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# 
أسم 

 المصدر

تاريخ 
الجمعية 
 العمومية

 بنود التصويت أو موضوع التصويت
القرار  نعم / 

 ال

1
اسمنت 
 الشمالية

 

 فبراير12 
 

2020 
 

 ثالث ولمدة م16/03/2020 تاريخ من تبدأ التي القادمة للدورة المرشحين بين من اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على التصويت  .1

 .(الذاتية السيرة مرفق) م15/03/2023 تاريخ في تنتهي ميالدية سنوات

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

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

امتناع عن 
التصويت 
 للبنود 2-1

 لباقي نعم
 .البنود

2
اسمنت 
 القصيم

 

 مارس 1
 

2020 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 عن امتناع
 التصويت

,  6,  4 للبنود
8  ,10 
 لباقي نعم

 .البنود

3 
 معادن

 

 مارس 15
 

2020 
 

 
 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام عن المالية القوائم على التصويت-001
 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت-002
 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام عن الشركة إدارة مجلس تقرير على التصويت-003
 .م2019 ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام عن أرباح توزيع بعدم اإلدارة مجلس توصية على التصويت-004
 ديسمبر 31 يف المنقضية السنة خالل للشركة إدارتهم عن المسؤولية من الشركة إدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-005

 .م2019
 تقرير في ورد لما وفقا   م2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للسنة اإلدارة مجلس أعضاء وتعويضات مكافآت على التصويت-006

 .اإلدارة مجلس
ا جمعة بن صالح بن عبدهللا /األستاذ سعادة بتعيين اإلدارة مجلس قرار على التصويت-007  الشركة، دارةإ مجلس في مستقال   عضو 

 ضوالع من بدال   م،2020 أكتوبر 24 في الحالية المجلس دورة نهاية وحتى م،2020 يناير 09 من ابتداء   التعيين ذلك يسري أن على

 (.مرفق) م2020 يناير 09 بتاريخ المالية السوق موقع في الشركة إعالن لتفاصيل وفقا   شلبي، ياسر بن عزام /المهندس سعادة المستقيل
 عضوا  ( فيذيتن غير عضو) أوبراين ريتشارد /األستاذ سعادة اإلدارة مجلس عضو بتعيين المراجعة لجنة توصية على التصويت-008

 عن بدال   وذلك م،2020 أكتوبر 24 بتاريخ الحالية اللجنة دورة نهاية وحتى م،2019 ديسمبر 19 تاريخ من ابتداء   المراجعة لجنة في

 التوصية صدور ختاري من اعتبارا   التعيين يسري أن على( مستقل عضو) شلبي ياسر بن عزام /المهندس سعادة المستقيل اللجنة عضو

 مرفق) المراجعة لجنة عمل لالئحة وفقا   التعيين هذا يأتي م2019 ديسمبر 19 في الصادرة

 عن امتناع
 التصويت

 8,7 للبنود
 

 لباقي نعم
 .البنود
 

4 
 ينساب

 

 مارس 15
 

2020 
 

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

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

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

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

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

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

امتناع عن 
التصويت 

 للبنود 11,10
 لباقي نعم

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

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

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

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

5
 الراجحي

 

 مارس 25
 

2020 
 

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

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

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

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

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

 أنب علما  . الجمعية نعقادا يوم بعد تداول يوم ثاني بياناتهم تظهر والتي الجمعية يوم تداول بنهاية اإليداع مركز لدى المسجلين المصرف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 من كونه لشركةا قرارات في تأثيرا   العضو يمتلك حيث فيها مباشرة غير مصلحة الشدي فهد بن أمين /األستاذ اإلدارة مجلس لعضو
 ، Dell - EMC هزةأج وصيانة وتركيب توريد تقديم عقد عن عبارة وهي ،(السعودية االتصاالت) المالكة الشركة في التنفيذيين كبار

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

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

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

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

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

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

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

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

 (مرفق. )ادمق لعام بها والترخيص سعودي لاير 42,525 مبلغ 2019 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث سنوات، سبع ومدته تفضيلية
 /األستاذ دارةاإل مجلس لرئيس والتي التعاوني للتأمين الراجحي وشركة المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على لتصويت  24

 شركة في دارةإ مجلس عضو الراجحي سليمان بن عبدهللا /األستاذ يشغل حيث فيها مباشرة غير مصلحة الراجحي سليمان بن عبدهللا
 سنة ومدته تفضيلية اياومز شروط بدون للسيارات، الشامل التأمين وثائق على التعاقد تجديد عن عبارة وهي التعاوني، للتأمين الراجحي

 (مرفق). قادم لعام بها والترخيص سعودي لاير 780,596,000 مبلغ 2019 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث واحدة
 /األستاذ رةاإلدا مجلس لرئيس والتي والسياحة للسفر فرسان وشركة المصرف بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت  25

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

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

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

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

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

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

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

 (مرفق. )قادم لعام بها والترخيص سعودي
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 مارس 31
 

2020 
 

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

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

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

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

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

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

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

 جميعنعم ل
 البنود
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 جرير

 

 بريلا 13
 
 2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 عضو) العقيل نعبدالرحم بن ناصر /والمهندس ،(تنفيذي عضو) العقيل عبدالرحمن بن عبدهللا /والسيد ،(تنفيذي غير عضو) العقيل
 مكتب تأجير قدع عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي عضو) العقيل عبدالرحمن بن عبدالكريم /والسيد ،(تنفيذي غير
 على بناء   تتم التالتعام هذه أن العلم مع لاير، 306,240 بلغت م2019 عام في التعامالت قيمة بأن علما   بالرياض، جرير مبنى في

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 غير عضو) عقيلال الرحمن عبد بن ناصر /والمهندس ،(تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن هللا عبد /والسيد ،(تنفيذي غير عضو)
 في مكتب تأجير دعق عن عبارة وهي  فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي عضو) العقيل الرحمن عبد بن الكريم عبد /والسيد ،(تنفيذي
 أسس على بناء   تتم التعامالت هذه أن العلم مع لاير، 138,600 بلغت م2019 عام في التعامالت قيمة بأن علما   بالرياض، جرير مبنى

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 معا في التعامالت يمةق بأن علما   بالرياض، التجاري بالزا روبين لمجمع( بالتأجير المرتبطة الخدمات شامل غير) والصيانة والتشغيل

 (مرفق) تفضيلية شروط دون تجارية أسس على بناء   تتم التعامالت هذه أن العلم مع ، لاير 842,333  م2019
 2020 المالي العام عن سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-020

8 
 اسمنت

 الشرقية

 بريلا 14 
 
 2020 

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

 لألرباح المستحقة األسهم وعدد المال، رأس من%( 15) وبنسبة للسهم لاير( 1.50) بواقع لاير( 129,000,000) قدرها

 لدى الشركة مساهمي سجل في والمقيدين الجمعية انعقاد يوم لألسهم المالكين للمساهمين األحقية تكون أن على سهم،( 86,000,000)

