذا التعام( لاير، وال توجد شر52,371,996مبلغ ) 2019وقد بلغت قيمة التعامل للعام 

ض ألعمال والعقود التي ستتم بين شركة ُمعين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الريااالتصويت على -020
دارة المكرم/ %( من رأسمالها والتي لعضو مجلس اإل55للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة )

درها قيمة قالعثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتان بعبد العزيز عبد هللا صالح 
ا بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعام1,865,063) بلغ م م2019م ل للعا( لاير، علما
 ( لاير، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.1,865,063)

مات السبع ية "شركة تابعة" وشركة الخدعلى األعمال والعقود التي ستتم بين شركة ُمعين للموارد البشر التصويت-021
ة عن عقد عبار "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس اإلدارة المكرم/ عبد العزيز عبد هللا صالح العثيم مصلحة فيها، وهي

ا بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها( لاير، 22,508تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة بقيمة قدرها ) قد في نهاية السنة، و علما
 ( لاير، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.22,508م مبلغ )2019بلغت قيمة التعامل للعام 

تي لعضو ألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ُمعين للموارد البشرية "شركة تابعة" والاالتصويت على -022
دة سنة ار ولماإلدارة المكرم/ عبد العزيز عبد هللا صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار عقمجلس 

ا أنه 60,000م مبلغ )2019( لاير، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 60,000وبقيمة قدرها )  توجد شروط ال( لاير، علما
 تفضيلية في هذا التعامل.

ركة بشكل تم بين الشركة وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشعقود التي ستالتصويت على األعمال وال-023
ة لعثيم مصلح%( من رأسمالها والتي لعضو مجلس اإلدارة المكرم/ عبد العزيز عبد هللا صالح ا55غير مباشر بنسبة )

ا بأن121,802,594فيها، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة بقيمة قدرها ) القيمة متغيرة  ( لاير، علما
توجد شروط  ( لاير، وال121,802,594م مبلغ )2019ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 

 تفضيلية في هذا التعامل.

 لسألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الوسطى للخدمات الغذائية والتي لعضو مجاالتصويت على -024
 تلفة ولمدةدن مخاإلدارة المكرم/ عبد العزيز عبد هللا صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير معارض بم

وال توجد  ( لاير،600,000م مبلغ )2019( لاير، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 600,000( سنة وبقيمة قدرها )13)
 شروط تفضيلية في هذا التعامل.

 ى تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة.التصويت عل-025

 لتصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.ا-026

 البالد 24
 مايو 12

 
2020 

ن ماليين سهم من أسهمه، وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أ 5شراء البنك لعدد  التصويت على -001
ل فترة ء خاليكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس اإلدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشرا

ا سعر ما فيهبالعادية، وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه أقصاها اثني عشر شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير 
سنوات  10التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، على أن يتم االحتفاظ باألسهم المشتراة حتى 

 عالقةوبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك اإلجراءات والضوابط المنصوص عليها في األنظمة واللوائح ذات ال

 .1لبند نعم 
 

 زين25
 يونيو 4
 

2020 

 .م2019-12-31لسنة المالية المنتهية في ل  التصويت على تقرير مجلس اإلدارة-001
 .م2019-12-31لسنة المالية المنتهية في ا  التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن-002
 .م2019-12-31التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في -003

امتناع عن التصويت 
 8إلى  5للبنود من 

 نعم لباقي البنود.
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مراجعة؛ نة الالتصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين قائمة المراجعين المرشحين بناءا على توصية لج-004
م والربع األول 2020لي وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام الما

 .حديد أتعابهم وت2021من العام المالي 
مير/ مو األالتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس اإلدارة س-005

ذلك نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقد خدمات اتصاالت و
م مبلغ وقدره 2019حيث بلغ إجمالي قيمة التعامالت خالل العام المالي بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية 

 (لاير سعودي. )مرفق 2,886,332
رئيس كون لالتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستودعات األرشفة المحدودة، والتي ي-006

مات قد خدعة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن المجلس سمو األمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلح
حدودة، لاير حيث وقعت زين السعودية عقد مع شركة مستودعات األرشفة الم ٩١٦,٧٩٣تخزين وأرشفة بقيمة سنوية 

 (م. )مرفق٢٠١٩يونيو  ٣٠وقد تم انهاء العقد بتاريخ 
يس مجلس ي لرئعربي للتأمين التعاوني والتالتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع ال-007

سيف لي العاإلدارة سمو األمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ رائد بن 
ث بلغ ية حيمصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقد خدمات وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيل

 (لاير سعودي. )مرفق 531,981م مبلغ وقدره 2019التعامالت خالل العام المالي إجمالي قيمة 
مو سدارة التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اسمنت اليمامة والتي لرئيس مجلس اإل-008

وذلك  صاالتعقد خدمات اتاألمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن 
غ وقدره م مبل2019بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعامالت خالل عام 

 (لاير سعودي. )مرفق 539,423
 .م2019-12-31التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل السنة المالية المنتهية في -009
إلدارة وأعضاء لاير سعودي مكافأة ألعضاء مجلس ا 3,675,000تصويت على صرف مبلغ اجمالي مقداره ال-010

 2019-12-31اللجان مجتمعين عن السنة المالية المنتهية في 

 سابك26
 يونيو 10

 
2020 

 علقة بـ )المركز الرئيسي للشركة(.نظام الشركة األساس، المت ( من2التصويت على تعديل المادة )-001
 ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )أغراض الشركة(.3ى تعديل المادة )التصويت عل-002
 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )التملك والمشاركة واالندماج(4لتصويت على تعديل المادة )ا-003
 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )تملك األسهم(8حذف المادة )التصويت على -004
 ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )األسهم الممتازة(.12ت على تعديل المادة )التصوي-005
 ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )زيادة راس المال(.13ت على تعديل المادة )التصوي-006
 لمال(.ا( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )تخفيض رأس 14تعديل المادة ) التصويت على-007
 ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )تشكيل مجلس اإلدارة(.15صويت على تعديل المادة )الت-008
 ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )اجتماعات المجلس(.16ت على تعديل المادة )التصوي-009
 ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )قرارات المجلس ومداوالته(.17لتصويت على تعديل المادة )ا-010
 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )صالحيات المجلس واختصاصاته(18لتصويت على تعديل المادة )ا-011
 بـ )صالحيات رئيس المجلس(. ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة19التصويت على تعديل المادة )-012
 رة(.( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )شغور مركز عضوية مجلس اإلدا20لتصويت على تعديل المادة )ا-013
 ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )مكافأة الرئيس التنفيذي(.22لتصويت على حذف المادة )ا-014
 تعلقة بـ )صالحية التوقيع عن الشركة(.ن نظام الشركة األساس، الم( م23التصويت على تعديل المادة )-015
 ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )نواب الرئيس التنفيذي(.24صويت على حذف المادة )الت-016
 ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )حضور الجمعيات(.26لى تعديل المادة )عالتصويت -017
 لجمعيات العامة(.( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )انعقاد ا28عديل المادة )التصويت على ت-018
 ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )دعوة الجمعيات(.29لى تعديل المادة )عالتصويت -019
 لعادية(.اعامة ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )نصاب اجتماع الجمعية ال33لتصويت على تعديل المادة )ا-020
 ر العادية(.( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )اختصاصات الجمعية العامة غي34لتصويت على تعديل المادة )ا-021
غير  ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )نصاب اجتماع الجمعية العامة35لتصويت على تعديل المادة )ا-022

 العادية(.
 رات الجمعية العامة(.( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )قرا36المادة )التصويت على تعديل -023
 ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )تعيين مراجع الحسابات(.37لتصويت على تعديل المادة )ا-024
جع ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )صالحيات ومسؤوليات مرا38تصويت على تعديل المادة )ال-025

