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التقرير السنوي لصندوق وساطة لﻸسهم السعودية لعام 2020م

ﻫﺬا التقرير يﻀم ﻣعﻠوﻣات ﺻندوق اﻹستﺜﻤار  ،أداء الصندوق  ،ﻣراﺟعة ﻷﻧﺸﻄة اﻹستﺜﻤار ﺧﻼل الﻔترة  ،و أيﻀاً ﻣعﻠوﻣات ﺗﻤﻜﻦ عﻤﻼﺋنا ﻣﻦ إﺗﺨاذ ﻗرار ﻣدروس ﺑﺸﺄن أﻧﺸﻄة الصندوق اﻹستﺜﻤاري

أ .ﻣعﻠوﻣات الصندوق اﻹستﺜﻤاري :
إسم الصندوق اﻹستﺜﻤاري

ﺻندوق وساطة لﻸسهم السعودية

أﻫداف الصندوق اﻹستﺜﻤارية
ﺻندوق وساطة لﻸسهم السعودية ﻫو ﺻندوق إستﺜﻤار ﻣﻔتوح ﻣتواﻓﻖ ﻣﻊ الﻤعايﻴر الﺸرعﻴة  ،يهدف إلﻰ ﺗنﻤﻴة رأس الﻤال عﻠﻰ الﻤدى الﻤتوسﻂ و الﻄويﻞ و يهدف إلﻰ ﺗﺤقﻴﻖ أداء يﻔوق أداء الﻤﺆﺷر اﻹسترﺷادي ،وذلﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹستﺜﻤار ﻓﻲ الﺸرﻛات الﻤدرﺟة ﻓﻲ
أسواق اﻷسهم السعودية والﻤتواﻓقة ﻣﻊ الﻀواﺑﻂ الﺸرعﻴة.

سﻴاسات اﻹستﺜﻤار و ﻣﻤارساﺗﻪ
يستﺜﻤر الصندوق ﻓﻲ أسهم الﺸرﻛات الﻤدرﺟة ﻓﻲ سوق اﻷسهم السعودي " ﺗداول " وﻓﻲ السوق الﻤوازي " ﻧﻤو " ﻛﻤا يﺠوز لﻠصندوق اﻹستﺜﻤار ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ الﻄروحات اﻷولﻴة وحقوق اﻷولوية القاﺑﻠة لﻠتداول ﻓﻲ السوق السعودي ﻣتﻀﻤنة حقوق اﻷولوية الﻤتﺒقﻴة ﺑاﻹﺿاﻓة
إلﻰ اﻹستﺜﻤار ﻓﻲ ﺻناديﻖ اﻷسهم الﻤﺤﻠﻴة ﻣتﻀﻤنة ﺻناديﻖ الﻄروحات اﻷولﻴة الﻤﻄروحة طرحاً عاﻣاً وﻣرﺧصة ﻣﻦ ﻫﻴﺌة السوق الﻤالﻴة سواء ﻛاﻧﺖ ﻣدارة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣدير الصندوق ﻧﻔسﻪ أو ﻣدير آﺧر .وأيﻀا يﺠوز لﻠصندوق اﻹستﺜﻤار ﻓﻲ وحدات الصناديﻖ العقارية الﻤتداولة
وﺻناديﻖ الﻤﺆﺷرات الﻤتداولة ﻣﻊ ﻣراعاة أن ﺗﻜون ﺟﻤﻴﻊ اﻹستﺜﻤارات ﻣتواﻓقة ﻣﻊ الﻤعايﻴر الﺸرعﻴة.

سﻴاسة ﺗوزيﻊ الدﺧﻞ و اﻷرﺑاح
ﺑﺤسب ﻣاﻧصﺖ عﻠﻴﻪ ﺷروط و أحﻜام الصندوق  ،لﻦ يقوم الصندوق ﺑتوزيﻊ أي أرﺑاح  ،وسﻴقوم ﺑﺈعادة إستﺜﻤارﻫا ﻓﻲ الصندوق.

ﻧﻔﻴد العﻤﻼء الﻜرام ﺑﺄن ﺗقارير الصندوق ﻣتاحة عند الﻄﻠب و ﺑدون ﻣقاﺑﻞ
ب .أداء الصندوق :
ﺟدول ﻣقارﻧة يغﻄﻲ السنوات الﻤالﻴة الﺜﻼثة اﻷﺧﻴرة:
عام  2018م
ﺻاﻓﻲ ﻗﻴﻤة اﻷﺻول ﻧهاية العام

ﺻاﻓﻲ ﻗﻴﻤة أﺻول الصندوق لﻠوحدة ﻧهاية
العام

SAR 7,345,492.61

SAR 1,158.4163

ﺻاﻓﻲ ﻗﻴﻤة اﻷﺻول ﻧهاية العام

ﺻاﻓﻲ ﻗﻴﻤة أﺻول الصندوق لﻠوحدة ﻧهاية
العام

SAR 9,684,353.81

SAR 1,255.9145

ﺻاﻓﻲ ﻗﻴﻤة اﻷﺻول ﻧهاية العام

ﺻاﻓﻲ ﻗﻴﻤة أﺻول الصندوق لﻠوحدة ﻧهاية
العام

SAR 9,935,848.81

SAR 1,372.0612

أعﻠﻰ و أﻗﻞ ﺻاﻓﻲ ﻗﻴﻤة أﺻول الصندوق
لﻜﻞ وحدة ﺧﻼل العام
أﻗﻞ
أعﻠﻰ
SAR 1,283.5693

SAR 1,062.4969

عدد الوحدات الﻤصدرة ﻓﻲ ﻧهاية
العام

اﻷرﺑاح الﻤوزعة لﻜﻞ
وحدة

ﻧسﺒة الﻤصروﻓات

6,340.9785

ﻻ يوﺟد

3.14%

عام  2019م

أعﻠﻰ و أﻗﻞ ﺻاﻓﻲ ﻗﻴﻤة أﺻول الصندوق
لﻜﻞ وحدة ﺧﻼل العام
أﻗﻞ
أعﻠﻰ
SAR 1,306.4666

SAR 1,155.0668

عدد الوحدات الﻤصدرة ﻓﻲ ﻧهاية
العام

اﻷرﺑاح الﻤوزعة لﻜﻞ
وحدة

ﻧسﺒة الﻤصروﻓات

7,710.9974

ﻻ يوﺟد

3.70%

عدد الوحدات الﻤصدرة ﻓﻲ ﻧهاية
العام

اﻷرﺑاح الﻤوزعة لﻜﻞ
وحدة

ﻧسﺒة الﻤصروﻓات

7,241.5494

ﻻ يوﺟد

3.35%

عام  2020م

أعﻠﻰ و أﻗﻞ ﺻاﻓﻲ ﻗﻴﻤة أﺻول الصندوق
لﻜﻞ وحدة ﺧﻼل العام
أﻗﻞ
أعﻠﻰ
SAR 1,385.5510

SAR 1,037.9653

سﺠﻞ اﻷداء:
أداء الصندوق

العاﺋد اﻹﺟﻤالﻲ

العاﺋد اﻹﺟﻤالﻲ السنوي

لسنة واحدة 2020م

لﺜﻼث سنوات

ﻣنﺬ التﺄسﻴس

عام 2016م

عام 2017م

عام 2018م

عام 2019م

عام 2020م

9.25%

21.71%

37.21%

8.88%

-1.91%

8.48%

8.42%

9.25%

أداء الﻤﺆﺷر

العاﺋد اﻹﺟﻤالﻲ

العاﺋد اﻹﺟﻤالﻲ السنوي

لسنة واحدة 2020م

لﺜﻼث سنوات

ﻣنﺬ التﺄسﻴس

عام 2016م

عام 2017م

عام 2018م

عام 2019م

عام 2020م

11.99%

48.90%

72.35%

27.45%

2.37%

5.79%

11.47%

11.99%
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التﻘرير السنوي لصندوق وساطة لﻸسﻬم السعودية لعام 2020م

مﻘابﻞ الخدمات والعموﻻت واﻷتعاب ونسبة المصروﻓات التي تحملﻬا الصندوق علﻰ مدار العام:
الﻘيمة

بيان الرسوم

*المبالﻎ تشمﻞ الﻘيمة المضاﻓة

رسوم اﻹدارة

SAR 124,668.19

رسوم أميﻦ الحﻔظ

SAR 69,167.42

مكاﻓآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق

SAR 24,065.75

رسوم المحاسب الﻘانوني

SAR 33,098.63

رسوم نشر ﻗيمة الوﺣدات ﻓي تداول

SAR 5,516.44

رسوم هيﺌة السوق المالية

SAR 7,520.55

رسوم المؤشر اﻹسترشادي

SAR 23,582.77

العموﻻت

SAR 12,838.55

تطﻬير أرباح أسﻬم

SAR 1,436.80

مصروﻓات أخرى

SAR 0.00

اجمالي نسبة المصروﻓات

3.35%

رسوم إشتراك الصندوق تصﻞ ﺣتﻰ  %1وﻓﻘاٌ لتﻘدير مدير الصندوق كحد أﻗصﻰ مﻦ ﻗيمة اﻹشتراك وﻻيوجد رسوم لﻺسترداد.
رسوم الﻬيﺌة الشرعية يتحملﻬا مدير الصندوق.
التغييرات الجوهرية خﻼل عام 2020م

لم يﻘم مدير الصندوق بﺄي تغييرات جوهرية علﻰ الصندوق خﻼل الﻔترة.