امتناع عن 
التصويت 
للبنود 8 و 
 10 و 7

 لباقي نعم
 ..البنود
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 الموافق هـ04/09/1441 يوم األرباح توزيع تاريخ وسيكون اإلستحقاق تاريخ يلي تداول يوم ثاني نهاية في اإليداع مركز

 .م27/04/2020
 وتدقيق ةومراجع لفحص وذلك المراجعة، لجنة توصية على بناء   المرشحين بين من الشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت

 .أتعابه وتحديد م،2021 المالي العام من األول والربع م،2020 المالي العام من والسنوي والثالث الثاني للربع المالية القوائم
 وذلك اعضاء،( 5) المراجعة لجنة اعضاء عدد ليصبح مقاعد( 5) إلى( 4) من المراجعة لجنة اعضاء مقاعد عدد زيادة على التصويت

 وحتى الجمعية وافقةم تاريخ من ابتداءا   المراجعة لجنة في عضوا  ( مستقل عضو) الجعفري عبدهللا بن محمد بن وليد /األستاذ بتعيين

 (.الذاتية السيرة مرفق) م28/01/2021 بتاريخ الحالية اللجنة عمل فترة نهاية
 العضاء والتي( زميلة شركة) المحدودة لألسمنت اليمنية العربية والشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت
 العربية لشركةا إدارة بمجلس الشرقية المنطقة أسمنت شركة يمثل حيث فيها، مباشرة غير مصلحة أدناه المذكورين اإلدارة مجلس

( 2(.)تنفيذي يرغ عضو) المقرن لرحمنعبدا بن زامل /الدكتور( 1:)وهم إدارتها مجلس أعضاء من ثالثة المحدودة لألسمنت اليمنية
 األعمال هذه وطبيعة(.تنفيذي عضو) العتيبي راشد بن فهد /المهندس( 3(.)تنفيذي غير عضو) الرويس سالم بن إبراهيم /األستاذ

 موردي إلى هاتحويل بغرض وذلك الزميلة الشركة من الشرقية المنطقة أسمنت شركة تستلمها سوف نقدية مبالغ في تتمثل والعقود
 بأن علما   ية،اليمن الجمهورية خارج وإلى من مصرفية تحويالت تنفيذ في الصعوبات بعض الشركة تلك تواجه حيث الزميلة الشركة

( م31/12/2018 في كما سعودي لاير مليون 22) م31/12/2019 في كما سعودي لاير مليون( 63) بلغ والعقود األعمال هذه رصيد

 (.مرفق) الزميلة الشركة تواجه التي الصعوبات تنتهي أن إلى والعقود األعمال هذه تنفيذ يستمر وسوف
 .م31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة لاير( 1,600,000) مبلغ صرف على التصويت
 ابتداء   اإلدارة لسبمج عضوا  ( مستقل عضو) الجعفري هللا عبد بن محمد بن وليد /األستاذ بتعيين اإلدارة مجلس توصية على التصويت

 السابق للعضو خلفا   م28/01/2021 في الحالية الدورة إنتهاء تاريخ حتى المجلس دورة إلكمال م01/05/2019 في تعيينه تاريخ من

 (.الذاتية السيرة مرفق) ،(مستقل عضو) الرويشد سعد بن عبدالمحسن الدكتور
 (.مرفق) المالية بالقوائم المتعلقة األساس الشركة نظام من 47 المادة تعديل على التصويت
 (.مرفق) الشركة بإدارة المتعلقة األساس الشركة نظام من 19 رقم المادة تعديل على التصويت
 (.مرفق) الجمعيات بدعوة المتعلقة األساس الشركة نظام من 30 رقم المادة تعديل على التصويت
 (.مرفق) المراجعة لجنة بتقارير المتعلقة األساس الشركة نظام من 45 رقم المادة تعديل على التصويت

9 
 اسمنت
 العربية

 بريلا 19 
 
 2020 

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

 وتحديد م2021 المالي امالع من األول والربع م2020 المالي العام من والسنوي والرابع والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق

 .أتعابه
 .م2019ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء مكافاة لاير مليون 1.8 مبلغ صرف على التصويت-005
 .م2019ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-006
 .م2020 المالي العام عن سنوي ربع/  نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-007
 لكل لاير( 1) اقعبو م2019 لعام الثاني النصف عن المساهمين على نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت-008

 النصف عن وزيعهت تم ما إلى إضافة( للسهم اإلسمية القيمة من% 10 يعادل ما أي)  لاير مليون( 100) وقدره مبلغ وبإجمالي سهم

 في المنتهي مالعا عن توزيعها والمقترح الموزعة األرباح إجمالي يصبح وبذلك لاير، مليون(  75)  بقيمة م2019 للعام األول

 تكون أن على. "للسهم لاير( 1.75) بواقع( للسهم اإلسمية القيمة من%  17.5 يعادل ما)  لاير مليون( 175) هو م31/12/2019

 ولتدا يوم ثاني نهاية يف اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في والمقيدين الجمعية انعقاد يوم لألسهم المالكين للمساهمين األحقية
 .الحقا   التوزيع تاريخ عن اإلعالن وسيتم ،"االستحقاق تاريخ يلي

 لعضوي والتي ردن،باأل اإلنشائية والتوريدات الجاهز الباطون وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-009

(  تنفيذي يرغ عضو)  العزاوي قصي معتز/  والمهندس(  تنفيذي غير عضو)  السليمان العزيز عبد سعود /األستاذ اإلدارة مجلس
 قادم، لعام ابه اإلنشائية،والترخيص والتوريدات الجاهز الباطون شركة إدارة مجلس عضوية يشغال حيث فيها مباشرة غير مصلحة

 93.3 مبلغب( تابعة شركة) القطرانة أسمنت شركة من أسمنت االنشائية والتوريدات الجاهز الباطون شركة شراء عن عبارة وهي

 ( مرفق.) العقود من النوع هذا على تفضيلية شروط توجد ال بانه علما   م2019 السابق للعام لاير مليون
 الحادية المادة من( 1) الفقرة في الوارد بالترخيص للمساهمين العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على الموافقة-010

 المفوض االدارة لسمج دورة نهاية حتى أو للمساهمين العامة الجمعية موافقة تاريخ من عام لمدة وذلك الشركات، نظام من والسبعون
 ةالمساهم بشركات لخاصةا الشركات لنظام تنفيذا   الصادرة التنظيمية واالجراءات الضوابط في الواردة للشروط وفقا   وذلك أسبق، أيهما

 .المدرجة

امتناع عن 
التصويت 
 للبنود 4 و 9

 لباقي نعم
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 سابك 10
 بريلا 21
 