 الحسابات(.
 ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )الوثائق المالية(.40ت على تعديل المادة )التصوي-026
 ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )توزيع االرباح(.41لى تعديل المادة )عالتصويت -027
 لية(.)أدوات الدين والصكوك التموي ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ43) التصويت على تعديل المادة-028
 ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )أحكام ختامية(.46لى تعديل المادة )التصويت ع-029
عاله لتصويت على إعادة ترتيب مواد نظام األساس وترقيمها، لتتوافق مع التعديالت المقترحة في البنود أا-030

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

 البنود.نعم لجميع 

 بوبا27
 يونيو 30

 
2020 

 م31-12-2019لتصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في ا-001
 م31-12-2019لتصويت على تقرير مراجعي لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ا-002
 م31-12-2019لتصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ا-003
حص عيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة الُمراجعة، وذلك لفتالتصويت على -004

والربع األول لعام 2020ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 
 وتحديد أتعابهما. 2021،

ألف(، كمكافأة ألعضاء 3,098ف لاير سعودي ) مبلغ ثالث ماليين وثمانية وتسعون أل التصويت على صرف-005
 م.31-12-2019مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

امتناع عن التصويت للبند 
والبنود من  10و  9و  4

 47إلى  13
 نعم لباقي البنود.
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نتهي في براء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خالل العام المالي المإالتصويت على -006
 م.31/12/2019

 نوي أو ربع سنوي عنسصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف الت-007
ا للضوابط واإلجراءات2020العام المالي  الصادرة  التنظيمية م في حال تقرر ذلك، وتحديد تاريخ االستحقاق والتوزيع وفقا

 تنفيذاا لنظام الشركات.
ألف سهم، بهدف  220لاير سعودي، وبحد أقصى عدد  14,275,322م بمبلغ هالتصويت على شراء الشركة ألس-008

شهر(  12تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة )خطة الحوافز طويلة األجل( على أن يتم التخصيص خالل مدة أقصاها )
لشراء من اويل ممن تاريخ اجتماع الجمعية العمومية الذي تمت فيها الموافقة على خطة الحوافز طويلة األجل، وسيتم ت

ترة فلخطة خالل قة با)النقد المتوفر بالشركة(، وتفويض مجلس اإلدارة بإتمام عملية الشراء وتنفيذ عمليات األسهم المتعل
ا بأن هذا البرنامج هو استمرار للبر  أقصاها اثني عشر شهراا من تاريخ قرار الجمعية غير العادية. الذي  نامج الحاليعلما

 م.08/05/2017هـ الموافق 12/08/1438بقاا من قبل مجلس اإلدارة وأخذ موافقة الجمعية بتاريخ تم تحديد شروطه سا
ي رار مجلس اإلدارة بتعيين السيدة / جوي لينتون عضواا في مجلس اإلدارة )عضو غير تنفيذقالتصويت على -009

في  انتهاء الدورة الحاليةم، إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ 01/12/2019(ابتداءا من تاريخ تعيينها في 
ا للعضو السابق30/06/2022  لسيد / سيمون بريستون )عضو غير تنفيذي (ا  م، خلفا

الشاغر وذلك إعتباراا من تاريخ   نتخاب عضو مجلس إدارة من بين المرشحين لشغل المقعداالتصويت على -010
 م.30/06/2022حتى إنتهاء الدورة بتاريخ و  م30/06/2020الجمعية 

 لتصويت على تعديل سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء لجان مجلس اإلدارةا-011
 لتصويت على تعديل سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارةا-012
مجلس  العمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العالمية وحدة األسواق والتي ألعضاءاالتصويت على -013

بارهم باعت فليتشر ومارتن هيوستن وسايمون بريستون وجوي لينتون( مصلحة غير مباشرة فيها االدارة )ديفيد مارتن
ت لي التعامالإجما تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن عقد مع شركة بوبا العالمية وحدة األسواق، كما بلغ

 ألف لاير سعودي. 36,423مبلغ  2019خالل عام 
س االدارة ة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي ألعضاء مجلال والعقود التي تمت بين الشركالتصويت على االعم-014

رسوم  رة عنلؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم مالك في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبا
ما يقارب  2019مالي التعامالت خالل عام تشغيل العيادات الداخلية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية ، كما بلغ إج

 ألف لاير سعودي. 132مبلغ 
التي لعضو وألعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني واألهلي كابيتال، االتصويت على -015

بارة هي عبيتال. ومجلس اإلدارة د .عدنان صوفي مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في األهلي كا
 ألف لاير سعودي. 715مبلغ  2019عن رسوم خدمات استثمارية وبلغت قيمة التعامالت في عام 

االدارة  العمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي ألعضاء مجلساالتصويت على -016
طبية. ات الناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعياد لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي

لاير  ألف 673مايقارب مبلغ  2019وهي عبارة عن تكاليف مشاركة مبنى، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 
 سعودي. )مرفق(

اء ي ألعضالعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمتد، والتاالتصويت على -017
 فيها مجلس االدارة )ديفيد مارتن فليتشر وسايمون بريستون ومارتن هيوستن وجوي لينتون( مصلحة غير مباشرة

 ب، كما بلغألجانباعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن تعديل للضرائب المستردة من المساهمين ا
 ألف لاير سعودي. 2,988لغ مايقارب مب 2019إجمالي التعامالت خالل عام 

ضاء العمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمتد، والتي ألعاالتصويت على -018
. وهي فيها مجلس االدارة )ديفيد مارتن فليتشر وسايمون بريستون ومارتن هيوستن وجوي لينتون( مصلحة غير مباشرة

ا أنعبارة عن مكافآت أعضاء مجلس  لمكافآت هذه ا اإلدارة دفعت نظير عضويتهم لمجلس إدارة شركة بوبا العربية. علما
 ألف لاير سعودي ودفعت من غير شروط تفضيلية. 700بلغت 
الدارة العمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا انشورانس لمتد، والتي ألعضاء مجلس ااالتصويت على -019

فيذيين في هم تنايمون بريستون ومارتن هيوستن وجوي لينتون( مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار)ديفيد مارتن فليتشر وس
 6,009ب مبلغ مايقار 2019شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 

 ألف لاير سعودي.
ي ألعضاء ة وشركة بوبا الشرق األوسط الثانية القابضة والتلتصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركا-020

ق الشر مجلس االدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في شركة بوبا
ن( ينتوجوي لواألوسط القابضة، وكذلك ألعضاء مجلس االدارة )ديفيد مارتن فليتشر وسايمون بريستون ومارتن هيوستن 

 ة، كما بلغتجاريمصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن رسوم العالمة ال
 ألف لاير سعودي. 23,608مبلغ  2019إجمالي التعامالت خالل عام 

ضو مجلس ي، والتي لعلتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاونا-021
رة ي. وهي عباتعاوناإلدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين ال

مبلغ  2019عام  عن تكاليف تأمين صحي لموظفي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل
 ي.ألف لاير سعود 19,155

العمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة ناظر القابضة، والتي ألعضاء مجلس االتصويت على -022
ظر كة نااالدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالك ولؤي ناظر مالك ورئيس شر

ألف  656بلغ مايقارب م 2019لي التعامالت خالل عام القابضة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجما
 لاير سعودي.

االدارة  العمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي ألعضاء مجلساالتصويت على -023
طبية. ت الادالؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعي

ألف لاير  2,774مايقارب مبلغ  2019وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 
 سعودي.