ممارسات التصويت للصندوق خﻼل عام 2020م
الشركة
شركة أسمنت المنطﻘة الشمالية
مصرف الرجحي
شركة المراعي
مصرف اﻹنماء
شركة جرير للتسويق
بنك الجزيره
شركة أسمنت المنطﻘة الشمالية
شركة اﻹتصاﻻت السعودية
شركة الخطوط السعودية للتمويﻦ
الشركة السعودية للصناعات اﻷساسية
بنك البﻼد
مجموعة صاﻓوﻻ
شركة الصحراء العاليمه للبتروكيماويات
الشركة المتحدة لﻺلكترونيات
شركة أسواق عبدﷲ العثيم
مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
شركة الزيت العربية السعودية
بنك البﻼد
الشركة السعودية للصناعات اﻷساسية
الشركة السعودية للخدمات اﻷرضية
شركة إتحاد مصانع اﻷسﻼك
شركة أسمنت ينبع
مصرف الراجحي
شركة إتحاد مصانع اﻹسﻼك

تاريﺦ الجمعية
12-Feb-20
29-Mar-20
5-Apr-20
8-Apr-20
13-Apr-20
15-Apr-20
19-Apr-20
20-Apr-20
21-Apr-20
21-Apr-20
26-Apr-20
29-Apr-20
29-Apr-20
5-May-20
7-May-20
10-May-20
11-May-20
12-May-20
10-Jun-20
18-Jun-20
29-Jun-20
30-Jun-20
9-Nov-20
15-Jul-20

نوع الجمعية
غيرعادية
عاديه
غيرعادية
غيرعادية
عاديه
عاديه
عادية
غيرعادية
عادية
عادية
عادية
غيرعادية
غير عادية
غيرعادية
عادية
غير عادية
عادية
غيرعادية
غير عادية
عادية
عادية
عادية
عادية
غير عادية

عدد بنود الجمعية
6
27
30
27
20
8
9
6
18
10
19
29
10
30
26
33
2
1
35
28
9
3
3
8
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التصويت بـ)نعم(
5
20
30
25
18
5
4
5
9
8
7
19
8
22
23
17
2
1
35
26
7
3
3
1

التصويت بــ)ﻻ(
.
.
1
4
-

التصويت باﻻمتناع
1
7
2
2
3
4
1
9
2
12
10
2
4
3
16
2
2
7

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺼﻨﺪوق وﺳﺎﻃﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻌﺎم 2020م

ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ:
ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻤﻨﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ 12/2/2020
اﻟﺒﻨﻮد
1
2

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﺪورة اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ 16/03/2020م وﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ 15/03/2023م.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺪورة اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ 16/03/2020م وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  15/03/2023م ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻫﻢ اﻟﺴﺎدة -1:م .راﺋﺪ ﺑﻦ

3

اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤﺪﻳﻬﻴﻢ -2.أ .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﺮﻳﻔﻲ -3.أ .إﻳﺎد ﺑﻦ ﻃﺎرق اﻟﻴﺤﻴﻰ.
ﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺸﺎﻏﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ.

4
5
6

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة اﻻرﺑﻌﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻻرﺑﻌﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ

رﻓﺾ

اﻣﺘﻨﺎع

X
X
X
X
X
X

ﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ 29/3/2020
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

اﻟﺒﻨﻮد

ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ

1

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

X

2

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م.

X

3

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م.

X

4

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م.

X

5

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 18/07/2019م ﺑﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻣﻦ أرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م ﺑﻮاﻗﻊ )  (1.50رﻳﺎل وﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%15ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﺴﻬﻢ اﻹﺳﻤﻴﺔ.

رﻓﺾ

اﻣﺘﻨﺎع

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م وﻗﺪرﻫﺎ ) (3,750ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺑﻮاﻗﻊ ) (1.5رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻬﻢ
6

اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ) (%15ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻹﺳﻤﻴﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م ﻣﺒﻠﻎ وﻗﺪره ) (7,500ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺑﻮاﻗﻊ ) (3.00رﻳﺎل
ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ) (%30ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻹﺳﻤﻴﺔ .ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن أﺣﻘﻴﺔ اﻻرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻳﺪاع ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺪاول ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﺛﺎﻧﻲ

X

ﻳﻮم ﺗﺪاول ﺑﻌﺪ ﻳﻮم اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ .ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﺻﺮف اﻷرﺑﺎح ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺘﺎرﻳﺦ 06/04/2020م.
7
8
9
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اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي أو رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2020م وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق واﻟﺼﺮف وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت.
ﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻻﻟﺘﺰام ،وذﻟﻚ ﻟﻔﺤﺺ وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2020م ،وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺗﻌﺎﺑﻬﻢ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف ﻣﺒﻠﻎ ) (6,140,000رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻛﻤﻜﺎﻓﺂت وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻟﺠﺎﻧﻪ وأﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019م وﺣﺘﻰ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ،وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ دورة ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻔﻮض أﻳﻬﻤﺎ أﺳﺒﻖ ،وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ.

X
X
X
X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮف و ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ /أﻣﻴﻦ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ اﻟﺸﺪي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ
11

ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت وﺣﻠﻮل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺪون ﺷﺮوط وﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻟﻌﺎم  2019ﻣﺒﻠﻎ

X

 56،855،966رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم.
12

13

ﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮف وﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ /أﻣﻴﻦ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ اﻟﺸﺪي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ رﺑﻂ أﺟﻬﺰة ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ،ﺑﺪون ﺷﺮوط وﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ،وﻣﺪﺗﻪ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻟﻌﺎم  2019ﻣﺒﻠﻎ  421،491رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮف وﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ /أﻣﻴﻦ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ اﻟﺸﺪي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت  ،ﺑﺪون ﺷﺮوط وﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ وﻣﺪﺗﻪ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺗﺴﻊ ﺷﻬﻮر ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻟﻌﺎم  2019ﻣﺒﻠﻎ  998،920رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم.

X

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮف و ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ /أﻣﻴﻦ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ اﻟﺸﺪي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ
14

ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت وﺣﻠﻮل اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ،ﺑﺪون ﺷﺮوط وﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ وﻣﺪﺗﻪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻟﻌﺎم  2019ﻣﺒﻠﻎ  163،873،018رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

X

واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮف و ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ /أﻣﻴﻦ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ اﻟﺸﺪي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ
15

ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ) اﻻﺗﺼﺎﻻت  ,اﻟﺠﻮاﻻت ,ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل ( ﺑﺪون ﺷﺮوط وﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ،وﻣﺪﺗﻪ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻟﻌﺎم  2019ﻣﺒﻠﻎ  32،560،532رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

X

واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم.
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17

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮف و ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ /أﻣﻴﻦ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ اﻟﺸﺪي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺮف آﻟﻲ ،ﺑﺪون ﺷﺮوط وﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ،وﻣﺪﺗﻪ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻟﻌﺎم  2019ﻣﺒﻠﻎ  34،650رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮف و ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ /أﻣﻴﻦ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ اﻟﺸﺪي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺮف آﻟﻲ ،ﺑﺪون ﺷﺮوط وﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ،وﻣﺪﺗﻪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻟﻌﺎم  2019ﻣﺒﻠﻎ  34،650رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي .واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم.

X

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮف واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺤﺪودة )ﺣﻠﻮل( واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ /أﻣﻴﻦ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ اﻟﺸﺪي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ
18

ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻌﻀﻮ ﺗﺄﺛﻴﺮاً ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ )اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ( ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،ﺑﺪون ﺷﺮوط وﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ،وﻣﺪﺗﻪ

X

ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻟﻌﺎم  2019ﻣﺒﻠﻎ  1،960،857رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮف واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺤﺪودة )ﺣﻠﻮل( واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ /أﻣﻴﻦ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ اﻟﺸﺪي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ
19

ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻌﻀﻮ ﺗﺄﺛﻴﺮاً ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ )اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ( ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮرﻳﺪ وﺗﺮﻛﻴﺐ وﺻﻴﺎﻧﺔ أﺟﻬﺰة  ، Dell - EMCﺑﺪون ﺷﺮوط وﻣﺰاﻳﺎ

X

ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ،وﻣﺪﺗﻪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻟﻌﺎم  2019ﻣﺒﻠﻎ  21،613،740رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮف وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ /ﺑﺪر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻐﻞ اﻟﻌﻀﻮ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻀﻮ
20

ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﺒﺌﺔ ،ﺑﺪون ﺷﺮوط وﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ،وﻣﺪﺗﻪ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻟﻌﺎم  2019ﻣﺒﻠﻎ 557,761

X

رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮف و ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮاﺟﺤﻲ وأوﻻده ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ /ﺑﺪر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻐﻞ
21

اﻟﻌﻀﻮ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮاﺟﺤﻲ وأوﻻده ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر  ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﺒﻨﻰ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ  ،ﺑﺪون ﺷﺮوط وﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ،وﻣﺪﺗﻪ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﺣﻴﺚ

X

ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻟﻌﺎم  2019ﻣﺒﻠﻎ  260,444رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮف و ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮاﺟﺤﻲ وأوﻻده ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ /ﺑﺪر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻐﻞ
22

اﻟﻌﻀﻮ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮاﺟﺤﻲ وأوﻻده ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر  ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ أﺑﻬﺎ ﺑﺪون ﺷﺮوط وﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ وﻣﺪﺗﻪ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ،ﺣﻴﺚ

X

ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻟﻌﺎم  2019ﻣﺒﻠﻎ  42,525رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮف و ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮاﺟﺤﻲ وأوﻻده ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ /ﺑﺪر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻐﻞ
23

اﻟﻌﻀﻮ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮاﺟﺤﻲ وأوﻻده ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻬﺎز ﺻﺮف آﻟﻲ ،ﺑﺪون ﺷﺮوط وﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ،وﻣﺪﺗﻪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ

X

اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻟﻌﺎم  2019ﻣﺒﻠﻎ  39,375رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم.
24
25

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮف وﺷﺮﻛﺔ ﻓﺮﺳﺎن ﻟﻠﺴﻔﺮ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ /ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻪ ،وﻫﻲ

X

ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،ﺑﺪون ﺷﺮوط وﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ وﻣﺪﺗﻪ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻟﻌﺎم  2019ﻣﺒﻠﻎ  4,471,559رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮف ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ/

ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺮاﺟﺤﻲ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﻄﺤﺎء ﻟﻠﺼﺮاﻓﺔ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ،ﺑﺪون ﺷﺮوط وﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ

وﻣﺪﺗﻪ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻟﻌﺎم  2019ﻣﺒﻠﻎ  577,500رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم.