 2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 
اسمنت 

 السعودية

 بريلا 21
 
 2020 

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

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

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

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

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

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

 من النوع اهذ على تفضيلية شروط توجد وال الطبي التأمين عدا الشركة ممتلكات تأمين عن عبارة وهو سعودي لاير 6,911,706
 (مرفق. )العقود
 2020 المالي العام عن سنوي ربع  أو سنوي نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-012
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 .م2019-12-31في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 .م2019-12-31 في المنتهية المالية السنة عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت-002
 م2019-12-31 في المنتهية المالية السنة عن المالية القوائم على التصويت-003
 .م2019-12-31 بتاريخ المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-004
 المالية القوائم قوتدقي لفحص وذلك المراجعة، لجنة قبل من المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت-005
 .أتعابه وتحديد م2021 العام من األول والربع م2020 العام من والرابع والثالث الثاني للربع
 36 والبالغ م،2019 المالي العام من األول النصف عن الشركة أرباح من توزيعه تم بما اإلدارة مجلس قرار على التصويت-006
 توزيع بعدم إلدارةا مجلس توصية على وكذلك للسهم، اإلسمية القيمة من٪ 10 وبنسبة الواحد السهم حصة لاير( 1) بواقع لاير مليون
 (.مرفق) 2019 العام من الثاني النصف عن أرباح
 المالي العام عن سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل المساهمين على مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-007

 مع بيتناس بما وذلك اتالشرك لنظام تنفيذا   الصادرة التنظيمية واإلجراءات للضوابط وفقا   والتوزيع االستحقاق تاريخ وتحديد م،2020
 .واالستثمارية التوسعية وخططها النقدية تدفقاتها و المالي الشركة وضع
 كبار أحد القابضة لعالميةا أبرار لشركة المالكين بخش طه هللا عبد ورثة و الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-008

 ،( تنفيذي غير) شويعر هاني السيد و( تنفيذي غير) بخش محمد طالل السيد اإلدارة مجلس بعضوي والممثله ساكو شركة مساهمي
-28 الموافق هـ، 1430-03-03 تاريخ من ،( األندلس شارع) جدة في متجر إيجار عقد في متمثله مباشرة غير مصلحة لهم أن حيث
 يوجد وال سعودي لاير( 2,000,000) سيكون م2020 عام خالل التعامل مبلغ بأن علما   م،26/02/2020 لغاية و م02-2009

 (.مرفق) التعامل هذا في تفضيلية شروط
 كبار أحد القابضة لعالميةا أبرار لشركة المالكين بخش طه هللا عبد ورثة و الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-009

 حيث( تنفيذي غير) شويعر هاني السيد و( تنفيذي غير) بخش محمد طالل السيد اإلدارة مجلس بعضوي والممثله ساكو شركة مساهمي
 من التحلية فوةالص بمركز العزيز عبد بن محمد األمير شارع جدة في ساكو معرض إيجار عقد في متمثله مباشرة غير مصلحة لهم أن

 2020 عام خالل التعامل مبلغ بأن علما   ، سعودي لاير( 1,985,000) بمبلغ م2030-12-31 ولغاية م،2017-04-09 تاريخ
 مرفق) التعامل هذا في تفضيلية شروط يوجد وال سعودي، لاير( 1,985,000) سيكون
 عن لمكافآتوا الترشيحات لجنة توصية حسب اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافآة لاير( 1,800,000) مبلغ صرف على التصويت-010
 م2019-12-31 في المنتهية المالية السنة
 تاريخ من اعتبارا   (مستقل) االدارة مجلس في عضوا   باعيسى عمر سمير/  األستاذ بتعيين اإلدارة مجلس توصية على التصويت-011
 عبد/  األستاذ) لسابقا للعضو خلفا   م2020-07-20 في الحالية الدورة انتهاء تاريخ حتى المجلس دورة إلكمال م26-5-2019

 .الذاتية السيرة مرفق( مستقل) الطوق المحسن
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 .م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 .م31/12/2019 في المنتهية للسنة المالية القوائم على التصويت-002
 .م31/12/2019 في المنتهية للسنة الحسابات مراجع تقرير على التصويت-003
 .م31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-004
 لاير( 439.999.999) وقدره مبلغ بإجمالي م2019 العام من األول النصف عن أرباح من توزيعه تم ما على التصويت-005

 (.مرفق) المال رأس من%( 6) يمثل بما الواحد للسهم هلله( 60) مجموعه ما أي سعودي،
 المالية نةالس عن اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة لاير ألف ومائة مليون أربعة( 4.100.000) مبلغ صرف على التصويت-006

 .م31/12/2019 تاريخ في المنتهية
 ومراجعة لفحص وذلك المراجعة، لجنة توصية على بناء المرشحين بين من الشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت-007
 أتعابه وتحديد م2021 يالمال العام من االول والربع م2020 المالي العام من والسنوي والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق

 (.مرفق)

 لجميع نعم
 .البنود
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 .م2020 المالي العام عن سنوية( نصف/ربع) أولية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-008
 الرتياء كوذل ، خزينة كأسهم وتخصيصها أسهمها من سهما  ( 73,126,989)  إلى يصل لعدد الشركة شراء على التصويت-009
 أو النقدية أرصدتها مباستخدا األسهم شراء عملية تمويل يتم أن على ، العادلة قيمته من اقل السوق في السهم سعر بأن اإلدارة مجلس

 الجمعية قرار يختار من( أشهر 12) أقصاها فترة خالل الشراء عملية بإتمام يفوضه من أو المجلس وتفويض االئتمانية، التسهيالت
 هذه انقضاء وبعد لعاديةا غير العامة الجمعية موافقة تاريخ من( سنوات 5) حتى المشتراة باألسهم االحتفاظ ويتم العادية، غير العامة
 (.مرفق) العالقة ذات واللوائح األنظمة في عليها المنصوص والضوابط اإلجراءات الشركة تتبع المدة
 (.مرفق) الجمعيات بحضور المتعلقة األساس الشركة نظام من( 28) المادة تعديل على التصويت-010

 التصنيع14
 مايو 5
 
 2020 

 .م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 .م31/12/2019 في المنتهي المالي للعام الحسابات مراجع تقرير على التصويت-002
 .م31/12/2019 في المنتهي المالي للعام للشركة المالية القوائم على التصويت-003
 وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك المراجعة، لجنة توصية على بناء   المرشحين بين من الحسابات مراجع تعيين على التصويت-004
 .أتعابه دوتحدي م2021 العام من األول وللربع م،2020 المالي العام من والسنوي والثالث الثاني للربع المالية القوائم
 (الوطنية التصنيع كةلشر تابعة شركة) إيثيلين والبولي لإلثيلين السعودية الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-005

. د اإلدارة جلسم لعضو والتي والمقاوالت والصناعة للتجارة الشاعر لشركة تابعة شركة وهي المحدودة التحويلية الصناعات وشركة
 إجمالي بأن علما   ين،بروبل والبولي إثيلين البولي لمادة مختلفة شراء طلبات عن عبارة وهي فيها مباشرة مصلحة الشاعر علي بن طالل
 .يليةتفض شروط أي والتوجد سعودي لاير( 24,438,443) تبلغ م31/12/2019 في المنتهي المالي العام خالل الشراء قيمة
 بتاريخ شاعرال علي بن طالل. د اإلدارة مجلس وعضو الوطنية التصنيع شركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-006
 فنية خدمات متقدي اتفاقية توقيع تم حيث فيها مباشرة مصلحة الشاعر علي بن طالل. د اإلدارة مجلس لعضو والتي م01/10/2019
 بقيمة وذلك مرة، كل في مماثلة لمدة تلقائي بشكل تتجدد واحدة سنة لمدة فنية واستشارات خدمات لتقديم معه الشركة قبل من