مة العمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقداالتصويت على -024
اظر نوطل  ة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظرالمحدودة، والتي ألعضاء مجلس االدار

ي ة. وهمالكين في شركة ناظر ولؤي ناظر هو رئيس شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدود
  سعودي.ف لايرأل 6,286مبلغ  2019عبارة عن تكاليف تأمين طبية لموظفيها، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نواة للرعاية الصحية، والتي ألعضاء مجلس االدارة -025
لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة نواة للرعاية الصحية. 
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ألف لاير  535مايقارب مبلغ  2019كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، 
 سعودي.

لس االدارة االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي ألعضاء مج الموافقة على-026
طبيةا. ات الركة ناظر للعيادلؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في ش

كما بلغ  وهي عبارة عن تكاليف تقديم خدمات طبية ومهنية لعمالء شركة بوبا العربية ضمن شبكة مزودي الخدمات،
 ألف لاير سعودي. 2,945مايقارب مبلغ  2019إجمالي التعامالت خالل عام 

ي تجاري، والتللتأمين التعاوني والبنك األهلي ال لتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربيةا-027
ي. وتبلغ لتجارلعضو مجلس اإلدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في البنك األهلي ا

 ألف لاير سعودي 151,004مبلغ  2019قيمة التعامالت بلغت خالل عام 
لي ، والتي بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وبنك الخليج الدواألعمال والعقود التي تمت  التصويت على-028

لتعامالت يمة العضو مجلس اإلدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في البنك. وتبلغ ق
 ألف لاير سعودي. 9,423مبلغ  2019بلغت خالل عام 

ن صحي، مت بين الشركة وشركة حديد الراجحي، والمتمثلة في تكاليف تأميمال والعقود التي تالتصويت على االع-029
اجحي. د الروالتي لعضو مجلس االدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة حدي

 ألف لاير سعودي. 6,878مايقارب مبلغ  2019كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 
كاليف الت )موبايلي(، والمتمثلة في تعلى االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إتحاد إتصاالتصويت -030

ألولى ادرجة تأمين صحي، والتي لعضو مجلس االدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من ال
ألف  76,456مايقارب مبلغ  2019ت خالل عام عضو مجلس إدارة في شركة إتحاد إتصاالت. كما بلغ إجمالي التعامال

 لاير سعودي.
لة في العمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعدين العربي السعودي )معادن(، والمتمثاالتصويت على -031

جة لدراه من تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس االدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقارب
ألف  11,092مايقارب مبلغ  2019األولى عضو مجلس إدارة في شركة معادن. كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 

 لاير سعودي.
في تكاليف  العمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية لإلستثمار الصناعي، والمتمثلةاالتصويت على -032

ألولى ادرجة ة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من التأمين صحي، والتي لعضو مجلس االدار
ايقارب مبلغ م 2019عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية لإلستثمار الصناعي. كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 

 ألف لاير سعودي. 236
كاليف ان للصناعات الخشبية ، والمتمثلة في تلتصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوا-033

ألولى ادرجة تأمين صحي، والتي لعضو مجلس االدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من ال
مبلغ  مايقارب 2019عضو مجلس إدارة في شركة بوان للصناعات الخشبية. كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 

  سعودي.ألف لاير 1,457
كاليف العمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوان للصناعات الحديدية ، والمتمثلة في تاالتصويت على -034

ألولى ادرجة تأمين صحي، والتي لعضو مجلس االدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من ال
ب مبلغ مايقار 2019حديدية. كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام عضو مجلس إدارة في شركة بوان للصناعات ال

 ألف لاير سعودي. 1,266
تأمين  العمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصرف الراجحي )الراجحي( ، والمتمثلة في تكاليفاالتصويت على -035

ضو عألولى أحد أقاربه من الدرجة اصحي، والتي لعضو مجلس االدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار 
 لايرألف  101,163مايقارب مبلغ  2019مجلس إدارة في مصرف الراجحي. كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 

 سعودي.
ين العمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كابالت الرياض ، والمتمثلة في تكاليف تأماالتصويت على -036

عضو  ألولىاالدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة ا صحي، والتي لعضو مجلس
  سعودي.ألف لاير 8,329مايقارب مبلغ  2019مجلس إدارة في كابالت الرياض. كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 

 إلياس عضو مجلس اإلدارة د. عبدهللالتصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كريم، والتي لا-037
حي صأمين تمصلحة غير مباشرة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة في كريم. والمتمثلة في تكاليف 

 ألف لاير سعودي. 1,162مايقارب من مبلغ  2019للموظفين، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 
 يتال، والتيلتي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة األهلي كابد االتصويت على االعمال والعقو-038

 شركة لعضو مجلس االدارة د. عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في
ف لاير أل 4,813غ مبل 2019األهلي كابيتال. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي وقد بلغت إجمالي التعامالت في 

 سعودي.
ة، والتي العمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة سدكو القابضاالتصويت على -039

سدكو  شركة لعضو مجلس االدارة د. عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في
 سعودي. ألف لاير 3,237مبلغ  2019كاليف تأمين صحي وقد بلغت إجمالي التعامالت في القابضة. وهي عبارة عن ت

ن صحي، العمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فتيحي القابضة، والمتمثلة في تكاليف تأمياالتصويت على -040
شركة  رة فيباره عضو مجلس إداوالتي لعضو مجلس االدارة د.عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها باعت

 ألف لاير سعودي. 1,487مايقارب مبلغ  2019فتيحي القابضة. كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 
ارة العمال والعقود التي تمت بين الشركة واألستاذ عبدالهادي شايف، والتي لعضو مجلس االداالتصويت على -041

لتعامالت الي اتمثلة في تكاليف تأمين صحي عائلي وللموظفين، كما بلغ إجمعبدالهادي شايف مصلحة مباشرة فيها. والم
 ألف لاير سعودي. 64مايقارب من مبلغ  2019خالل عام 

و مجلس العمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تعبئة المياه الصحية المحدودة، والتي لعضاالتصويت على -042
لمحدودة. اصحية اشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة تعبئة المياه الاالدارة عبدالهادي شايف مصلحة غير مب

لف لاير أ 3,379مايقارب من مبلغ  2019والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 
 سعودي.

ركة األهلي وني والبنك األهلي وشلتصويت على االعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاا-043
لس إدارة ضو مجعكابيتال، والتي ألعضاء مجلس اإلدارة د. عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره 

دمات ديم خفي شركة األهلي كابيتال وزيد القويز عضو مجلس إدارة البنك األهلي. وهي عبارة عن تكاليف ورسوم تق
 ألف لاير سعودي. 1,429مبلغ  2019بلغت إجمالي التعامالت في عام  مالية للشركة وقد

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والشركة السعودية ألنابيب -044
تباره عضو مجلس الصلب، والتي للرئيس التنفيذي المالي للشركة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها بإع
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إدارة الشركة السعودية ألنابيب الصلب ، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة السعودية ألنابيب الصلب، 
 ألف لاير سعودي. 4,140مايقارب مبلغ  2019وقد بلغت إجمالي التعامالت في 

اعشن، بأمين التعاوني وشركة أحمد محمد لتصويت على االعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتا-045
جارة ، ن للتوالتي لعلي محمد سعدي شنيمر مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة شركة أحمد محمد باعش

لف لاير أ 2,999مبلغ  2019وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة ، وقد بلغت إجمالي التعامالت في 
 سعودي.