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮف و ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ /ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻐﻞ اﻷﺳﺘﺎذ/
26

ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻧﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺪراء واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ،

X

ﺑﺪون ﺷﺮوط وﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ،وﻣﺪﺗﻪ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻟﻌﺎم  2019ﻣﺒﻠﻎ  81,284,000رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم.
ﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮف وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ /ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻐﻞ اﻷﺳﺘﺎذ/
27

ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻴﺎرات ،ﺑﺪون ﺷﺮوط وﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ وﻣﺪﺗﻪ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﺣﻴﺚ
ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻟﻌﺎم  2019ﻣﺒﻠﻎ  780,596,000رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم.

5

X

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺼﻨﺪوق وﺳﺎﻃﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻌﺎم 2020م

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ 5/4/2020
اﻟﺒﻨﻮد

ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ

1

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م.

X

2

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م.

X

3

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م.

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م ﺑﻮاﻗﻊ  0.85رﻳﺎل ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ،وﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪره  850ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل )أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  %8.5ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل،
4

وﻋﻠﻰ أﺳﺎس  1,000ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ( ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺣﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﻳﻮم إﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ واﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻳﺪاع ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﻳﻮم ﺗﺪاول ﻳﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ

X

اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق وﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺧﻼل  15ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
5
6
7
8

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م.

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻤﺒﻠﻎ وﻗﺪره  1,800أﻟﻒ رﻳﺎل ﺑﻮاﻗﻊ  200أﻟﻒ رﻳﺎل ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﺎﻓﻮرة ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2019م ،واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي(
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻪ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺑﻤﺒﻠﻎ  504أﻟﻒ رﻳﺎل ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪرع اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2019م ،واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي(
وﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻪ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ .ﺑﻤﺒﻠﻎ  136,517أﻟﻒ رﻳﺎل وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

X
X
X

اﻟﺴﺎﺋﺪة .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪرع اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2019م واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي(
9

وﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻪ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺼﻜﻮك ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺪرع اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻣﺒﻠﻎ اﻷرﺑﺎح  21أﻟﻒ رﻳﺎل،

X

ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة .
10

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ "زﻳﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ" ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2019م ،واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺳﻌﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻪ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺪﻣﺎت اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻤﺒﻠﻎ  3,965أﻟﻒ رﻳﺎل ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة .

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻻﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨﺎ واﻟﺬي ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨﺎ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ﻣﺼﻠﺤﺔ
11
12
13

ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻪ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺎر ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺮﻛﺰاً ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﺑﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ  10أﺑﺮﻳﻞ 2001م إﻟﻰ  9أﺑﺮﻳﻞ
 2021م ﺑﺄﺟﺮة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ  173أﻟﻒ رﻳﺎل ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2019م ،واﻟﺬي ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻻﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻬﻨﺎ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي(
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻪ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺸﺮ ﺑﻤﺒﻠﻎ  184أﻟﻒ رﻳﺎل ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ )أراﺳﻜﻮ( ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2019م ،واﻟﺬي ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻬﻨﺎ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي(
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻪ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت أﻋﻼف ﺑﻤﺒﻠﻎ  11,118أﻟﻒ رﻳﺎل ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة .

X
X
X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨﺪة ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2019م ،واﻟﺘﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﺎﻓﻮﻻ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻟﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
14

إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻢ اﻷﺳﺘﺎذ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﻤﻬﻴﺪب )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( واﻟﻤﻬﻨﺪس أﻧﻴﺲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆﻣﻨﺔ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( واﻷﺳﺘﺎذ ﺑﺪر ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﻴﺴﻰ)ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن

X

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﻤﺒﻠﻎ  705,028أﻟﻒ رﻳﺎل ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺴﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2019م ،واﻟﺘﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﺎﻓﻮﻻ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻟﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻓﻲ
15

ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻢ اﻷﺳﺘﺎذ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﻤﻬﻴﺪب )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( واﻟﻤﻬﻨﺪس أﻧﻴﺲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆﻣﻨﺔ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( واﻷﺳﺘﺎذ ﺑﺪر ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﻴﺴﻰ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ﻋﻠﻤﺎً

X

ﺑﺄن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺷﺮاء ﺳﻜﺮ ﺑﻤﺒﻠﻎ  63,489أﻟﻒ رﻳﺎل ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة .
16
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اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﺷﺮﻛﺔ ﻫﺮﻓﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2019م ،واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻬﻨﺪس أﻧﻴﺲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆﻣﻨﺔ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻪ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﻤﺒﻠﻎ  5,991أﻟﻒ رﻳﺎل ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2019م ،واﻟﺬي ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻬﻨﺪس أﻧﻴﺲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆﻣﻨﺔ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻪ،
ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  9,962أﻟﻒ رﻳﺎل ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2019م ،واﻟﺬي ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻬﻨﺪس أﻧﻴﺲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆﻣﻨﺔ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ،
واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺼﻜﻮك ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺘﺠﺎري وﻣﺒﻠﻎ اﻷرﺑﺎح ﻗﺪره  16,150أﻟﻒ رﻳﺎل ,وذﻟﻚ ﻛﻮﻧﻬﺎ أﺣﺪ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺼﺎدره ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  200,000أﻟﻒ رﻳﺎل ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ 2015م إﻟﻰ 2022م،

X
X
X

وﺑﻘﻴﻤﺔ  190,000أﻟﻒ رﻳﺎل ،ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ 2013م إﻟﻰ  2020م  ،ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة .
19

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2019م ،واﻟﺬي ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﻤﻬﻴﺪب )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( واﻷﺳﺘﺎذ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻔﻀﻠﻲ )ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻪ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  52,214أﻟﻒ رﻳﺎل ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة .

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2019م ،واﻟﺬي ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﻤﻬﻴﺪب )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( واﻷﺳﺘﺎذ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ
20

ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻔﻀﻠﻲ )ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ،واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺼﻜﻮك ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ .وﻣﺒﻠﻎ اﻷرﺑﺎح ﻗﺪره  18,213أﻟﻒ رﻳﺎل ,وذﻟﻚ ﻛﻮﻧﻬﺎ أﺣﺪ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺼﺎدره

X

ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  270,000أﻟﻒ رﻳﺎل ،ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ 2015م إﻟﻰ 2022م ,وﺑﻘﻴﻤﺔ  167,000أﻟﻒ رﻳﺎل ،ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ 2013م إﻟﻰ 2020م ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة .
21

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2019م ،واﻟﺬي ﻟﻌﻀﻮي ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان اﻟﻌﻤﺮان )ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ( واﻷﺳﺘﺎذ ﺑﺪر ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ
اﻟﻌﻴﺴﻰ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻪ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  3,660أﻟﻒ رﻳﺎل ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة .

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2019م ،واﻟﺬي ﻟﻌﻀﻮي ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان اﻟﻌﻤﺮان )ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ( واﻷﺳﺘﺎذ ﺑﺪر ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ
22

اﻟﻌﻴﺴﻰ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺼﻜﻮك ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﻣﺒﻠﻎ اﻷرﺑﺎح ﻗﺪره  5,908أﻟﻒ رﻳﺎل ،وذﻟﻚ ﻛﻮﻧﻬﺎ أﺣﺪ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ

X

ﺑﻘﻴﻤﺔ  100,000أﻟﻒ رﻳﺎل ،ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ 2015م إﻟﻰ 2022م ،وﺑﻘﻴﻤﺔ  50,000أﻟﻒ رﻳﺎل ،ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ 2013م إﻟﻰ 2020م  ،ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة .
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24
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اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺎﻣﺒﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2019م ،واﻟﺬي ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺨﻀﻴﺮي )ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻪ ،ﻋﻠﻤﺎً
ﺑﺄن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  10,960أﻟﻒ رﻳﺎل ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻷﺳﺘﺎذ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻔﻀﻠﻲ )ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ( ﻋﻀﻮاً ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ اﻷﺳﺘﺎذ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ آل اﻟﺸﻴﺦ
)ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ،ﻋﻠﻰ أن ﻳُﻜﻤﻞ اﻷﺳﺘﺎذ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻔﻀﻠﻲ ﻣﺪة ﺳﻠﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ  7أﻏﺴﻄﺲ 2019م وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  6أﻏﺴﻄﺲ 2022م .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻬﻨﺎ ﺑﺄن ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وذﻟﻚ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻀﻮاً ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ )أراﺳﻜﻮ( اﻟﺘﻲ
ﺗﺰاول ﻧﺸﺎﻃﺎً ﻣﻤﺎﺛ ﻼً ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺪواﺟﻦ .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻬﻨﺪس أﻧﻴﺲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺑﺄن ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وذﻟﻚ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻀﻮاً ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ ﻫﺮﻓﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ )ﻫﺮﻓﻲ( اﻟﺘﻲ
ﺗﺰاول ﻧﺸﺎﻃﺎً ﻣﻤﺎﺛ ﻼً ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺒﻮزات .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻬﻨﺪس أﻧﻴﺲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺑﺄن ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وذﻟﻚ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻀﻮاً ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺰاول ﻧﺸﺎﻃﺎً ﻣﻨﺎﻓﺴﺎً
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺪواﺟﻦ .

X

X
X
X
X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻌﺪد ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  10ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻤﺎً ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻬﺎ وﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﺳﻬﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮاء ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ
28

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺈﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ واﺣﺪة أو ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة أﻗﺼﺎﻫﺎ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮاً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

X

ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ ﻣﻌﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ إذا ﻛﺎن ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ .
29
30

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ "ﻣﻌﺎﻳﻴﺮاﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ" ،اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﺗﺰاوﻟﻪ ،وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻘﺮة
) (3ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (46ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮ )ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ﻋﻀﻮاً ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ  09/03/2020م ﻹﻛﻤﺎل دورة اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﺘﻰ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺪورة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ  06/08/2022م ﺧﻠﻔﺎً ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮ )ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي(.
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X
X

رﻓﺾ

اﻣﺘﻨﺎع

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺼﻨﺪوق وﺳﺎﻃﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻌﺎم 2020م

ﻣﺼﺮف اﻻﻧﻤﺎء 8/4/2020
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

اﻟﺒﻨﻮد

ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ

1

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م.

X

2

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م.

X

3

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م.

X

4

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م.

X

5

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وذﻟﻚ ﻟﻔﺤﺺ وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2020م وﺗﺤﺪﻳﺪ
أﺗﻌﺎﺑﻬﻤﺎ.

رﻓﺾ

اﻣﺘﻨﺎع

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺰﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺢ أﺳﻬﻢ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﺳﻬﻢ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﻬﻢ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ) :أ( اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﻫﻮ  5,000ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل) .ب( رأس اﻟﻤﺎل
ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻳﺎدة  15,000ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ،وﻳﺼﺒﺢ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻳﺎدة  20,000ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ،أي ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ) .%33.33ج( ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻳﺎدة  1,500ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،وﻳﺼﺒﺢ ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻳﺎدة
 2,000ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ) .د( ﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮارد اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﺟﻴﺪة ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺑﺈذن ﷲ(.ﻫـ( ﺳﺘﺘﻢ اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻦ ﺧﻼل رﺳﻤﻠﺔ ﻣﺒﻠﻎ )(3,423
6

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻦ ﺑﻨﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ وﻣﺒﻠﻎ ) (1,577ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻦ ﺑﻨﺪ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة ،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺢ ﺳﻬﻢ واﺣﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﺛﻼث أﺳﻬﻢ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ( .و( ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻛﺴﻮر أﺳﻬﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ

X

اﻟﻜﺴﻮر ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ واﺣﺪة ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ وﺗﺒﺎع ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﺛﻢ ﺗﻮزع ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﺤﺔ ﻛ ﻞٌ ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺼﺘﻪ ،ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  30ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎﻫﻢ) .ز( ﻓﻲ ﺣﺎل اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﺳﺘﻜﻮن اﻷﺣﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺪاول ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف واﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ
ﺳﺠﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻳﺪاع ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﻳﻮم ﺗﺪاول ﻳﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
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اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف ﻣﺒﻠﻎ ) (4,388,296رﻳﺎل ﻛﻤﻜﺎﻓﺄة ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م.
ااﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2020م وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق واﻟﺘﻮزﻳﻊ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻷﺳﺘﺎذ  /ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ رﻣﺰي ﻋﺪاس ﻋﻀﻮاً ﻣﺴﺘﻘ ﻼً ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ  20ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2019م ،ﻹﻛﻤﺎل دورة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ
ﻓﻲ  20ﻣﺎﻳﻮ  2022م وذﻟﻚ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﻘﻌﺪ اﻟﺸﺎﻏﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﻘﺎﻋﺪ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ) (3إﻟﻰ ) (5ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ) (5أﻋﻀﺎء ،وذﻟﻚ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻷﺳﺘﺎذ  /ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ رﻣﺰي ﻋﺪاس ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
ﻣﺴﺘﻘﻞ ،واﻷﺳﺘﺎذ  /ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻮﻳﻄﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﻠﺲ ،أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  20ﻣﺎﻳﻮ 2022م .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻬﻨﺪس  /ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮﻳﺸﺪ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻴﺘﻲ ﺟﺮوب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ  3ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ .
ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮأس اﻟﻤﺎل ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺮأس ﻣﺎل اﻟﻤﺼﺮف ﺣﺎل ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ  6اﻟﺨﺎص
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ 7
ﺑﺰﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ  18ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺎت .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ  20ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ  22ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻓﺂت .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ  23ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ  24ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ  31ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ  34ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺼﺎب اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ  16ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ  17ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻹﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮاد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﺼﺮف وﺗﺮﻗﻴﻤﻬﺎ ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد أﻋﻼه ) (23-22-21-20-19-18-17-16-15ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺴﺒﻌﻮن ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ،وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ دورة ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻔ ﻮﱠض أﻳﻬﻤﺎ أﺳﺒﻖ ،وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ.
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اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف اﻹﻧﻤﺎء وﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻃﻮﻛﻴﻮ ﻣﺎرﻳﻦ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ  /ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﺎرس وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻬﻨﺪس  /ﻣﻄﻠﻖ
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ﺑﻦ ﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮﻳﺸﺪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ إﺻﺪار وﺗﺠﺪﻳﺪ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻟﻤﺪة ﻋﺎم وﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ،ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺴﻂ ﺳﻨﻮي ﻳﻘﺪر ﺑــ ) (35,000,000رﻳﺎل ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺼﺮف اﻹﻧﻤﺎء

X

ﻧﺴﺒﺔ  %28.75ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻃﻮﻛﻴﻮ ﻣﺎرﻳﻦ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ ) (27,702,621رﻳﺎل ،وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﻠﻐﺖ ) (13,446,980رﻳﺎل ،وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﻠﻐﺖ
) (1,070,755رﻳﺎل .
ااﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف اﻹﻧﻤﺎء وﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻃﻮﻛﻴﻮ ﻣﺎرﻳﻦ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ  /ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﺎرس وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻬﻨﺪس  /ﻣﻄﻠﻖ
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ﺑﻦ ﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮﻳﺸﺪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد ﺧِﺪﻣ ﻴّﺔ ،ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻤﺪة ﻋﺎم وﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ ) (3,471,321رﻳﺎل ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺼﺮف اﻹﻧﻤﺎء ﻧﺴﺒﺔ  %28.75ﻣﻦ

X

اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻃﻮﻛﻴﻮ ﻣﺎرﻳﻦ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ ) (3,768,128رﻳﺎل .

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺮﻳﺮ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ 13/4/2020
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

اﻟﺒﻨﻮد

ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ

1

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ 31/12/2019م.

X

2

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ 31/12/2019م.

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ 31/12/2019م.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴـﺎﺑﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻔﺤﺺ وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ

X

3
4
5
6
7

 2020م واﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ  2021م وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺗﻌﺎﺑﻪ .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ  2019م اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ) (8ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ رﻳﺎﻻت ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ وﺑﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  %80ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﺑﻤﺒﻠﻎ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ) (960,000,000ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ وﺳﺘﻮن ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف ﻣﺒﻠﻎ ) (2,650,000ﻣﻠﻴﻮﻧﺎن وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻮن أﻟﻒ رﻳﺎل ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ 31/12/2019م.

رﻓﺾ

اﻣﺘﻨﺎع

X
X
X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ 31/12/2019م.

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﻳﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻠﺴﻴﺪ /ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ،واﻟﺴﻴﺪ /ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬي(،
8

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

X

ﺑﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ  89,788,789رﻳﺎل ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ دون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﻳﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻠﺴﻴﺪ /ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ،واﻟﺴﻴﺪ /ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬي(،
9

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

X

ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ  196,020رﻳﺎل ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ دون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺮﻳﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻠﺴﻴﺪ /ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ،واﻟﺴﻴﺪ /ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ
10

ﺗﻨﻔﻴﺬي( ،واﻟﻤﻬﻨﺪس /ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ،واﻟﺴﻴﺪ /ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﺟﺮﻳﺮ

X

ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ  306,240رﻳﺎل ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ دون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺮﻳﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻠﺴﻴﺪ /ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ،واﻟﺴﻴﺪ /ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ
11

ﺗﻨﻔﻴﺬي( ،واﻟﻤﻬﻨﺪس /ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ،واﻟﺴﻴﺪ /ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﺟﺮﻳﺮ

X

ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ  145,860رﻳﺎل ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ دون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ أﻣﻮاج اﻟﻈﻬﺮان اﻟﻤﺤﺪودة ،واﻟﺘﻲ ﻟﻠﺴﻴﺪ /ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ،واﻟﺴﻴﺪ /ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ
12

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

X

ﺑﺎﻟﻈﻬﺮان ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ  1,653,750رﻳﺎل ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ دون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ،واﻟﺘﻲ ﻟﻠﺴﻴﺪ /ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ،واﻟﺴﻴﺪ /ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ
13

ﺗﻨﻔﻴﺬي( ،واﻟﻤﻬﻨﺪس /ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ،واﻟﺴﻴﺪ /ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ إﺳﺘﺌﺠﺎر ﻣﻌﺮض ﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺟﺮﻳﺮ
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ  2,434,950رﻳﺎل ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ دون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.