 .تفضيلية شروط أي توجد وال االتفاقية، سريان مدة طول ميالدي شهر كل نهاية مع تدفع سعودي، لاير125،000
 تسهيالت اتفاقيّة عن عبارة وهي الفرنسي السعودي والبنك الوطنية التصنيع شركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-007

 بن طالل اذاألست اإلدارة مجلس لعضو مباشرة غير مصلحة ذلك يمثل حيث سعودي لاير مليون 150 قدره إجمالي بمبلغ ائتمانية
 في االتفاقية تنتهيو الفرنسي، السعودي والبنك الوطنية التصنيع شركة إدارة مجلس من كل عضوية يشغل كونه وذلك الميمان، إبراهيم
 .تفضيلية شروط أي والتوجد م،2023 ديسمبر
 إعادة اتفاقية عن عبارة وهي الفرنسي السعودي والبنك الوطنية التصنيع شركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت-008
 براهيمإ بن طالل األستاذ اإلدارة مجلس لعضو مباشرة غير مصلحة ذلك يمثل حيث سعودي لاير مليار 2 بمجموع صكوك تمويل

 مايو في تفاقيةاال وتنتهي الفرنسي السعودي والبنك الوطنية التصنيع شركة إدارة مجلس من كل عضوية يشغل كونه وذلك الميمان،
 .تفضيلية شروط أي والتوجد م،2026
 .م31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة لاير 350,000 مبلغ صرف على التصويت-009
 .م31/12/2019 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-010
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 .م2019 في لمنتهيا المالي للعام اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001         ·
 ومراجعة لفحص وذلك دارة،اإل مجلس توصية على بناء للشركة، الخارجي الحسـابات مراجع تعيين على التصويت-002         ·

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

 1نعم للبند 
وامتناع عن 

 .2البند 
 

 الحبيب16
 مايو 10
 
 2020 

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

 .م2020
 .م31/12/2019 في المنتهية المالية الفترة خالل أعمالهم عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-008
 الحادية المادة نم( 1) الفقرة في الوارد بالترخيص العادية العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-009

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

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

 (مرفق)
 (مرفق. )اتالجمعي في بالتصويت الخاصة للشركة األساسي النظام من والثالثون التاسعة المادة تعديل على التصويت-018
 (مرفق. )المالية بالوثائق الخاصة للشركة األساسي النظام من الخمسون المادة تعديل على التصويت-019
 (فقمر. )األرباح بتوزيع الخاصة للشركة األساسي النظام من والخمسون الحادية المادة تعديل على التصويت-020
 (قمرف. )الشركات بنظام الخاصة للشركة األساسي النظام من والخمسون السابعة المادة تعديل على التصويت-021
 مجلس لرئيس والتي العقاري لالستثمار الحبيب عبدالعزيز محمد وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت-022
 وهي فيها، مباشرة غير مصلحة الحبيب محمد بن صالح /السيد االدارة مجلس وعضو الحبيب عبدالعزيز بن سليمان الدكتور اإلدارة
 العام خالل التعامالت قيمة بأن علما   ،(لاير الف 1,600) قدرها سنوية ايجارية بقيمة للموظفين سكني مجمع تأجير عقد عن عبارة

 عن امتناع
 التصويت

 5  من للبنود
 10 إلى

 من والبنود
 33 إلى 22
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 تم وقد ،(لاير الف 1,600) مبلغ م2020 المالي العام خالل التعامالت قيمة تبلغ ان ومتوقع( لاير الف 1,600) بلغت م2019 المالي
 ( مرفق. ) تفضيلية مزايا أو شروط بدون التعاقد هذا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

17
اسمنت 

 ينبع

 يونيو 3
 
 2020 

 .م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 .م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن المالية القوائم على التصويت-002
 وبنسبة همللس لاير 1.25 بواقع م2019 لعـام الثاني النصف عن نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت-003
 جالتس في المسجلين للمساهمين األرباح أحـقية تكـون أن على( لاير196.875.000) مبلغ بإجمالي المال رأس من% 12.5
 النصف عن الواحد للسهم هلله وسبعون خمسة أي( لاير 0.75) صرف تم قد بأنه علما  . الجمعية انعقاد يوم تداول نهاية في الشركـة
 .(لاير 118.125.000) مبلغ بإجمالي م17/10/2019 بتاريخ م2019 لعام األول
 .م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-004
 . م31/12/2019 في المنتهي المالي للعام المالية القوائم حول الحسابات مراجع تقرير على التصويت-005
 راجعةوم لفحص وذلك المراجعة، لجنة توصية على بناء   المرشحين بين من الشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت-006
 وتحديد م2021 المالي امالع من األول والربع م2020 المالي العام من والسنوي والرابع والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق
 أتعابه
م2020 المالي العام عن سنوي نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-007

 لجميع نعم
 .البنود

 سابك18
 يونيو 10
 
 2020 

 (.للشركة الرئيسي المركز) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 2) المادة تعديل على التصويت-001
 (.الشركة أغراض) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 3) المادة تعديل على التصويت-002
 (.واالندماج والمشاركة التملك) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 4) المادة تعديل على التصويت-003
 (.األسهم تملك) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 8) المادة حذف على التصويت-004
 (.الممتازة األسهم) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 12) المادة تعديل على التصويت-005
 (.المال راس زيادة) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 13) المادة تعديل على التصويت-006
 (.المال رأس تخفيض) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 14) المادة تعديل على التصويت-007
 (.اإلدارة مجلس تشكيل) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 15) المادة تعديل على التصويت-008
 (.المجلس اجتماعات) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 16) المادة تعديل على التصويت-009

 لجميع نعم
 .البنود
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 (.ومداوالته المجلس قرارات) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 17) المادة تعديل على التصويت-010
 (.واختصاصاته المجلس صالحيات) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 18) المادة تعديل على التصويت-011
 (.المجلس رئيس صالحيات) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 19) المادة تعديل على التصويت-012
 (.اإلدارة مجلس عضوية مركز شغور) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 20) المادة تعديل على التصويت-013
 (.التنفيذي الرئيس مكافأة) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 22) المادة حذف على التصويت-014
 (.الشركة عن التوقيع صالحية) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 23) المادة تعديل على التصويت-015
 (.التنفيذي الرئيس نواب) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 24) المادة حذف على التصويت-016
 (.الجمعيات حضور) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 26) المادة تعديل على التصويت-017
 (.العامة الجمعيات انعقاد) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 28) المادة تعديل على التصويت-018
 (.الجمعيات دعوة) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 29) المادة تعديل على التصويت-019
 (.ديةالعا العامة الجمعية اجتماع نصاب) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 33) المادة تعديل على التصويت-020
 (.اديةالع غير العامة الجمعية اختصاصات) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 34) المادة تعديل على التصويت-021
 (.لعاديةا غير العامة الجمعية اجتماع نصاب) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 35) المادة تعديل على التصويت-022
 (.العامة الجمعية قرارات) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 36) المادة تعديل على التصويت-023
 (.الحسابات مراجع تعيين) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 37) المادة تعديل على التصويت-024
 (.تالحسابا مراجع ومسؤوليات صالحيات) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 38) المادة تعديل على التصويت-025
 (.المالية الوثائق) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 40) المادة تعديل على التصويت-026
 (.االرباح توزيع) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 41) المادة تعديل على التصويت-027
 (.التمويلية والصكوك الدين أدوات) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 43) المادة تعديل على التصويت-028
 (.ختامية أحكام) بـ المتعلقة األساس، الشركة نظام من( 46) المادة تعديل على التصويت-029
 أعاله البنود في المقترحة التعديالت مع لتتوافق وترقيمها، األساس نظام مواد ترتيب إعادة على التصويت-030