التي لعضو وني ونادي اإلتحاد، وويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاالتص-046
قد عة عن مجلس اإلدارة لؤي ناظر مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره رئيس مجلس إدارة النادي السابق، وهي عبار

 ألف لاير سعودي. 2,538رعاية للنادي وقد بلغت إجمالي التعامالت مايقارب من مبلغ 
ة تي لعضو لجنألعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ونادي الهالل، والاالتصويت على -047

ا المراجعة بمجلس اإلدارة سليمان الهتالن مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة النادي و ا أمينا  مكلفا
 ي.ألف لاير سعود 3,170ن عقد رعاية للنادي وقد بلغت إجمالي التعامالت مايقارب للصندوق، وهي عبارة ع

 ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بالتأسيس.1لتصويت على تعديل المادة )ا-048
 ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.3لتصويت على تعديل المادة )ا-049
 س للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.( من النظام األسا4المادة )التصويت على تعديل -050
 ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بإصدار األسهم.11لتصويت على تعديل المادة )ا-051
 ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بتداول األسهم.12لتصويت على تعديل المادة )ا-052
 تعلقة بزيادة رأس المال.( من النظام األساس للشركة والم13تعديل المادة ) التصويت على-053
 ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال.14لتصويت على تعديل المادة )ا-054
 ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.15لتصويت على تعديل المادة )ا-055
 لمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس( من النظام األساس للشركة وا16تعديل المادة )التصويت على -056
 ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.17عديل المادة )تالتصويت على -057
 ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بصالحيات المجلس18لتصويت على تعديل المادة )ا-058
 لمجلس والمكافأة الخاصةا( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء 19لتصويت على تعديل المادة )ا-059

 برئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب.
دة ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بصالحيات رئيس مجلس اإلدارة وم20عديل المادة )تالتصويت على -060

 الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر.عضويته، وعضوية نائب 
 ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس.21لتصويت على تعديل المادة )ا-061
 ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.22لتصويت على تعديل المادة )ا-062
 ساس للشركة والمتعلقة باالتفاقيات والعقود.( من النظام األ24لتصويت على تعديل المادة )ا-063
 ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات.25لتصويت على تعديل المادة )ا-064
 ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بالجمعية التأسيسية.26لتصويت على تعديل المادة )ا-065
 م األساس للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية.( من النظا27لى تعديل المادة )التصويت ع-066
 ( والمتعلقة اختصاصات الجمعية العامة العادية.28لتصويت على تعديل المادة )ا-067
 ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.30لتصويت على تعديل المادة )ا-068
 لغير عادية.ظام األساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة ا( من الن33عديل المادة )تالتصويت على -069
 ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.39لتصويت على تعديل المادة )ا-070
 ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات.41عديل المادة )تالتصويت على -071
 ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بالزكاة واالحتياطي.45لتصويت على تعديل المادة )ا-072
 ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة باستحقاق األرباح.46لتصويت على تعديل المادة )ا-073
 جلس اإلدارة.( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بمسؤولية أعضاء م49لتصويت على تعديل المادة )ا-074
 ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بانقضاء الشركة.50لتصويت على تعديل المادة )ا-075
 ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بنظام الشركة.51لتصويت على تعديل المادة )ا-076

28
اسمنت 
 المدينة

 أغسطس 25
 

2020 

ا م بتخفيض رأس مال الشركة وفق4/11/2019هـ الموافق 7/3/1441توصية مجلس اإلدارة بتاريخ  التصويت على -1 ا
 لما يلي:

 لاير، بنسبة 1,400,000,000لاير وبعد التخفيض  1,892,000,000لقيمة األسمية لرأس المال قبل التخفيض ا -
 أس مال الشركة% من ر26تخفيض قدرها 

 سهم. 140,000,000سهم، وبعد التخفيض  189,200,000لمصدرة قبل التخفيض عدد األسهم ا -
 ( أسهم.3.85( لكل )1معدل التخفيض: سهم واحد ) -
 لاير 492,000,000قيمة تخفيض رأس المال  -
 الشركة، وتعويض المساهمينسهم من أسهم  49,200,000خفيض رأس المال هي إلغاء عدد الطريقة المقترحة لت -

 ( رياالت لكل سهم ملغي.10المستحقين لذلك بالقيمة األسمية )
 حاجة.سبب تخفيض رأس المال: زيادة رأس المال عن ال -
أو  ثر التخفيض: لن يكون هناك أثر جوهري لتخفيض رأس المال على إلتزامات وعمليات أو أداء الشركة الماليأ -

 كة.إلدارة أن يكون للتخفيض أثر إيجابي على نسب مؤشرات األداء والربحية للشرالتشغيلي. بينما تتوقع ا
ة اتفاقيات مويل عملية التخفيض: تعتزم الشركة تمويل عملية التخفيض من مصادرها الذاتية ومع ذلك فقد وقعت الشركت -

عودي ومبلغ ( لاير س50,000,000تسهيالت بنكية إسالمية مع البنك السعودي البريطاني )ساب( بمبلغ خمسين مليون )
ة ( لاير سعودي مع بنك الرياض متاحة لغرض تمويل عملية تخفيض رأس مال الشرك50,000,000خمسين مليون )

من  تخفيضفقط، ولن تستخدم الشركة مبالغ هذه التسهيالت إال في حال عدم تمكن الشركة من تمويل كامل عملية ال
ا بأن هذه التسهيالت غير ممصادرها الذاتية وتحسباا ألي حدث ط ال يحتسب ولزمة ارئ قد يؤثر على عملية السداد، علما

 عليها أي عموالت أو أتعاب إدارية أو عمولة ارتباط في حال لم يتم استخدامها التسهيالت
ل اريخ التخفيض: في حال وافق مساهموا الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مات -
ركز ركة مشلشركة، سيكون قرار التخفيض نافذاا على جميع مساهمي الشركة المقيدين في سجل مساهمين الشركة لدى ا

 . إيداع األوراق المالية )مركز اإليداع( في نهاية ثانى يوم تداول يلي إنتهاء فترة إعتراض الدائنين
 ال الشركة. )مرفق(.اسي للشركة والمتعلقة برأس م( من النظام األس7تعديل المادة ) -
 النظام األساسي للشركة والمتعلقة باإلكتتاب. )مرفق(. ( من8تعديل المادة ) -
 مرفق(.( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك بالشركات. )4تعديل المادة ) التصويت على -2
 رفق(.( والمتعلقة بشراء الشركة ألسهمها. )م5لتصويت على إضافة مادة جديدة للنظام األساسي للشركة برقم )ا -3

 نعم لكل البنود
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 فق(.( والمتعلقة ببيع أسهم الخزينة. )مر10إضافة مادة جديدة للنظام األساسي للشركة برقم ) التصويت على -4
 .( والمتعلقة بإرتهان األسهم. )مرفق(11إضافة مادة جديدة للنظام األساسي للشركة برقم ) التصويت على -5
 تعلقة بصالحيات مجلس اإلدارة )مرفق(.( من النظام األساسي للشركة والم19تعديل المادة )التصويت على  -6
 ( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة. )مرفق(.30لتصويت على تعديل المادة )ا -7
 ة. )مرفق(.لى الجمعية العام( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بنشر الدعوة إ34لتصويت على تعديل المادة )ا -8
 ( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. )مرفق(.45تعديل المادة ) التصويت على -9

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

29
مصرف 
 الراجحي

 نوفمبر 9
 

2020 

م ولمدة 14/11/2020على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراا من تاريخ  التصويت-001
م )مرفق السير الذاتية لكافة المرشحين(، مع مالحظة أنه في حال كانت نتائج 13/11/2023ثالث سنوات تنتهي في 

ين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم التصويت ال تمكن المصرف من تعيين الحد األدنى من األعضاء المستقل
 إحالل أعضاء مستقلين مكان األعضاء غير المستقلين حسب عدد األصوات التي سيحصلون عليها. ) مرفق السير الذاتية

) 
ثالث سنوات  م ولمدة2020نوفمبر  14التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ -002

م كل من م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها )مرفق السيرة الذاتية( وه2023نوفمبر  13نتهي في وت
 .فراج منصور مطلق ابواثنين3.وليد عبدهللا احمد تميرك . 2.عبدهللا علي محمد المنيف . 1:

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

 3نعم  للبند 
 امتناع لباقي البنود.