7

X

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺼﻨﺪوق وﺳﺎﻃﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻌﺎم 2020م

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺮﻳﺮ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ 13/4/2020
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

اﻟﺒﻨﻮد

ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ

رﻓﺾ

اﻣﺘﻨﺎع

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻠﺴﻴﺪ /ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ،واﻟﺴﻴﺪ /ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬي(،
14

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

X

ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ  138,600رﻳﺎل ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ دون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻠﺴﻴﺪ /ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ،واﻟﺴﻴﺪ /ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬي(،
15

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

X

ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ  171,625رﻳﺎل ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ دون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ روﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻠﺴﻴﺪ /ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ،واﻟﺴﻴﺪ /ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬي(،
16

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

X

ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ  2,408,800رﻳﺎل ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ دون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ رﻳﻮف ﺗﺒﻮك اﻟﻤﺤﺪودة ،واﻟﺘﻲ ﻟﻠﺴﻴﺪ /ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ،واﻟﺴﻴﺪ /ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬي(،
17

واﻟﻤﻬﻨﺪس /ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ،واﻟﺴﻴﺪ /ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ،ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ إﺳﺘﺌﺠﺎر ﻣﻌﺮض ﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﺘﺒﻮك،

X

ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م  1,803,660رﻳﺎل  ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ دون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﺸﺮق اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ،واﻟﺘﻲ ﻟﻠﺴﻴﺪ /ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ،واﻟﺴﻴﺪ /ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ
18

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

X

ﺑﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م  2,666,667رﻳﺎل  ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ دون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ روﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻠﺴﻴﺪ /ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ،واﻟﺴﻴﺪ /ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬي(،
19

واﻟﻤﻬﻨﺪس /ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ،واﻟﺴﻴﺪ /ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ )ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ،ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻹدارة واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ )ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﻴﺮ( ﻟﻤﺠﻤﻊ روﺑﻴﻦ ﺑﻼزا اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م  842,333رﻳﺎل  ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ دون

X

ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
20

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي أو رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2020م.

X

ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮه15/4/2020
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

اﻟﺒﻨﻮد

ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ

1

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م.

X

3

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م.

X

2
4
5

رﻓﺾ

اﻣﺘﻨﺎع

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م.

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻔﺤﺺ وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2020م
وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺗﻌﺎﺑﻬﻢ.

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ وﻗﺪره  246ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻸﺳﻬﻢ
6

اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ  820ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،ﺑﻮاﻗﻊ  0.30رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ وﺑﻨﺴﺒﺔ  %3ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ .ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺣﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻟﻼﺳﻬﻢ واﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ

X

ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﻛﺰ إﻳﺪاع اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﻳﻮم ﺗﺪاول ﻳﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ،وﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ﻻﺣﻘﺎً.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﺗﻜﺎﻓﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ) ﻃﺮف ذو ﻋﻼﻗﺔ( ﺣﻴﺚ أن ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻬﻨﺪس /ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ وذﻟﻚ
7

ﻟﻜﻮﻧﻪ اﻳﻀﺎً ﻋﻀﻮاً ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﺗﻜﺎﻓﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ وﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺨﺼﻲ  ،اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري  ،اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

X

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺒﻨﻚ ،اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ  273.8ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي  .وﻻ
ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻃﺮف ذو ﻋﻼﻗﺔ( ﺣﻴﺚ أن ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ اﻷﺳﺘﺎذ /ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻦ داوود اﻟﺤﻮﺷﺎن ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ )ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره

8

ﻋﻀﻮاَ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ،و ﻫﺬه اﻷﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ،اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻨﺘﺞ ﺗﻤﺎم ،اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ،اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻳﺠﺎر

X

اﻟﻔﺮوع ،واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ  28.7ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي .وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد.

ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻤﻨﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ19/4/2020-
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

اﻟﺒﻨﻮد

ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ 31/12/2019م.

X

2

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ 31/12/2019م.

X

3

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ 31/12/2019م.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وذﻟﻚ ﻟﻔﺤﺺ وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2020م

X

 -ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺨﺮاﺷﻲ وﺷﺮﻛﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻮن وﻣﺮاﺟﻌﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻮن ﺑﻤﺒﻠﻎ  250000رﻳﺎل.

X

1

رﻓﺾ

اﻣﺘﻨﺎع

واﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم 2021م ،وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺗﻌﺎﺑﻪ.
4

 ﺷﺮﻛﺔاﻟﺴﻴﺪ اﻟﻌﻴﻮﻃﻲ وﺷﺮﻛﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻮن ﺑﻤﺒﻠﻎ  315000رﻳﺎل.5
6
7

 ﺑﻴﻜﺮ ﺗﻴﻠﻲ م ك م و ﺷﺮﻛﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻮن ﺑﻤﺒﻠﻎ  490000رﻳﺎل.اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺸﺄن ﻋﺪم ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م.

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف ﻣﺒﻠﻎ ) (1,200,000رﻳﺎل ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ 31/12/2019م.

X

اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﺳﻤﻨﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺤﺮﺑﻲ وﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺮﻳﻔﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎﻳﺰ

X

اﻟﺪرﺟﻢ واﻟﺘﻲ ﻟﻬﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻬﺎ دون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﻢ واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺳﺘﺌﺠﺎر ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض ﻟﻤﺪة ﻋﺎم وذﻟﻚ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ  399ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺑﻤﺒﻠﻎ  399,000رﻳﺎل.
اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﺳﻤﻨﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )ﺟﻴﺴﺘﻚ( واﻟﺘﻲ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺤﺮﺑﻲ وﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺮﻳﻔﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ

8

ﻓﺎﻳﺰ اﻟﺪرﺟﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم وذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﺮوط واﻻﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻮردﻳﻬﺎ اﻻﺧﺮﻳﻦ وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﻘﻞ وﻗﻮد ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺗﺒﻠﻎ )(140,000

X

ﻃﻦ وﺑﻤﺒﻠﻎ  13,860,000رﻳﺎل وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
9

اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﺳﻤﻨﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﺳﺒﻚ( واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺎم

X

ﻗﺎدم وذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﺮوط واﻻﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ اﻻﺧﺮﻳﻦ وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻣﺎدة اﻹﺳﻤﻨﺖ اﻟﺴﺎﺋﺐ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺗﺒﻠﻎ ) (35,000ﻃﻦ وذﻟﻚ ﺑﻤﺒﻠﻎ  6,000,000رﻳﺎل.

ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﻪ 20/4/2020
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

اﻟﺒﻨﻮد

ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ

1

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م.

X

2

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م.

X

3

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م.

رﻓﺾ

اﻣﺘﻨﺎع

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر /ﻋﻤــــــﺮو ﺑــﻦ ﺧــــــﺎﻟـــــــــﺪ ﻛـــــــــﺮدي ،واﻷﺳﺘﺎذ  /ﻃـــﺎرق ﺑﻦ ﻋﺒـــــﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟـــــﺮﺧﻴﻤﻲ ) ﻋﻀﻮﻳﻦ ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ( ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ 18/9/2019م وﺣﺘﻰ
4

ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 27/4/2021م ،وذﻟﻚ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر /ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ داود اﻟﻔﺪاغ )ﻋﻀﻮ ﺧﺎرﺟﻲ( ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺮي اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 19/1/1441ﻫـ

X

)اﻟﻤﻮاﻓﻖ 18/9/2019م( ،وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ وﻓﻘﺎً ﻟﻼﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺪداً ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻬﺎ وﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ  5.5ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،وﺑﻤﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز  300ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ،وذﻟﻚ ﺑﻐﺮض ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أﺳﻬﻢ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻤﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء
5

ﻟﻸﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،وﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ ﺑﺈﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﺧﻼل ﻓﺘﺮة أﻗﺼﺎﻫﺎ ) 8أﺷﻬﺮ( ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﺗﻨﻔﻴﺬه ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ ﻣﻌﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ إذا ﻛﺎن ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ،وﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﺣﺘﻰ  7ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﺪة ﺗﺘﺒﻊ

X

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
6

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ واﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019م وﺣﺘﻰ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م.

8

X

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺼﻨﺪوق وﺳﺎطﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻌﺎم 2020م

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 21/04/2020 -
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

اﻟﺒﻨﻮد

ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ

1

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م.

X

2

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م.

X

3

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م.

رﻓﺾ

اﻣﺘﻨﺎع

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻔﺤﺺ وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2020م وﻟﻠﺮﺑﻊ
4

اﻷول ﻟﻌﺎم 2021م وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺗﻌﺎﺑﻪ.

X

 ارﻧﺴﺖ اﻧﺪ ﻳﻮﻧﻎ ) - (E&Yاﻻﺗﻌﺎب اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) 2270000دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ(. -اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي وﺷﺮﻛﺎه  -اﻻﺗﻌﺎب اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) 2600000دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ(.

5

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻣﻦ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2019م ﺑﻤﺒﻠﻎ ) (6,600,000,000رﻳﺎل ﺑﻮاﻗﻊ ) (2.20رﻳﺎل ﻟﻠﺴﻬﻢ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ) (22 %ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ.

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2019م ﺑﻤﺒﻠﻎ ) (6,600,000,000رﻳﺎل ﺑﻮاﻗﻊ ) (2.20رﻳﺎل ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ) (22 %ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ
6

ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺣﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻷﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﻮم اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﻛﺰ إﻳﺪاع اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻳﺪاع( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﻳﻮم

X

ﺗﺪاول ﻳﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق .ﻋﻠﻤ ﺎً ﺑﺄن ﺻﺮف اﻷرﺑﺎح ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺘﺎرﻳﺦ 12/05/2020م.
7

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت.