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

19
اسمنت 
 المدينة

 يونيو 29
 
 2020 

 .م2019/  12/  31 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-001
 م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت-001
 م31/12/2019 في المنتهي المالي العام عن المالية القوائم على التصويت-002
 م31/12/2019 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس تقرير على التصويت-003
 م31/12/2019 في المنتهي العام عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت-004
 مراجعةو لفحص وذلك المراجعة، لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت-005
 .أتعابه ديدوتح م2021 لعام األول والربع م2020 المالي العام من والسنوي والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق
 م،2020 المالي العام عن سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت-006
 وضع مع يتناسب بما وذلك الشركات لنظام تنفيذا الصادرة التنظيمية واإلجراءات للضوابط وفقا والصرف االستحقاق تاريخ وتحديد
 .واالستثمارية التوسعية وخططتها النقدية وتدفقاتها المالي الشركة
 م31/12/2019 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة لاير( 1,400,000) مبلغ صرف على التصويت-007
 في سعود آل عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز /األمير الملكي السمو صاحب االدارة مجلس رئيس اشتراك على التصويت-008
 (.مرفق) الشركة ألعمال منافس عمل

 عن امتناع
 للبند التصويت
8  
 لباقي نعم

 .البنود

20
اسمنت 
 المدينة

 أغسطس 25
 
 2020 

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

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

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

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

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

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

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

 (.مرفق. )الشركة مال برأس والمتعلقة للشركة األساسي النظام من( 7) المادة تعديل -
 (.مرفق. )باإلكتتاب والمتعلقة للشركة األساسي النظام من( 8) المادة تعديل -
 (.مرفق). بالشركات والتملك بالمشاركة والمتعلقة للشركة األساسي النظام من( 4) المادة تعديل على التصويت -2
 (.مرفق). ألسهمها الشركة بشراء والمتعلقة( 5) برقم للشركة األساسي للنظام جديدة مادة إضافة على التصويت -3
 (.رفقم. )الخزينة أسهم ببيع والمتعلقة( 10) برقم للشركة األساسي للنظام جديدة مادة إضافة على التصويت -4
 (.مرفق. )األسهم بإرتهان متعلقةوال( 11) برقم للشركة األساسي للنظام جديدة مادة إضافة على التصويت -5
 (.مرفق) اإلدارة مجلس بصالحيات والمتعلقة للشركة األساسي النظام من( 19) المادة تعديل على التصويت -6

 البنودنعم لكل 
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 (.مرفق. )اللجنة بتقارير والمتعلقة للشركة األساسي النظام من( 30) المادة تعديل على التصويت -7
 (.مرفق. )امةالع الجمعية إلى الدعوة بنشر والمتعلقة للشركة األساسي النظام من( 34) المادة تعديل على التصويت -8
 (.مرفق. )المالية بالوثائق والمتعلقة للشركة األساسي النظام من( 45) المادة تعديل على التصويت -9

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

 معادن21
 اكتوبر 22
 
 2020 

 من ابتداء   إلدارةا بمجلس تنفيذيا   عضوا   العوهلي سليمان بن مساعد /المهندس سعادة بتعيين اإلدارة مجلس قرار على التصويت-001
 (الذاتية لسيرةا مرفق.)م24/10/2020 في الحالية الدورة انتهاء تاريخ حتى المجلس دورة إلكمال م01/04/2020 في تعيينه تاريخ
 م25/10/2020 ختاري من اعتبارا   تبدأ والتي القادمة، للدورة المرشحين بين من اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على التصويت-002
 .(الذاتية السير مرفق. )م24/10/2023 في تنتهي حيث سنوات، 3 ولمدة
 تاريخ من تداء  اب الجديدة، للدورة أعضائها ومكافآت عملها وضوابط مهامها وتحديد المراجعة لجنة تشكيل على التصويت-003
 معالي. أ: وهم( الذاتية سيرهم المرفقة) المرشحين أن علما   م،24/10/2023 تاريخ في الدورة انتهاء وحتى م،25/10/2020

 بن دولي /األستاذ سعادة. ج   (عضوا  ) المديفر صالح بن خالد /المهندس معالي. ب  (رئيسا  ) القويز عبدالرحمن بن سليمان /األستاذ
 عضوا  ) تشينغ مايك /األستاذ سعادة. د    (عضوا  ) شكري إبراهيم

 عن امتناع
 التصويت

 .البنود لجميع

اسمنت 22
 الجنوب

 ديسمبر 12
 
 2020 

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

 عن امتناع
 التصويت

 1للبند  

 ينساب32
 ديسمبر 29
 
 2020 

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

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

 لجميع نعم
 .البنود
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 المخالفة                                                                      
تاريخ انتهاء 

 المخالفة
تاريخ بدء 
 المخالفة

# 

2020.  

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

 .االسثتمارية الصناديق  الئحة حسب المحددة الزمنية المدة خالل تصحيحها
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2.5%

 

 
 
 
 

 

  

 

   

2.577% 

 

 

      0.02577   

                                                           
(1) 

(2)  
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 ألسهم قطاع المواد األساسية  صندوق الراجحي 

 )مدار من قبل شركة الراجحي المالية(  

 المراجعة وتقرير المراجع المستقل   القوائم المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 







    قطاع المواد األساسية ألسهمصندوق الراجحي 

 قائمة المركز المالي  
  2020ديسمبر  31كما في 

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

3 

 
 

 يضاحإ

 ديسمبر  31
 2020        

 لاير سعودي

 ديسمبر  31
  2019   

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

    الموجودات 

 153,347 493,706  رصيد لدى البنك 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 5 الخسارة

28,239,555 27,127,790 

  ───────── ──────── 
 27,281,137 28,733,261  إجمالي الموجودات 

  ═════════ ═════════ 
    المطلوبات

 120,904 48,681 6 أتعاب إدارة مستحقة 

 - 303,492  استثماراتلقاء الدفع  ةمستحق مبالغ

 81,965 76,401 7 مصاريف مستحقة 
  ───────── ───────── 

 202,869 428,574  إجمالي المطلوبات
  ═══════════ ═════════ 
    

    حقوق الملكية

 27,078,268 28,304,687  القابلة لالسترداد  مالكي الوحداتلة صافي الموجودات العائد
  ───────── ───────── 

            إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

28,733,261 27,281,137 
  ═════════ ═════════ 

 2,699,021 2,436,466  الوحدات القابلة لالسترداد المصدرة
  ═════════ ═════════ 
    

 10.03 11,62  صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة
  ═════════ ═════════ 
    
 



    قطاع المواد األساسية ألسهمصندوق الراجحي 

   دخل الشاملقائمة ال
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

4 

 

 يضاحإ 
2020 

  لاير سعودي
2019 

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

    الدخل

الموجودات المالية  صافي الربح )الخسارة( غير المحقق عن 

 443,573 1,710,025    المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

صافي )الخسارة( الربح المحقق عن الموجودات المالية  

 ( 105,082) 1,822,140  المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 1,020,483 960,337  دخل توزيعات األرباح
  ───────── ──────── 

 1,358,974 4,492,502  إجمالي الدخل
  ───────── ──────── 

    المصاريف

 ( 524,125) (485,202) 6 ةأتعاب إدار

 ( 5,116) (3,087) 8 مصاريف تطهير

 ( 94,191) (98,940) 9 أخرى 
  ───────── ──────── 

 ( 623,432) (587,229)  إجمالي المصاريف
  ───────── ──────── 

 735,542 3,905,273  للسنةدخل ال صافي

    

 - -   للسنةخر الدخل الشامل اآل
  ───────── ──────── 

 735,542 3,905,273  للسنةالدخل الشامل  إجمالي
  ═════════ ════════ 
 
 

 
 



    قطاع المواد األساسية ألسهمصندوق الراجحي 

 حقوق الملكيةقائمة التغيرات في 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

5 

 
  2020 

  لاير سعودي
2019 

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

 28,270,586 27,078,268  حقوق الملكية في بداية السنة
  ───────── ────────── 
    

 735,542 ,2733,905  للسنة دخل  الصافي 

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

 735,542 ,2733,905  للسنة إجمالي الدخل الشامل 

    

 521,877 125,266  السنة وحدات مصدرة خالل 

 (2,449,737) (2,804,120)  السنة وحدات مستردة خالل 
  ───────── ────────── 

 (1,927,860) (2,678,854)  صافي التغيير من المعامالت

    

 27,078,268 28,304,687  السنةفي نهاية  حقوق الملكية
  ═════════ ═════════ 
    

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

    القابلة لالسترداد ةمعامالت الوحد

    : خالل السنةفيما يلي ملخصاً للوحدات القابلة لالسترداد 

    

 2,890,094 2,699,021  السنة الوحدات في بداية 
  ───────── ───────── 

 49,373 12,133  السنة مصدرة خالل وحدات 

 ( 240,446) (274,688)  السنة خالل وحدات مستردة 
  ───────── ───────── 

 ( 191,073) (262,555)    في الوحدات النقص صافي
  ───────── ───────── 

 2,699,021 2,436,466  السنةالوحدات في نهاية 
  ═════════ ═════════ 
 

 



    قطاع المواد األساسية ألسهمصندوق الراجحي 

 قائمة التدفقات النقدية    
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

6 

 

 2020 
 لاير سعودي 

2019 
 لاير سعودي 

 ───────── ───────── 
   

   التشغيلية  األنشطة

 735,542 3,905,273    السنة  صافي الدخل

   

النشاطات   منالنقدية  التدفقات  تسوية صافي الدخل إلى صافيتعديالت لال

   التشغيلية:

غير المحققة عن الموجودات المالية المدرجة   ( الخسائراألرباح)في  حركةال

 ( 443,573) (1,710,025) بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

   

   : تعديالت رأس المال العامل

 1,166,424 598,260 الخسارة  وأموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  النقص في 

 -        303,492 مستحقة الدفع لقاء استثماراتمبالغ الزيادة في 

 71,118 (72,224) )النقص( الزيادة في أتعاب اإلدارة المستحقة

 7,380 (5,564) )النقص( الزيادة في المصاريف المستحقة 
 ───────── ───────── 

 1,536,891 3,019,212 التشغيلية نشطةاال منالنقدية التدفقات صافي 
 ───────── ───────── 

   التمويلية  األنشطة

 521,877 125,267  المصدرةمتحصالت من الوحدات 

 (2,449,737) (2,804,120) وحدات مستردة سداد
 ───────── ───────── 

 (1,927,860) (2,678,853) التمويليةاألنشطة   المستخدمة فيالنقدية التدفقات صافي 
 ───────── ───────── 

 ( 390,969) 340,359 الرصيد لدى البنك الزيادة في)النقص( صافي 

   

 544,316 153,347 السنة في بداية  الرصيد لدى البنك
 ───────── ───────── 

 153,347 493,706 السنةفي نهاية  الرصيد لدى البنك
 ═════════ ═════════ 

   التدفقات النقدية التشغيلية من توزيعات األرباح:

 1,020,483 960,337 توزيعات أرباح مستلمة 
 ═════════ ═════════ 
 

 



 قطاع المواد األساسية  ألسهمصندوق الراجحي 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
   2020ديسمبر  31

7 

 

  التكوين واألنشطة  -  1

  

إن صندوق الراجحي الراجحي ألسهم قطاع المواد األساسية )"الصندوق"(، هو صندوق استثماري غير محدد المدة، أنشئ   

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

 وحدات"( في الصندوق. ان عنوان مدير الصندوق كما يلي:  )"المصرف"(، والمستثمرين فيه )"مالكي ال
 

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

 11263الرمز البريدي  2743صندوق البريد 
 المملكة العربية السعودية

 
خالل االستثمارات في أسهم قطاع المواد األساسية  إن الهدف من الصندوق هو تنمية رأس المال على المدى الطويل األجل من 

المدرجة في سوق األسهم السعودية. يعاد استثمار كامل الدخل في الصندوق، ويدرج في سعر الوحدة. بدأ الصندوق عملياته في  

 .2007أكتوبر  20
 

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

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.
 

 . من حصص الصندوق خالل السنة % 10إلى  % 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 

( لالئحة صناديق االستثمار الجديدة 2016نوفمبر  6)الموافق هـ 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  االعداد أسس  -  3

 بيان االلتزام    3-1

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

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

 .("يةالمالي المعتمدة في المملكة العربية السعود

 اإلعداد أسس    3-2

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

والذي   سعوديال لايرتم عرض هذه القوائم المالية بال 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

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

. 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. 2020من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في عام  يسري العديد
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 (:  39( ومعيار المحاسبة الدولي )9( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

 إحالل سعر الفائدة المرجعي 

( األدوات المالية: يوفر اإلثبات والقياس عدًدا 39( ومعيار المحاسبة الدولي )9للتقرير المالي )التعديالت على المعيار الدولي 

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

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

 تغطية المخاطر. 

 

 ال يوجد للتعديالت أي أثر على القوائم المالية للصندوق.

 

 (: تعريف األهمية النسبية 8( ومعيار المحاسبة الدولي )1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

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

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

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

 

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

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

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

  المتوقع أن يكون لها أي أثر مستقبلي عليه.