 

 الدريس30
 نوفمبر 16

 
2020 

اريخ نتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراا من تاالتصويت على -001
 م )مرفق السير الذاتية(.21/12/2023سنوات وتنتهي في  3م ولمدة 22/12/2020

داءا من ا وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتلجنة المراجعة وتحديد مهامهالتصويت على تشكيل -002
ا بأن المرشحين )المرفق سيرتهم الذاتية( هم 21/12/2023م وحتى انتهاء الدورة في 22/12/2020 األستاذ/ -أ:م علما

-دألستاذ/ خالد بن محمد الخويطر )عضواا(ا-ألستاذ/ عيد بن فالح الشامري )عضواا(جا-عادل بن فارس العتيبي )رئيساا(ب
 األستاذ/ سعد بن حمد الدريس )عضوا

امتناع عن التصويت 
 لجميع البنود

 الكهرباء31
 ديسمبر 27

 
2020 

 /01 /21التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ  .1
 (م. )مرفق السير الذاتية للمرشحين2024 /01 /20تنتهي بتاريخ م ومدتها ثالث سنوات 2021

هاية عام حتى ن التصويت على معالجة أرباح شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو(، عن الفترة منذ تأسيس الشركة .2
 عمائة وأربعةسبلاير )ثالثة مليارات وثالثمائة وواحد وخمسون مليوناا و 3,351,784,611هـ والتي تبلغ قيمتها 1439

 صالح وزارةلشركة وثمانون ألفاا وستمائة وأحد عشر رياالا سعودياا( على أن تكون معالجة هذا المبلغ كمديونية على ال
يتعلق  مالية فيمارة الالمالية وإدراج األرباح المشار اليها ضمن اتفاقيتي التسوية والمضاربة الموقعتين بين الشركة ووزا

 (ة المستحقة للحكومة على الشركة. )مرفقبااللتزامات المالي
ا التفاقية ا .3 ة المبرمة لمضاربالتصويت على إنشاء وتخصيص احتياطي اتفاقي لغرض سداد أرباح اتفاقية المضاربة وفقا

 ()مرفقفاقية المضاربة. ( أعاله وفق النسبة واآللية المذكورة في ات2بين الشركة ووزارة المالية والمشار إليها في البند )
 (3البند ) ليه فيالتصويت على تفويض مجلس اإلدارة بالتحويل من أرباح الشركة المبقاة لتكوين االحتياطي المشار إ .4

 (أعاله. )مرفق
لسداد أرباح  ( أعاله3. التصويت على تفويض مجلس اإلدارة باستخدام االحتياطي االتفاقي المشار اليه في البند )5

 ع أحكام اتفاقية المضاربة. )مرفق(المضاربة بما يتوافق م

 نعم لجميع البنود.

 ينساب32
 ديسمبر 29

 
2020 

 ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )أغراض الشركة(.3لتصويت على تعديل المادة )ا-001
 .الشركات(( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )المشاركة والتملك في 4لتصويت على تعديل المادة )ا-002
 ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )مدة الشركة( .6لتصويت على تعديل المادة )ا-003
 ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )صالحيات المجلس( .21لتصويت على تعديل المادة )ا-004
 )صالحيات الرئيس والنائب( .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ 23لتصويت على تعديل المادة )ا-005
 ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )حضور الجمعيات( .27لتصويت على تعديل المادة )ا-006
 ( تتعلق بـ )حضور الجمعيات( .28لتصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة األساس برقم )ا-007
 ، المتعلقة بـ )دعوة الجمعيات( .( من نظام الشركة األساس30لتصويت على تعديل المادة )ا-008
 ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )تقارير اللجنة( .41لتصويت على تعديل المادة )ا-009
 ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )الوثائق المالية( .45لتصويت على تعديل المادة )ا-010
 األساس، المتعلقة بـ )توزيع األرباح( . ( من نظام الشركة46لتصويت على تعديل المادة )ا-011
اله عادة ترتيب مواد نظام األساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديالت المقترحة في البنود أعإالتصويت على -012

 ( في حال الموافقة عليها46،45،41،30،28،27،23،21،6،4،3)

 نعم لجميع البنود.
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 لألسهم الخليجية  صندوق الراجحي 

 )مدار من قبل شركة الراجحي المالية(  

 المراجعة وتقرير المراجع المستقل   القوائم المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  







 لألسهم الخليجيةصندوق الراجحي 

 قائمة المركز المالي  
  2020ديسمبر  31كما في 

 جزءا من هذه القوائم المالية.  15إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 3 

 
 

 يضاحإ

 ديسمبر  31
 2020        

  لاير سعودي

 ديسمبر  31
  2019   

  لاير سعودي
  ───────── ───────── 

    الموجودات 

 275,551 4,045,376  رصيد لدى البنك 

 106,870,112 118,405,778 5 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 882,929 415,357  توزيعات أرباح مدينة

 11,888,678 -  مبالغ مستحقة القبض لقاء أوراق مالية مباعة 
  ────────── ───────── 

 119,917,270 122,866,511  إجمالي الموجودات 
  ────────── ───────── 

    المطلوبات

 539,448 209,232 6 أتعاب إدارة مستحقة 

 - 558,996  مبالغ مستحقة الدفع لقاء استثمارات

 - 150,966  استردادات مستحقة

 136,949 154,529 7 مصاريف مستحقة 
  ────────── ───────── 

 676,397 1,073,723  إجمالي المطلوبات
    
    

    حقوق الملكية

 119,240,873 121,792,788  القابلة لالسترداد  مالكي الوحداتلة صافي الموجودات العائد
  ────────── ───────── 

 119,917,270 122,866,511  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
  ═════════ ═════════ 

 989,385 865,147  الوحدات القابلة لالسترداد المصدرة
  ═════════ ═════════ 
    

 120.52 140.78  صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة
  ═════════ ═════════ 
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 يضاحإ 
2020 

   لاير سعودي
2019 

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

    الدخل

صافي الربح المحقق عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة  

  العادلة من خالل الربح أو الخسارة

9,590,306 

12,152,769 

صافي )الخسارة( الربح غير المحقق عن الموجودات المالية  

    المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

6,905,556 

(4,158,626) 

 4,388,541 3,546,375  دخل توزيعات األرباح
  ───────── ──────── 

 12,382,684 20,042,237   إجمالي الدخل
  ───────── ──────── 

    المصاريف

 (2,213,985) (2,141,150) 6 ةأتعاب إدار

 ( 65,176) (108,418) 8 مصاريف تطهير

 ( 128,534) (141,597) 9 أخرى 
  ───────── ──────── 

 (2,407,695) (2,391,165)  إجمالي المصاريف
  ───────── ──────── 

 9,974,989 17,651,072  للسنة دخلال صافي

    

 - -   للسنةخر الدخل الشامل اآل
  ───────── ──────── 

 9,974,989 17,651,072  للسنةالشامل  الدخل إجمالي
  ═════════ ════════ 
 
 

 
 



 لألسهم الخليجيةصندوق الراجحي 

     قائمة التغيرات في حقوق الملكية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 جزءا من هذه القوائم المالية.  15إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 5 

 
  2020 

   لاير سعودي
2019 

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

 114,118,352 119,240,873  حقوق الملكية في بداية السنة
  ───────── ────────── 
    

 9,974,989 17,651,072  للسنة  دخلالصافي 

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

 9,974,989 17,651,072  للسنة إجمالي الدخل الشامل 

    