X

8

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 31/12/2019م

X

9
10

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف ) (1,800,000رﻳﺎل ﻛﻤﻜﺎﻓـــــــﺄة ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳــــــﺦ 31/12/2019م.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي أو رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2020م ،وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق واﻟﺼﺮف وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺸﺮﻛﺎت وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.

X
X

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ21/04/2020
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

اﻟﺒﻨﻮد

ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ

1

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ .31/12/2019

X

2

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م.

X

3
4
5
6
7
8
9

10

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م.

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻔﺤﺺ وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2020م وﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷول
ﻣﻦ ﻋﺎم 2021م وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺗﻌﺎﺑﻪ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 2019-12-31م.

X
X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺮر ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻣﻦ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم 2019م ﺑﻤﺒﻠﻎ )455,100,000رﻳﺎل( ﺑﻮاﻗﻊ ) (5.55رﻳﺎل ﻟﻠﺴﻬﻢ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ) (%55.5ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي أو رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ  2020م ،وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق واﻟﺘﻮزﻳﻊ وﻓﻘ ﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة
ﺗﻨﻔﻴﺬ اً ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

رﻓﺾ

اﻣﺘﻨﺎع

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 2019-12-31م وﻓﻘ ﺎً ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻌﺎم 2019م.

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﺎدي ﻣﺠﺪﻻﻧﻲ ﻋﻀﻮاً )ﻣﺴﺘﻘﻞ( ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة اﺑﺘﺪا ءً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ  2020-01-06م ﻹﻛﻤﺎل دورة اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺪورة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ 2022-01-25م
وذﻟﻚ ﺧﻠﻔ ﺎً ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺮﺷﻴﺪ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻧﻴﻮرﻳﺴﺖ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ /ﺟﻮﻧﺎﺛﺎن ﺳﺘﻨﺖ ﺗﻮرﻳﺎﻧﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

X
X
X
X

ﻧﻴﻮرﻳﺴﺖ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ وﻧﻈﺮاً ﻟﻌﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ أﺣﺪ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻴﻮرﻳﺴﺖ ﻟﺨﺪﻣﺎت إﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ وإدارﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻘﻮى

X

اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت إﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻤﻜﺎﺗﺐ إدارﻳﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض  ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل ﻋﺎم 2019م ﺑـ)9,821,076رﻳﺎل( ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮوط
ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻧﻴﻮرﻳﺴﺖ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻴﻮرﻳﺴﺖ ،وﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت

11

ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻴﻮرﻳﺴﺖ ﻟﺨﺪﻣﺎت إﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ وإدارﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت إﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻤﻜﺎﺗﺐ إدارﻳﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ،ﺣﻴﺚ

X

ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل ﻋﺎم 2019م ـ)9,821,076رﻳﺎل( ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ .
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اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻜﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ /ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺤﻜﻴﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﻮﻳﻦ وإﻋﺎﺷﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل ﻋﺎم 2019م )257,775رﻳﺎل( وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ .

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﺤﺪودة واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻴﺤﻴﻰ )واﻟﺬي اﻧﺘﻬﺖ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2019-01-25م
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ﺗﺰاﻣﻨ ﺎً ﻣﻊ اﻧﺘﻬﺎء دورة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻮرﻳﺪ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻮاد ﺧﺎم وﻣﻮاد اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل ﻋﺎم

X

2019م )4,401,978رﻳﺎل( ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ إﻋﻤﺎر اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺮﺷﻴﺪ )واﻟﺬي اﻧﺘﻬﺖ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2019-12-06م ﻧﻈﺮاً
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ﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﺸﺮﻛﺔ إﻋﻤﺎر اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺴﻠﺔ اﻷﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ،

X

ووﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺧﻼل ﻋﺎم 2019م )2,395,009رﻳﺎل( ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ إﻋﻤﺎر اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪ ﷲ ﺟﻤﻴﻞ طﻴﺒﺔ (واﻟﺬي اﻧﺘﻬﺖ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2019-01-25م ﺗﺰاﻣﻨﺎً ﻣﻊ اﻧﺘﻬﺎء
15

دورة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻋﻀﻮ اً ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ إﻋﻤﺎر اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،وﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺴﻠﺔ اﻷﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ووﺣﺪات

X

ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺧﻼل ﻋﺎم 2019م )2,395,009رﻳﺎل( ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (31ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺂت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة .

X
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اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (51ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ .

X

18

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (58ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت .

X

16

9

اﻟﺘقﺮﻳﺮ اﻟسﻨﻮي ﻟﺼﻨدوق وسﺎطﺔ ﻟﻸسهم اﻟسﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻌﺎم 2020م

ﺑﻨﻚ اﻟﺒﻼد 26/04/2020
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

اﻟﺒﻨﻮد

ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ

1

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗقﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘهﻲ ﻓﻲ 31/12/2019م.

X

2

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗقﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤسﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘهﻲ ﻓﻲ 31/12/2019م.

X

3
4
5
6
7

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟقﻮاﺋم اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘهﻲ ﻓﻲ 31/12/2019م.

رﻓﺾ

اﻣﺘﻨﺎع

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻲ ﺣسﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻔﺤﺺ وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗدﻗﻴﻖ اﻟقﻮاﺋم اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2020م ،وﺗﺤدﻳد أﺗﻌﺎﺑهم.

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻲ ﺣسﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ؛ وذﻟﻚ ﻟﻔﺤﺺ وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗدﻗﻴﻖ اﻟقﻮاﺋم اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ )اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ( واﻟسﻨﻮي ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2020م ،واﻟﺮﺑﻊ

X

اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2021م ،وﺗﺤدﻳد أﺗﻌﺎﺑهم.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘهﻲ ﻓﻲ 31/12/2019م.

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻤﺎ ﺗم ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻣﻦ أرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻤسﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘهﻲ ﻓﻲ  31دﻳسﻤﺒﺮ 2019م ،ﺑﻮاﻗﻊ ) (0.4رﻳﺎل ﻟﻠسهم وﺑﻨسﺒﺔ ) (%4ﻣﻦ اﻟقﻴﻤﺔ اﻷسﻤﻴﺔ ﻟﻠسهم ،وﺑﻤﺒﻠﻎ
أﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗدره ) (300ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل سﻌﻮدي.

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧقدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤسﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘهﻲ ﻓﻲ  31دﻳسﻤﺒﺮ 2019م ﺑﻮاﻗﻊ ) (0.5رﻳﺎل ﻟﻠسهم وﺑﻨسﺒﺔ ) (%5ﻣﻦ اﻟقﻴﻤﺔ اﻷسﻤﻴﺔ ﻟﻠسهم ،وﺑﻤﺒﻠﻎ
8

أﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗدره ) (375ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل سﻌﻮدي وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺒﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻻرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻟﻤسﺎﻫﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠسﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘهﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳسﻤﺒﺮ 2019م ﻣﺒﻠﻎ ) (675ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل سﻌﻮدي ،ﺑﻮاﻗﻊ ) (0.9رﻳﺎل سﻌﻮدي ﻟﻠسهم اﻟﻮاﺣد ،وﺑﻤﺎ
ﻳﻌﺎدل ) (%9ﻣﻦ اﻟقﻴﻤﺔ اﻻسﻤﻴﺔ ﻟﻠسهم .ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اسﺘﺤقﺎق اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ سﻴﻜﻮن ﻟﻠﻤسﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻷسهم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻨهﺎﻳﺔ ﻳﻮم اﻧﻌقﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ واﻟﻤقﻴدﻳﻦ ﻓﻲ سﺠﻞ ﻣسﺎﻫﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻟدى ﺷﺮﻛﺔ

X

ﻣﺮﻛﺰ إﻳداع اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )إﻳداع( ﺑﻨهﺎﻳﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﻳﻮم ﺗداول ﻳﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻌقﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .وسﻮف ﻳﺘم ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻤسﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤقﻴدﻳﻦ ﺧﻼل  15ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اسﺘﺤقﺎق ﻫﺬه اﻷرﺑﺎح.
9
10
11
12
13

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﻳﻞ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت.

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣسﺎﻫﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺼﻒ سﻨﻮي أو رﺑﻊ سﻨﻮي إن وﺟدت ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2020م ،وﺗﺤدﻳد ﺗﺎرﻳﺦ اﻻسﺘﺤقﺎق واﻟﺼﺮف وﻓقﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬ اً ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎسﺐ ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗدﻓقﺎﺗﻪ اﻟﻨقدﻳﺔ وﺧﻄﻄﻪ اﻟﺘﻮسﻌﻴﺔ واﻻسﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف ﻣﺒﻠﻎ ) (3,520,000رﻳﺎل سﻌﻮدي ﻛﻤﻜﺎﻓﺄة ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻮاﻗﻊ ) (320أﻟﻒ رﻳﺎل ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ،ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘهﻲ ﻓﻲ 31/12/2019م.

X
X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﻳﻞ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ.

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺎﻓسﺔ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻷﻋﻤﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ أو ﻣﻨﺎﻓسﺘﻪ ﻓﻲ أﺣد ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﺗﺰاوﻟﻪ.

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌقﻮد اﻟﺘﻲ سﺘﺘم ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ وﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﻮت اﻷرﺟﺎن ،واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷسﺘﺎذ /ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤد اﻟسﺒﻴﻌﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴهﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗهﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ )اﻳﺠﺎر ﻣﻮﻗﻊ
14

ﺟهﺎز ﺻﺮاف آﻟﻲ  -ﺑﻤدﻳﻨﺔ ﻳﻨﺒﻊ( ،ﺑﻤﺒﻠﻎ  80,000رﻳﺎل سﻨﻮﻳﺎً )ﻓﺘﺮة اﻟﻌقد ﻣﻦ 01/09/2018م إﻟﻰ 31/08/2025م( ،وﻻ ﺗﻮﺟد ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌقﻮد.