 

 2018مارس  29اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر بتاريخ 

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

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

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

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

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

 أي أثر على القوائم المالية للصندوق. 

 النقدية وشبه النقدية 

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

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

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

 الموجودات المالية  

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

 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 

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

   . القائم بلغ األصلي  على الم 

 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  •

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

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

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

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

 فيه الصندوق بشراء أو بيع األصل.  

 (  القياس األولي 3)

ة في قائمة المركز المالي  يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسار

 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)
دوات المالية، المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالقيمة العادلة.  بعد القياس األولي، يقوم الصندوق بقياس األ

ويتم إثبات التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لهذه األدوات المالية ضمن صافي الربح أو الخسارة الناتج عن الموجودات 
. ويتم إثبات العمولة  الشامل خسارة وذلك في قائمة الدخل والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 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)
التوقف عن إثبات األصل المالي )أو، إذ ينطبق ذلك، جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية  يتم بصورة رئيسية 

 متشابهة( )أي استبعاده من قائمة المركز المالي للصندوق( عند:
 

 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو 
النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف  قيام الصندوق بتحويل حقوق استالم التدفقات 

آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما )أ( قام الصندوق بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل، أو )ب(  
 بة لألصل، ولكن قام بتحويل السيطرة على األصل. لم يقم الصندوق بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاح

 
وفي الحاالت التي يقوم فيها الصندوق بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية، فإنه  

 يجب عليه تقويم فيما إذا وألي مدى قام باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية. 
 

ت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة  وفي الحاال
على األًصل، يستمر الصندوق في إثبات األصل بقدر ارتباط الصندوق المستمر به. وفي تلك الحالة، يقوم الصندوق أيضاً 

لموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس  بإثبات المطلوبات المصاحبة لها. يتم قياس ا
 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)

دات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم تتم مقاصة الموجو
لتسوية المبالغ التي تم إثباتها، وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد 

اقيات المقاصة الرئيسية مالم يتعثر أحد أطراف االتفاقية، ويتم عرض المطلوبات في آن واحد. وال ينطبق ذلك عموما على اتف
 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   12ان المتوقعة التي تنتج عن حاالت التعثر بشأن أداة مالية ما والمحتملة خالل الـ شهًرا الحصة من خسائر االئتم

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

   على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.

 ياس القيمة العادلة ق

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

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

 ستتم إما:

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

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات 
 لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.وأنهم يسعون 

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

 حد.

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

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

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

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

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

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

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

قوم الصندوق بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر وقياس  مالية. ي  سنةالعادلة ككل( في نهاية كل  

 القيمة العادلة غير المتكرر.  
 

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

بية للصندوق. وألغراض هذا التحليل، يقوم الصندوق بالتحقق من المدخالت الرئيسية المستخدمة  تقويمها طبقاً للسياسات المحاس

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

لوبات مع المصادر الخارجية ذات العالقة للتأكد فيما إذا كان  الصندوق بمقارنة التغيرات في القيمة العادلة لكل أصل أو مط

 التغيير معقوال.
 

ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قام الصندوق بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر  
المذكورة أعاله. إن اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة  الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة  

 (. 10لألدوات المالية، التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو التي تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لها، تمت مناقشتها في إيضاح )

 المحاسبة بتاريخ التداول 

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

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

 تعارف عليها بالسوق.  الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك الم 
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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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 صافي الربح أو الخسارة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

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

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

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

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

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

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

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

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

 . ( لقاء تلك األدوات المالية

 توزيعات األرباح 

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

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

رباح من األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  المساهمين دفع تلك التوزيعات. ويتم إثبات توزيعات األ

 الخسارة في بند مستقل في قائمة الدخل الشامل.  

 العمالت األجنبية 

الناتجة تدرج األرباح والخسائر    بأسعار التحويل السائدة بتواريخ المعامالت.لللاير السعودي  تحول المعامالت بالعمالت األجنبية  

 . قائمة الدخل الشامل من تحويل العمالت األجنبية في 

بأسعار التحويل السائدة في تاريخ  اللاير السعوديبالعمالت األجنبية إلى النقدية المسجلة تحويل الموجودات والمطلوبات يعاد 

 .اعداد القوائم المالية

 .خسارة تحويل عمالت أجنبيةصافي  لدخل الشامل كالتحويل في قائمة اإعادة تدرج فروقات 

 المصاريف 

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

 وضريبة الدخل   الزكاة 

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

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

ى تشتمل على  . يتم تقويم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة وذلك بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرالسنةعنها 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 

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

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

دوق على االستمرار في  عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً حول مقدرة الصن علم بأي حاالت   مجلس اإلدارة وال مدير الصندوق

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

 قياس القيمة العادلة 

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

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

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

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

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

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

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

 (. 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 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
   استثمارات األسهم )حسب القطاع( 

 
 

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

 139,791 2,139,936 2,000,145 7.58 صناعاتال
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 3,862,705 28,239,555 24,376,850 100.00 اإلجمالي 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 
 

  2019ديسمبر  31 

النسبة المئوية  
 السوقية  للقيمة 

 التكلفة
 سعودي لاير 

 القيمة السوقية 
 لاير سعودي 

 أرباح غير محققة 
 لاير سعودي 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
   استثمارات األسهم )حسب القطاع( 

 
 

     
 1,932,272 23,071,238 21,138,966 85.05 ساسية األمواد ال

 ( 33,522) 1,969,453 2,002,975 7.26 الطاقة 
 154,471 1,197,267 1,042,796 4.41 ستهالكية االمواد ال

 99,459 889,832 790,373 3.28 التمويل
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 2,152,680 27,127,790 24,975,110 100.00 اإلجمالي 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

الحد بمدير الصندوق  يقومإن االستثمارات في حقوق الملكية المذكورة أعاله مدرجة في سوق األسهم السعودي )"تداول"(. 
مراقبة التعرض في كل قطاع استثمار واألوراق المالية الفردية. وذلك بمن مخاطر الصندوق 



 قطاع المواد األساسية  ألسهمصندوق الراجحي 

    تتمة –إيضاحات حول القوائم المالية 
 2020 ديسمبر 31

15 

 

 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 المن إجمالي  ،% 1,75ه سنوي قدريدفع الصندوق لمدير الصندوق، أتعاب إدارة بمعدل 

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

: 2019)لاير سعودي  45,507تشمل ضريبة القيمة المضافة بمبلغ  سعودي لاير 485,202 وقدره  مبلغتمثل أتعاب اإلدارة 
( الظاهرة في قائمة الدخل الشامل األولية  لاير سعودي 24,958تشمل ضريبة القيمة المضافة بمبلغ  سعودي لاير 524,125

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

 بمبلغيشمل ضريبة القيمة المضافة سعودي  لاير 48,681  وقدره مبلغ اإلدارة  أتعاب دفع  ستحق، ي2020 ديسمبر 31كما في 
( إلى مدير  لاير سعودي 5,757 بمبلغيشمل ضريبة القيمة المضافة  لاير سعودي 120,904 :2019)لاير سعودي  6,350

 الصندوق.
 