 377,965 233,236  السنة وحدات مصدرة خالل 

 (5,230,433) (15,332,393)  السنة وحدات مستردة خالل 
  ───────── ────────── 

 (4,852,468) (15,099,157)  صافي التغير من معامالت الوحدات

  ───────── ────────── 

 119,240,873 121,792,788  السنةفي نهاية  حقوق الملكية
  ═════════ ══════════ 
    

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

    القابلة لالسترداد ةمعامالت الوحد

    : خالل السنةفيما يلي ملخصاً للوحدات القابلة لالسترداد 

    

 1,030,006 989,385  السنة الوحدات في بداية 
  ───────── ───────── 

 3,175 1,977  السنة مصدرة خالل وحدات 

 ( 43,796) (126,215)  السنة خالل وحدات مستردة 
  ───────── ───────── 

 ( 40,621) (124,238)    في الوحدات النقص صافي
  ───────── ───────── 

 989,385 865,147  السنةالوحدات في نهاية 
  ═════════ ═════════ 
 

 



 لألسهم الخليجيةصندوق الراجحي 

     قائمة التدفقات النقدية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 جزءا من هذه القوائم المالية.  15إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 6 

 

 2020 
   لاير سعودي

2019 
   لاير سعودي

 ───────── ───────── 
   

   التشغيلية  األنشطة

 9,974,989 17,651,072    السنة صافي الدخل

   

النشاطات   منالنقدية  التدفقات  تسوية صافي الدخل إلى صافيتعديالت لال

   التشغيلية:

غير المحققة عن الموجودات المالية   ( الخسارةاألرباحالخسارة )في  حركةال

 4,158,626 (6,905,556) المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

   

   : تعديالت رأس المال العامل

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  النقص في )الزيادة( 

 1,069,771 (4,630,110) الخسارة  وأ

 ( 150,957) 467,572 توزيعات أرباح مدينةفي  (الزيادةالنقص )

 ( 11,888,678) 11,888,678 مبالغ مستحقة القبض لقاء أوراق مالية مباعة في  (الزيادةالنقص )

 359,969 (330,216) أتعاب اإلدارة المستحقةفي  الزيادة)النقص( 

 -        558,996 الزيادة في مبالغ مستحقة الدفع لقاء استثمارات

 -        150,966 استردادات مستحقةالزيادة في 

 ( 2,841) 17,580 )النقص( الزيادة في المصاريف المستحقة 
 ───────── ───────── 

 3,520,879 18,868,982 التشغيلية األنشطة من النقديةالتدفقات صافي 
 ───────── ───────── 

   التمويلية  األنشطة

 377,965 233,236  المصدرةمتحصالت من الوحدات 

 (5,230,433) ( 15,332,393) وحدات مستردة سداد
 ───────── ───────── 

 (4,852,468) ( 15,099,157) التمويلية األنشطة  المستخدمة فيالنقدية التدفقات صافي 
 ───────── ───────── 

 (1,331,589) 3,769,825 الرصيد لدى البنك صافي الزيادة في

   

 1,607,140 275,551 السنة في بداية  الرصيد لدى البنك
 ───────── ───────── 

 275,551 4,045,376 السنةفي نهاية  الرصيد لدى البنك
 ═════════ ═════════ 

   التدفقات النقدية التشغيلية من توزيعات األرباح:

 4,237,584 4,013,947 توزيعات أرباح مستلمة 
 ═════════ ═════════ 
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  التكوين واألنشطة  -  1

  

بين شركة  اتفاق)"الصندوق"(، هو صندوق استثماري غير محدد المدة، أنشئ بموجب لألسهم الخليجية صندوق الراجحي إن  

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

 والمستثمرين فيه )"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 

 

إن الصندوق مصمم للمستثمرين الراغبين في إنماء رأس المال على المدى الطويل األجل. تستثمر موجودات الصندوق 

متنوعة من األسهم المتداولة في أسواق األسهم الخليجية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. يعاد استثمار في محفظة 

 (. 1998فبراير  18هـ )الموافق  1418شوال  21كافة األرباح التجارية في الصندوق. تأسس الصندوق بتاريخ 

 

انفستمنت سيرفس )"مدير المحفظة"( إلدارة استثمارات الصندوق أبرم الصندوق إتفاقية إدارة موجودات مع شركة فيجين  

 في عمان. ويتحمل مدير الصندوق األتعاب المدفوعة لمدير المحفظة. 
 

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

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

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

 . دوق خالل السنةمن حصص الصن % 20إلى  % 5يتم استرداد ما بين  ،وبناء على المعلومات التاريخية
 
 اللوائح النظامية    -  2

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

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

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

 على األمور التي يتعين على جميع صناديق االستثمار العاملة في المملكة اتباعها. 
 
 والسياسات المحاسبية الهامة  أسس االعداد  -  3

 م بيان االلتزا   3-1

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

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

 .("معتمدة في المملكة العربية السعوديةالمالي ال

 اإلعداد أسس    3-2

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

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

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

 

 السياسات المحاسبية الهامة   -  3-3

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

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

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

 

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

 سعر الفائدة المرجعي

ا ( األدوات المالية: يوفر اإلثبات والقياس عددً 39( ومعيار المحاسبة الدولي )9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

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

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

 تغطية المخاطر. 

 

  يوجد للتعديالت أي أثر على القوائم المالية للصندوق.ال

 

 (: تعريف األهمية النسبية 8( ومعيار المحاسبة الدولي )1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

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

أن 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." 

 

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

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

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

  المتوقع أن يكون لها أي أثر مستقبلي عليه.

 

 2018مارس  29اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر بتاريخ 

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

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

ثر ذلك  محاسبية متسقة في الحاالت التي ال يوجد فيها معيار ساري، ومساعدة جميع الجهات على فهم المعايير وتفسيرها.ولن يؤ 

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

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

 ية للصندوق. أي أثر على القوائم المال
 

 النقدية وشبه النقدية 

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

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

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

 يعتبر نقدية وشبه نقدية.

ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك.
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  -  3-3
 

 المالية األدوات 
 

 التصنيف ( 1)

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

 إلى فئات من الموجودات المالية والمطلوبات المالية المبينة أدناه.
 

 وعند تطبيق هذا التصنيف، يتم اعتبار الموجودات المالية أو المطلوبات المالية مقتناة ألغراض المتاجرة إذا:   

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

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

 األرباح على المدى القصير، أو  

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

 الموجودات المالية  

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

 كل من:  

  .نموذج األعمال الخاصة بالمنشأة إلدارة الموجودات المالية 

  خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية . 

 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة  •

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

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

   . القائم على المبلغ األصلي  

 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   •

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

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

 على المبلغ األصلي القائم، أو  

 و  لم يكن األصل محتفظاً به ضمن نموذج أعمال هدفه إما تحصيل التدفقات النقدية، أو تحصيل التدفقات النقدية والبيع معاً، أ  ( ب ) 

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

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

 الخسائر الناتجة عنها وفق أسس مختلفة.  أو المطلوبات أو إثبات األرباح و 

 يدرج الصندوق في هذه الفئة ما يلي:  

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

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

 وبات المالية  المطل

 المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  •

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

 مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  

 المطفأة    المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة  •

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

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

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

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

 فيه الصندوق بشراء أو بيع األصل.  