15

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺿﻮاﺑﻂ وﺷﺮوط ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.

X
X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌقﻮد اﻟﺘﻲ سﺘﺘم ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ وﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎسﻚ اﻟﻠﻮﺟسﺘﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷسﺘﺎذ /ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤد اﻟسﺒﻴﻌﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴهﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺷﺮﻳﻚ وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗهﺎ ،وﻫﻲ
16

X

ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ )اﻳﺠﺎر ﻣﻮﻗﻊ ﺟهﺎز ﺻﺮاف آﻟﻲ  -ﺑﻤدﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض( ،ﺑﻤﺒﻠﻎ  60,000رﻳﺎل سﻨﻮﻳﺎً )ﻓﺘﺮة اﻟﻌقد ﻣﻦ 18/03/2018م إﻟﻰ 17/03/2028م( ،وﻻ ﺗﻮﺟد ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌقﻮد.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌقﻮد اﻟﺘﻲ سﺘﺘم ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ وﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﻤد ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴم اﻟسﺒﻴﻌﻲ وأوﻻده ،واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷسﺘﺎذ /ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤد اﻟسﺒﻴﻌﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴهﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺷﺮﻳﻚ وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ

17

18

19

إدارﺗهﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ )اﻳﺠﺎر ﻣﻮﻗﻊ ﺟهﺎز ﺻﺮاف آﻟﻲ  -ﺑﻤدﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض( ،ﺑﻤﺒﻠﻎ  25,000رﻳﺎل سﻨﻮﻳﺎً )ﻓﺘﺮة اﻟﻌقد ﻣﻦ 01/12/2019م إﻟﻰ 30/12/2029م( ،وﻻ ﺗﻮﺟد ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌقﻮد.

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌقﻮد اﻟﺘﻲ سﺘﺘم ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ وﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﻮت اﻷرﺟﺎن ،واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷسﺘﺎذ /ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤد اﻟسﺒﻴﻌﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴهﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗهﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ )اﻳﺠﺎر ﻣﻮﻗﻊ

X

ﺟهﺎز ﺻﺮاف آﻟﻲ  -ﺑﻤدﻳﻨﺔ اﻟﺠﺒﻴﻞ( ،ﺑﻤﺒﻠﻎ  90,000رﻳﺎل سﻨﻮﻳﺎً )ﻓﺘﺮة اﻟﻌقد ﻣﻦ 05/08/2018م إﻟﻰ 04/08/2025م( ،وﻻ ﺗﻮﺟد ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌقﻮد.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌقﻮد اﻟﺘﻲ سﺘﺘم ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ وﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﻮت اﻷرﺟﺎن ،واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷسﺘﺎذ /ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤد اﻟسﺒﻴﻌﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴهﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗهﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ )اﻳﺠﺎر ﻣﻮﻗﻊ

X

ﺟهﺎز ﺻﺮاف آﻟﻲ  -ﺑﻤدﻳﻨﺔ ﻳﻨﺒﻊ( ،ﺑﻤﺒﻠﻎ  80,000رﻳﺎل سﻨﻮﻳﺎً )ﻓﺘﺮة اﻟﻌقد ﻣﻦ 01/09/2018م إﻟﻰ 31/08/2025م( ،وﻻ ﺗﻮﺟد ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌقﻮد.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﺎﻓﻮﻻ29/04/2020
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

اﻟﺒﻨﻮد

ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ

1

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗقﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤسﺎﺑﺎت ﻟﻠسﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘهﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م.

X

2

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟقﻮاﺋم اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣدة ﻟﻠسﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘهﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م.

X

3

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗقﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠسﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘهﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م.

4

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاء ذﻣــﺔ أﻋﻀـﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟسﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘهﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م.

5

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف ﻣﺒﻠﻎ  2,150,000رﻳﺎل ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟسﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘهﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م.

رﻓﺾ

اﻣﺘﻨﺎع

X
X
X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧقدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤسﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم 2019م ،ﺑﻤﺒﻠﻎ  160.2ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻮاﻗﻊ  0.30رﻳﺎل ﻟﻠسهم اﻟﻮاﺣد واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ  %3ﻣﻦ اﻟقﻴﻤﺔ اﻻسﻤﻴﺔ ﻟﻠسهم اﻟﻮاﺣد ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن
6

اﻻﺣقﻴﺔ ﻟﻠﻤسﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻷسهم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﻮم اﻧﻌقﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﻤقﻴدﻳﻦ ﻓﻲ سﺠﻞ ﻣسﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟدى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﻛﺰ إﻳداع اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻳداع( ﻓﻲ ﻧهﺎﻳﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﻳﻮم ﺗداول ﻳﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ

X

اﻻسﺘﺤقﺎق ،سﻴﺘم اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ﻻﺣقﺎً.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌقﻮد اﻟﺘﻲ سﺘﺘم ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨده ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﺎﻓﻮﻻ( وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ )اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨسﺒﺔ  %34,52ﻟﺼﺎﻓﻮﻻ( وﺷﺮﻛﺎﺗهﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة :أ .سﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒد اﻟقﺎدر
7

اﻟﻤهﻴدب ،وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة  -أ .ﺑدر ﻋﺒد ﷲ اﻟﻌﻴسﻰ ،ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴهﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺷﺮاء ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﺗﻌﺎﻣﻼت وﻋقﻮد ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ  740.30ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋقﻮد ﻣسﺘﻤﺮة ﺗﺘم

X

ﻓﻲ سﻴﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ ووﻓقﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟسﺎﺋدة ودون أي ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌقﻮد اﻟﺘﻲ سﺘﺘم ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﻠسﻜﺮ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺻﺎﻓﻮﻻ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ( واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺼﺎﻓﻮﻻ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ )اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨسﺒﺔ  %34,52ﻟﺼﺎﻓﻮﻻ( وﺷﺮﻛﺎﺗهﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ

8

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ .سﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒد اﻟقﺎدر اﻟﻤهﻴدب ،وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة  -أ .ﺑدر ﻋﺒد ﷲ اﻟﻌﻴسﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴهﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟسﻜﺮ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﺗﻌﺎﻣﻼت وﻋقﻮد ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ  62.95ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل،

X

وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋقﻮد ﻣسﺘﻤﺮة ﺗﺘم ﻓﻲ سﻴﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ ووﻓقﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟسﺎﺋدة ودون أي ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌقﻮد اﻟﺘﻲ سﺘﺘم ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺻﺎﻓﻮﻻ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ( واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺼﺎﻓﻮﻻ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ )واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨسﺒﺔ  %34,52ﻟﺼﺎﻓﻮﻻ( ،واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ

9

اﻹدارة أ .سﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒد اﻟقﺎدر اﻟﻤهﻴدب ،وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ .ﺑدر ﻋﺒد ﷲ اﻟﻌﻴسﻰ ،ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴهﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟدﻫﻮن اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﻤﺎرﺟﺮﻳﻦ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﺗﻌﺎﻣﻼت وﻋقﻮد ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ

X

 43.27ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋقﻮد ﻣسﺘﻤﺮة ﺗﺘم ﻓﻲ سﻴﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ ووﻓقﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟسﺎﺋدة ودون أي ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌقﻮد اﻟﺘﻲ سﺘﺘم ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺻﺎﻓﻮﻻ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ( واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺼﺎﻓﻮﻻ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ )واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨسﺒﺔ  %34,52ﻟﺼﺎﻓﻮﻻ( ،واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ.

10

سﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒد اﻟقﺎدر اﻟﻤهﻴدب ،وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ .ﺑدر ﻋﺒد ﷲ اﻟﻌﻴسﻰ ،ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴهﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت زﻳﻮت اﻟﻄﻌﺎم ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﺗﻌﺎﻣﻼت وﻋقﻮد ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ  6.4ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ﻋقﻮد ﻣسﺘﻤﺮة ﺗﺘم ﻓﻲ سﻴﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ ووﻓقﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟسﺎﺋدة ودون أي ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌقﻮد اﻟﺘﻲ سﺘﺘم ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨده ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﺎﻓﻮﻻ( وﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺎر ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺒد اﻟقﺎدر اﻟﻤهﻴدب وأوﻻده اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻨسﺒﺔ  %8,23ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻮﻻ(  ،واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
11

اﻹدارة أ .سﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒد اﻟقﺎدر اﻟﻤهﻴدب وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ .ﻋﺼﺎم ﻋﺒد اﻟقﺎدر اﻟﻤهﻴدب  ،ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴهﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺷﺮاء ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﺗﻌﺎﻣﻼت وﻋقﻮد ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ  134.73ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل،

X

وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋقﻮد وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣسﺘﻤﺮة ﺗﺘم ﻓﻲ سﻴﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ ووﻓقﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟسﺎﺋدة ودون أي ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌقﻮد اﻟﺘﻲ سﺘﺘم ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨده ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﺎﻓﻮﻻ( وﺷﺮﻛﺔ دل ﻣﻮﻧﺘﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟسﻌﻮدﻳﺔ ) ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺒد اﻟقﺎدر اﻟﻤهﻴدب وأوﻻده اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻨسﺒﺔ  %8,23ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻮﻻ(  ،واﻟﺘﻲ