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

 
: 2019ديسمبر    31قبل مدير الصندوق )  من   مملوكة  ةال شيء وحد  على   2020  ديسمبر  31في    كما   المصدرة تشمل الوحدات  

 (. وحدة شيء ال
 

 لاير سعودي(. 15,372: 2019ديسمبر  31) لاير سعودي 13,637لدى البنك النقد  د، بلغ رصيالفترةفي نهاية 
 
 المعامالت مع مجلس اإلدارة   -ب 

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

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

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

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

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

 إدارة الصندوق.
 

 المصاريف المستحقة   -7

 
 

   2020 
 لاير سعودي 

   2019 
 لاير سعودي

   
   

 29,925 32,775 مستحقة االسترشادي مؤشر  المصاريف 
 36,750 25,300 أتعاب مراجعة  

 15,290 18,326 مصاريف مستحقة أخرى   
 ───────── ───────── 
 76,401 81,965 
 ═════════ ════════ 
 

 مصاريف التطهير    -8

( المصاريف المتكبدة فيما  لاير سعودي 5,116: 2019 ديسمبر 31سعودي ) لاير  3,087البالغة  تطهيرالمصاريف  تمثل 

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

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

 .دير الصندوقمن خالل م
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 المصاريف األخرى    -9

 
 

   2020 
 لاير سعودي 

   2019 
 لاير سعودي

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

 29,926 32,775 مصاريف مؤشر مستحقة  
 27,515 25,915 مصاريف مستحقة أخرى 

 ───────── ───────── 
 98,940 94,191 
 ═════════ ═════════ 

 

 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  وأنها  لفة المطفأةتصنف على أساس التك األخرى

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

 العادلة خالل الفترة الحالية أو السنة السابقة. تحويل في التسلسل الهرمي لمستويات القيمة 

 

 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 

 493,706 - 493,706 رصيد لدى البنك
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 28,239,555 - 28,239,555 الربح أو الخسارة
 ───────── ───────── ───────── 

 28,733,261 - 28,733,261 الموجودات إجمالي 
 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات 
 48,681 - 48,681 أتعاب إدارة مستحقة  

 303,492 - 303,492 مبالغ مستحقة الدفع لقاء استثمارات 
 76,401 - 76,401 مصاريف مستحقة الدفع 

 ───────── ───────── ───────── 
        428,574 - 428,574 المطلوبات إجمالي 

 

 شهر  12خالل   2019 ديسمبر 31كما في 
  لاير سعودي

 شهر  12بعد 
 لاير سعودي 

 اإلجمالي 
  لاير سعودي

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

 153,347 - 153,347 رصيد لدى البنك
خالل موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  

 27,127,790 - 27,127,790 الربح أو الخسارة
 ───────── ───────── ───────── 

 27,281,137 - 27,281,137 إجمالي الموجودات 
 ───────── ───────── ───────── 
    

 120,904 - 120,904 أتعاب إدارة مستحقة  
 81,965 - 81,965 مصاريف مستحقة الدفع 

 ───────── ───────── ───────── 
        202,869 - 202,869 إجمالي المطلوبات 
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 المالية  إدارة المخاطر  -12

 مقدمة 

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

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

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

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

 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 

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

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

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

 التقليل من المخاطر 

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

 وفلسفة إدارة المخاطر بوجه عام.

 مخاطر التركزات 

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

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

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

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

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

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

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

الخاصة بالصندوق على إرشادات محددة تركز على أهمية  الشروط واألحكامولتجنب التركزات المفرطة للمخاطر، تشتمل 

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

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

 مخاطر اإلئتمان  

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

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

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

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

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

 يوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بشأن بنود قائمة المركز المالي: 
 
    2020    2019 
 لاير سعودي لاير سعودي    
 ───────── ───────── 

 153,347 493,706 رصيد لدى البنك
 ═════════ ═════════ 
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 تتمة  - المالية إدارة المخاطر  -12

 مخاطر السيولة 

بااللتزامات المصاحبة المخاطر الناتجة عن الصعوبات التي يواجهها الصندوق في توفير األموال للوفاء 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  

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

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. 

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

 خالل سنة من تاريخ إعداد القوائم المالية. 

 السوق مخاطر  

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

 التي قد تؤثر على دخل الصندوق أو القيمة العادلة لألدوات المالية الخاصة به.  األخرىسعار األو 

 

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

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

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

 
 تتمة  - المالية إدارة المخاطر  -12

   األسهممخاطر أسعار 

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

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

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

 تحليل الحساسية 

وطبقاً إلدارة الصندوق، فإن األثر على قائمة الدخل الشامل   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  % 

 2,658,523 %10 2,569,800 %10 مؤشر إس آند بي ألسهم البتروكيماويات واالسمنت  

 

 مخاطر العمالت  

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

   اللاير السعودي العملة الوظيفية له.

 . هامة ت باللاير السعودي وال يتعرض الصندوق لمخاطر عمال مسجلةإن الموجودات والمطلوبات المالية للصندوق 

 

 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

     األرقام المقارنة      -13

أرقام السنة الحالية. رقام المقارنة للسنة السابقة لتتماشى مع عرض األتم إعادة تبويب بعض 
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   19-تأثير كوفيد   -14

( باعتباره وباًء نظراً النتشاره السريع  19-، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا )كوفيد2020خالل مارس 
ية في جميع أنحاء العالم، حيث أثرت هذه الجائحة أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العرب

السعودية. قامت الحكومات في جميع أنحاء العالم باتخاذ خطوات الحتواء انتشار الفيروس، ونفذت المملكة العربية السعودية 
على وجه الخصوص إغالق الحدود، وأصدرت إرشادات للتباعد االجتماعي وفرضت عمليات اإلغالق وحظر التجول في  

 جميع أنحاء البالد. 
 

يع للفيروس وما نتج عنه من تعطيل لبعض األنشطة االجتماعية واالقتصادية واستمرارية األعمال،  استجابةً لالنتشار السر
اتخذ مدير الصندوق سلسلة من اإلجراءات الوقائية واالحترازية، بما في ذلك تفعيل العمل عن بعد لضمان سالمة الموظفين 

 وعوائلهم.
 

، شهدت عمليات الصندوق ونتائجه المالية تأثيًرا بسبب 2020ديسمبر  31ة في اعتباًرا من تاريخ القوائم المالية للسنة المنتهي
بشكل أساسي نتيجة للخسائر االئتمانية المتوقعة اإلضافية غير الجوهرية في األصول المالية للصندوق المقاسة    19-تفشي كوفيد

الكلي. انعكس تأثير الوباء على عمليات الصندوق بالتكلفة المطفأة المدفوعة من خالل التغيرات في عوامل وافتراضات االقتصاد  
والنتائج المالية حتى تاريخ القوائم المالية األولية في صافي قيمة األصول وقيمة االستثمارات. يمكن أن تستمر هذه التطورات 

تقييم طبيعة ومدى التأثير بالتأثير على نتائجنا المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي، وسيواصل مدير الصندوق 
 على أعماله ونتائجه المالية.
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