 (  القياس األولي 3)

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

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

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

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

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

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

وتوزيعات األرباح 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  قيام الصندوق بتحويل حقوق است
آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما )أ( قام الصندوق بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل، أو )ب(  

 لمخاطر المصاحبة لألصل، ولكن قام بتحويل السيطرة على األصل. لم يقم 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  
 ة. يجب 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 األًصل، يستمر الصندوق في إثبات األصل بقدر ارتباط الصندوق المستمر به. وفي تلك الحالة، يقوم الصندوق أيضاً 
ا. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس  بإثبات المطلوبات المصاحبة له

 الحقوق وااللتزامات التي أبقى عليها الصندوق.   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

   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 

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

 ستتم إما:

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

ن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أ
 وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

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

 حد.

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

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

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

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

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

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

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

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

 القيمة العادلة غير المتكرر.  
 

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

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

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

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

 التغيير معقوال.
 

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

الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله. إن اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة  
 (. 10لألدوات المالية، التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو التي تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لها، تمت مناقشتها في إيضاح )

 المحاسبة بتاريخ التداول 

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

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

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

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

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

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

 يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.

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

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

 المصاريف المستحقة الدفع 

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

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

 لالسترداد الوحدات القابلة  

 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.   -

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

 األدوات المالية األخرى.  

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

 تناسبية في صافي موجودات الصندوق. 

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

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

 المثبت وغير المثبت للصندوق على مدى عمر األداة المالية. 

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

 أخرى أو عقد يشتمل على:  

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

 التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير المثبت للصندوق.

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

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

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

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

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

لشروط تصنيفها 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.  

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

 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 

 أتعاب اإلدارة  

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

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

بالصندوق. الخاصة
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  -  3-3
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .(ماليةعلى الضمانات لقاء تلك األدوات ال

 توزيعات األرباح 

يتم إثبات توزيعات األرباح في قائمة الدخل الشامل وذلك بتاريخ اإلقرار بأحقية استالمها. وبالنسبة لألوراق المالية المتداولة،  

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

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

 الخسارة في بند مستقل في قائمة الدخل الشامل. 

 العمالت األجنبية 

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

 . قائمة الدخل الشامل من تحويل العمالت األجنبية في 

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

 .ماليةاعداد القوائم ال

 .خسارة تحويل عمالت أجنبيةصافي  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 

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

 المعايير الصادرة وغير السارية بعد   3-4

هناك العديد من التعديالت والتفسيرات الصادرة وغير السارية بعد تاريخ إصدار القوائم المالية للصندوق. ويعتقد مجلس إدارة  

الصندوق أنه لن يكون لهذه المعايير أي أثر على الصندوق. ويعتزم الصندوق إتباع هذه المعايير، إذ ينطبق ذلك، عند سريانها. 
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 األحكام واالفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة    -4

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

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

برة السابقة وعوامل أخرى تشتمل على  . يتم تقويم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة وذلك بناًء على الخالسنةعنها خالل 

 توقعات لألحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف. 

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

 مبدأ االستمرارية 

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

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

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

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

 قياس القيمة العادلة 

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

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

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

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

تحليل   أي) الدخلالعادل، والمعدلة عند الضرورة، والرجوع إلى القيمة السوقية الحالية لألدوات األخرى المماثلة( وطريقة 

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

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

 (. 10) العادلة في إيضاح

 
 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  -5

 :للسنةفي آخر يوم تقويم  في المحفظة  أوراق المالاستثمارات  ملخصاً بمكونات فيما يلي  
 

 
 

  2020ديسمبر   31 

النسبة المئوية  
   ةالسوقيللقيمة 

 التكلفة
   لاير سعودي

 القيمة السوقية 
   لاير سعودي

 أرباح غير محققة 
   لاير سعودي

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

 
 

     
 12,887,608 94,004,634 81,117,026 79.39 المملكة العربية السعودية 
 2,030,301 11,841,632 9,811,331 10.00 اإلمارات العربية المتحدة 

 ( 698,076) 10,357,331 11,055,407 8.75 الكويت 
 444,811 2,202,181 1,757,370   1.86 عمان 

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

 14,664,644 118,405,778 103,741,134 100.00 اإلجمالي 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 تتمة  - الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  -5
 
 

 
 

  2019ديسمبر  31 

النسبة المئوية  
 السوقية  للقيمة 

 التكلفة
   لاير سعودي

 القيمة السوقية 
   لاير سعودي

 أرباح غير محققة 
   لاير سعودي

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

 
 

 7,846,347 92,925,641 85,079,294 86.95 المملكة العربية السعودية 
   143,164 10,656,732 10,513,568 9.97 اإلمارات العربية المتحدة 

 ( 230,423) 3,287,739 3,518,162 3.08 عمان
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 7,759,088 106,870,112 99,111,024 100.00 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

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

 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة    -  6

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

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

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

لاير سعودي  199,319يشمل ضريبة القيمة المضافة بمبلغ  لاير سعودي 2,141,150 وقدرهمبلغ تمثل أتعاب اإلدارة 
( الظاهرة في قائمة الدخل  لاير سعودي 105,428يشمل ضريبة القيمة المضافة بمبلغ  لاير سعودي 2,213,985: 2019)

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

تشمل ضريبة القيمة المضافة بمبلغ    سعودي  لاير  209,232وقدره    مبلغ اإلدارة    أتعاب دفع    ستحق، ي2020  ديسمبر  31كما في  
( إلى لاير سعودي 25,688يشمل ضريبة القيمة المضافة بمبلغ  سعودي لاير 539,448: 2019)لاير سعودي  27,291

 مدير الصندوق.
 

ديسمبر  31مدير الصندوق ) ي قبل موظف من  مملوكة ةوحد 101 على  2020 ديسمبر 31في  كما المصدرةتشمل الوحدات 
 وحدة(. 101: 2019

 
: 2019ديسمبر    31قبل مدير الصندوق )  من   مملوكة  ةوحد  شيء  ال  على   2020  ديسمبر  31في    كما   المصدرة تشمل الوحدات  

 (. وحدة شيء ال
 

 (.سعودي لاير 23,537: 2019ديسمبر  31) سعودي لاير 20,280لدى البنك  د، بلغ الرصيالفترةفي نهاية 
 
 المعامالت مع مجلس اإلدارة   -ب 

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

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

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

 مجلس اإلدارة. 

 

لاير سعودي( خالل السنة. وكما في   2,573: 2019ديسمبر  31لاير سعودي ) 6,450أتعاب مجلس إدارة قدرها  تحميل تم

لاير سعودي ( إلى مجلس   2,573:  2019ديسمبر    31)  سعودي  لاير  6,450تُستحق أتعاب مجلس قدرها    ،2020ديسمبر  31

 إدارة الصندوق.
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 المصاريف المستحقة   -7

 
 

   2020 
   لاير سعودي

   2019 
  لاير سعودي

 ───────── ───────── 
   

 43,487 56,104 مصاريف تطهير مستحقة 
 27,825 30,475 أتعاب المؤشر االسترشادي

 36,750 25,300 مستحقة أتعاب مراجعة  
 28,887 42,650 مصاريف مستحقة أخرى   

 ───────── ───────── 
 154,529 136,949 
 ═════════ ════════ 
 

 مصاريف التطهير    -8

المصاريف المتكبدة   (سعودي لاير 65,176: 2019ديسمبر  31) سعودي لاير 108,418 البالغة  تطهيرالمصاريف  تمثل 

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

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

 .من خالل مدير الصندوق
 

 المصاريف األخرى    -9

 
 

   2020 
   لاير سعودي

   2019 
  لاير سعودي

 ───────── ───────── 
 36,750 40,250 مراجعة  الأتعاب 

 27,825 30,475 أتعاب المؤشر االسترشادي
 20,243 27,036 أتعاب حفظ

 20,370 14,279   اتعاب تعامالت 
 23,346 29,557 مصاريف أخرى 

 ───────── ───────── 
 141,597 128,534 
 ═════════ ═════════ 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية   -10

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

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

بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية وذلك نظراً لمدتها قصيرة   لفة المطفأة وأنهاتصنف على أساس التك األخرى

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

ة خالل الفترة الحالية أو السنة السابقة. تحويل في التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادل
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 والمطلوبات االستحقاق للموجودات تواريخ تحليل  -11

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

 شهر  12خالل   2020 ديسمبر 31كما في 
   لاير سعودي

 شهر  12بعد 
   لاير سعودي

 اإلجمالي 
   لاير سعودي

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

 4,045,376 - 4,045,376 رصيد لدى البنك
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 118,405,778 - 118,405,778 الربح أو الخسارة
 415,357 - 415,357 توزيعات أرباح مدينة 

 ──────── ───────── ──────── 
 122,866,511 - 122,866,511 إجمالي الموجودات 

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

 209,232 - 209,232 أتعاب إدارة مستحقة  

 558,996 - 558,996 مبالغ مستحقة الدفع لقاء استثمارات

 150,966 - 150,966 استردادات مستحقة
 154,529 - 154,529 مستحقة الدفع مصاريف 

 ──────── ───────── ──────── 
 +++++++++++   +++++++++++  1,073,723 - 1,073,723 إجمالي المطلوبات 

 

 شهر  12خالل   2019 ديسمبر 31كما في 
   لاير سعودي

 شهر  12بعد 
  لاير سعودي

 اإلجمالي 
   لاير سعودي

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

 275,551 - 275,551 رصيد لدى البنك
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 106,870,112 - 106,870,112 الربح أو الخسارة
 882,929 - 882,929 توزيعات أرباح مدينة 

 11,888,678 - 11,888,678 مبالغ مستحقة القبض لقاء أوراق مالية مباعة
 ───────── ───────── ───────── 

 119,917,270 - 119,917,270 إجمالي الموجودات 
 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات 
 539,448 - 539,448 أتعاب إدارة مستحقة  

 136,949 - 136,949 مصاريف مستحقة الدفع 
 ───────── ───────── ───────── 

        676,397 - 676,397 إجمالي المطلوبات 

 
 المالية  إدارة المخاطر  -12

 مقدمة 

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

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

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

 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 

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

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

أنواع المخاطر واألنشطة. الصندوق بمراقبة وقياس المخاطر المتعلقة بإجمالي التعرضات للمخاطر عبر كافة 
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 التقليل من المخاطر 

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

 وفلسفة إدارة المخاطر بوجه عام.

 مخاطر التركزات 

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

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

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

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

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

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

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

الخاصة بالصندوق على إرشادات محددة تركز على أهمية  الشروط واألحكاماطر، تشتمل ولتجنب التركزات المفرطة للمخ

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

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

 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 

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

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

 سمعة جيدة.  مخاطر االئتمان من 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   
  ─────────  ───────── 

 275,551 4,045,376 رصيد لدى البنك
 882,929 415,357 توزيعات أرباح مدينة

 11,888,678  - مبالغ مستحقة القبض لقاء أوراق مالية مباعة 
  ─────────  ───────── 
 4,460,733 13,047,158 
 ═════════ ═════════ 

 مخاطر السيولة 

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

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

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

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

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

 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. 
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 السوق مخاطر  

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

 ، واألسعار األخرى التي قد تؤثر على دخل الصندوق أو القيمة العادلة لألدوات المالية الخاصة به.الخاصة

 

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

بالصندوق. 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. 

   األسهمر مخاطر أسعا 

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

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

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

 تحليل الحساسية 

ة الصندوق، فإن األثر على قائمة الدخل الشامل  وطبقاً إلدار رية للصندوق لمخاطر أسعار األسهم.تخضع االستثمارات التجا

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

 السهم 
األثر على قائمة  

 الدخل الشامل 
التغير في سعر  

 السهم 
األثر على قائمة 

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

مؤشر إس آند بي ألسهم الدول الخليجية المتوافقة مع 

 9,938,920 %10 10,893,332 %10 أحكام الشريعة اإلسالمية.

 مخاطر العمالت 

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

 العملة الوظيفية له.  اللاير السعوديالصندوق 

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

ول أدناه مخاطر العمالت األجنبية التي يتعرض لها الصندوق، كنتيجة لموجوداته ومطلوباته النقدية. يحتسب يوضح الجد

، اللاير السعوديالتحليل أثر التغيرات المحتملة المعقولة في مخاطر العمالت الرئيسية التي يتعرض لها الصندوق مقابل 

 . قائمة الدخل الشاملمع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، على 

الزيادة / النقص في  
 سعر العملة

الدخل  قائمة األثر على
 الشامل 

األثر على قائمة الدخل 
 الشامل 

  2020 2019 
 لاير سعودي لاير سعودي  العمالت

    
 -  1,035,733 % 10 دينار كويتي
 328,774 220,218 % 10 لاير عماني

 1,065,673 1,184,163 % 10 درهم إماراتي

 الخاصة  العموالت أسعار  مخاطر

  الصندوق  أن  الصندوق مدير يعتقد وعليه،. خاصة بعمولة مرتبطة مالية  مطلوبات  أو  مالية موجودات  الصندوق لدى يوجد ال

. خاصة عموالت  أسعار  مخاطر  أية  الى  مباشر  بشكل معرض غير
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   أخر يوم للتقويم  -  13

 ( 2019ديسمبر 31: 2019ديسمبر  31السنة المنتهية في ) 2020 ديسمبر 31 تقويم للسنة هو كان آخر يوم 

 

   19-تأثير كوفيد   -14

( باعتباره وباًء نظراً النتشاره السريع  19-، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا )كوفيد2020خالل مارس 
أنحاء العالم، حيث أثرت هذه الجائحة أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية في جميع 

السعودية. قامت الحكومات في جميع أنحاء العالم باتخاذ خطوات الحتواء انتشار الفيروس، ونفذت المملكة العربية السعودية 
للتباعد االجتماعي وفرضت عمليات اإلغالق وحظر التجول في  على وجه الخصوص إغالق الحدود، وأصدرت إرشادات 

 جميع أنحاء البالد. 
 

استجابةً لالنتشار السريع للفيروس وما نتج عنه من تعطيل لبعض األنشطة االجتماعية واالقتصادية واستمرارية األعمال،  
عيل العمل عن بعد لضمان سالمة الموظفين اتخذ مدير الصندوق سلسلة من اإلجراءات الوقائية واالحترازية، بما في ذلك تف

 وعوائلهم.
 

، شهدت عمليات الصندوق ونتائجه المالية تأثيًرا بسبب 2020ديسمبر  31اعتباًرا من تاريخ القوائم المالية للسنة المنتهية في 
األصول المالية للصندوق المقاسة  بشكل أساسي نتيجة للخسائر االئتمانية المتوقعة اإلضافية غير الجوهرية في    19-تفشي كوفيد

بالتكلفة المطفأة المدفوعة من خالل التغيرات في عوامل وافتراضات االقتصاد الكلي. انعكس تأثير الوباء على عمليات الصندوق 
لتطورات والنتائج المالية حتى تاريخ القوائم المالية األولية في صافي قيمة األصول وقيمة االستثمارات. يمكن أن تستمر هذه ا

بالتأثير على نتائجنا المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي، وسيواصل مدير الصندوق تقييم طبيعة ومدى التأثير 
 على أعماله ونتائجه المالية.

 

 المالية  القوائم اعتماد  -15
 (.2021إبريل  1ـ )الموافق ه1442شعبان  19تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في 

 
 
 