12

ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ .سﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒد اﻟقﺎدر اﻟﻤهﻴدب و ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ .ﻋﺼﺎم ﻋﺒد اﻟقﺎدر اﻟﻤهﻴدب  ،ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴهﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺷﺮاء ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﺗﻌﺎﻣﻼت وﻋقﻮد ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ

X

 70.80ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋقﻮد وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣسﺘﻤﺮة ﺗﺘم ﻓﻲ سﻴﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ ووﻓقﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟسﺎﺋدة ودون أي ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌقﻮد اﻟﺘﻲ سﺘﺘم ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨده ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﺎﻓﻮﻻ( وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧسﺘﻠﻪ وﺷﺮﻛﺎﺗهﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨسﺒﺔ رﺋﻴسﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺒد اﻟقﺎدر اﻟﻤهﻴدب وأوﻻده اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻧسﺒﺔ %8,23

13

ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻮﻻ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ .سﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒد اﻟقﺎدر اﻟﻤهﻴدب وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ .ﻋﺼﺎم ﻋﺒد اﻟقﺎدر اﻟﻤهﻴدب  ،ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴهﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺷﺮاء ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﺗﻌﺎﻣﻼت وﻋقﻮد ﻋﺎم

X

2019م ﺑﻠﻐﺖ  383.24ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋقﻮد وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣسﺘﻤﺮة ﺗﺘم ﻓﻲ سﻴﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ ووﻓقﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟسﺎﺋدة ودون أي ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌقﻮد اﻟﺘﻲ سﺘﺘم ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨده ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﺎﻓﻮﻻ( وﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﻨﻊ اﻟﻤﻨهﻞ ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻟﻤﺤدودة )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨسﺒﺔ رﺋﻴسﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺒد اﻟقﺎدر اﻟﻤهﻴدب وأوﻻده اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻧسﺒﺔ

14

 8,23%ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻮﻻ( ،واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ .سﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒد اﻟقﺎدر اﻟﻤهﻴدب وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ .ﻋﺼﺎم ﻋﺒد اﻟقﺎدر اﻟﻤهﻴدب  ،ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴهﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺷﺮاء ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﺗﻌﺎﻣﻼت
وﻋقﻮد ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ  5.79ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋقﻮد وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣسﺘﻤﺮة ﺗﺘم ﻓﻲ سﻴﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ ووﻓقﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟسﺎﺋدة ودون أي ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.

10

X

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺼﻨﺪوق وﺳﺎﻃﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻌﺎم 2020م

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﺎﻓﻮﻻ29/04/2020
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

اﻟﺒﻨﻮد

ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ

رﻓﺾ

اﻣﺘﻨﺎع

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨﺪه ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﺎﻓﻮﻻ( وﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﻬﻴﺪب وأوﻻده )اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ  %8,23ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻮﻻ( ،واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ .ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒﺪ
15

اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﻬﻴﺪب وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ .ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﻬﻴﺪب ،ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﺗﻌﺎﻣﻼت وﻋﻘﻮد ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ  6.78ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﻮد

X

وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ودون أي ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨﺪه ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ ) ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﺎﻓﻮﻻ( وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻬﺒﺎج اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ) ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﻬﻴﺪب وأوﻻده اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ  %8,23ﻣﻦ
16

ﺻﺎﻓﻮﻻ( ،واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ .ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﻬﻴﺪب وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ .ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﻬﻴﺪب  ،ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ وﺑﻴﻊ وﺷﺮاء
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ داﺧﻞ ﻣﺮاﻛﺰ أﺳﻮاق ﺑﻨﺪه ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﺗﻌﺎﻣﻼت وﻋﻘﻮد ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ  30.20ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﻮد وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

X

اﻟﺴﺎﺋﺪة ودون أي ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨﺪه ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ ) ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﺎﻓﻮﻻ( وﺷﺮﻛﺔ دل ﻣﻮﻧﺘﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ) ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﻬﻴﺪب وأوﻻده اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ  %8,23ﻣﻦ
17

ﺻﺎﻓﻮﻻ( ،واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ .ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﻬﻴﺪب وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ .ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﻬﻴﺪب  ،ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ وﺑﻴﻊ وﺷﺮاء
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ داﺧﻞ ﻣﺮاﻛﺰ أﺳﻮاق ﺑﻨﺪه ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﺗﻌﺎﻣﻼت وﻋﻘﻮد ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ  3.30ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﻮد وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

X

اﻟﺴﺎﺋﺪة ودون أي ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨﺪه ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﺎﻓﻮﻻ( وﺷﺮﻛﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ وﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﻤﺤﺪودة واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ .ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﻬﻴﺪب وﻋﻀﻮ
18

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ .ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﻬﻴﺪب ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﺨﻠﻔﺎت ﻛﺮﺗﻮﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﺗﻌﺎﻣﻼت وﻋﻘﻮد ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ  5.94ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﻮد وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ

X

ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ودون أي ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨﺪه ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﺎﻓﻮﻻ( وﺷﺮﻛﺔ زﻫﻮر اﻟﺮﻳﻒ واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ .ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﻬﻴﺪب وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ .ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ
19

اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﻬﻴﺪب ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ داﺧﻞ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﻨﺪه ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﺗﻌﺎﻣﻼت وﻋﻘﻮد ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ  482أﻟﻒ رﻳﺎل ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﻮد وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ

X

ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ودون أي ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨﺪه ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﺎﻓﻮﻻ( وﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻟﻠﺘﻤﻮر واﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ.ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﻬﻴﺪب وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
20

اﻹدارة أ .ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﻬﻴﺪب ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ داﺧﻞ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﻨﺪه ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﺗﻌﺎﻣﻼت وﻋﻘﻮد ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ  164اﻟﻒ رﻳﺎل ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ

X

ﻋﻘﻮد وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ودون أي ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨﺪه ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﺎﻓﻮﻻ( وﺷﺮﻛﺔ ﻫﺮﻓﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %49ﻟﺼﺎﻓﻮﻻ )ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة( ،واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
21

اﻹدارة أ .ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﻬﻴﺪب ،وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة م .ﻣﻌﺘﺰ ﻗﺼﻲ اﻟﻌﺰاوي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﻳﺠﺎر ﻣﺤﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﺗﺠﺰﺋﺔ ﻟﻤﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﺗﻌﺎﻣﻼت وﻋﻘﻮد ﻋﺎم

X

2019م ﺑﻠﻐﺖ  32.81ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﻮد وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ودون أي ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﺎﻓﻮﻻ( وﺷﺮﻛﺔ ﻫﺮﻓﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %49ﻟﺼﺎﻓﻮﻻ )ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة( ،واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ
22

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ .ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﻬﻴﺪب ،وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة م .ﻣﻌﺘﺰ ﻗﺼﻲ اﻟﻌﺰاوي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت زﻳﻮت ﻃﻌﺎم ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﺗﻌﺎﻣﻼت وﻋﻘﻮد ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ 2.23

X

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﻮد وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ودون أي ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺴﻜﺮ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺻﺎﻓﻮﻻ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ( وﺷﺮﻛﺔ ﻫﺮﻓﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %49ﻟﺼﺎﻓﻮﻻ )ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة(،
23

واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ .ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﻬﻴﺪب ،وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة م .ﻣﻌﺘﺰ ﻗﺼﻲ اﻟﻌﺰاوي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﻜﺮ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﺗﻌﺎﻣﻼت وﻋﻘﻮد ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ

X

 2.18ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﻮد وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ودون أي ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺻﺎﻓﻮﻻ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ( وﺷﺮﻛﺔ ﻫﺮﻓﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %49ﻟﺼﺎﻓﻮﻻ )ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ
24

ﻣﺒﺎﺷﺮة( ،واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ .ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﻬﻴﺪب ،وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة م .ﻣﻌﺘﺰ ﻗﺼﻲ اﻟﻌﺰاوي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺪﻫﻮن اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﻤﺎرﺟﺮﻳﻦ ﻋﻠﻤﺎً

X

ﺑﺄن ﺗﻌﺎﻣﻼت وﻋﻘﻮد ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ  3,73ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﻮد وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ودون أي ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨﺪه ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﺎﻓﻮﻻ( وﺷﺮﻛﺔ دور اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ .ﺑﺪر ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻌﻴﺴﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
25

اﻳﺠﺎر ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎري ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﺗﻌﺎﻣﻼت وﻋﻘﻮد ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ  10.50ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﻮد وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ودون أي

X

ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨﺪه ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﺎﻓﻮﻻ( وﺷﺮﻛﺔ ﻛﻨﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺼﺎﻓﻮﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) %29.99ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة( ،واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ
26

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ .ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﻴﺴﻰ ،ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻳﺠﺎر ﻣﺤﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﺗﻌﺎﻣﻼت وﻋﻘﻮد ﻋﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ 31.13ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﻮد وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ

X

ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ودون أي ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
27
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اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﻘﺎﻋﺪ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ) (3إﻟﻰ ) (5ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ) (5أﻋﻀﺎء ،وذﻟﻚ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ )اﻷﺳﺘﺎذ /ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻴﺴﻰ  -ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي واﻷﺳﺘﺎذ/

X

ﺑﺪر ﺣﻤﺪ اﻟﺮﺑﻴﻌﺔ -ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2022م.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت .

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻌﺪد ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  700,000ﺳﻬﻤﺎً ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻛﺄﺳﻬﻢ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ وﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺸﺮوط
29

واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺈﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﺧﻼل ﻓﺘﺮة أﻗﺼﺎﻫﺎ إﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ) (12ﺷﻬﺮاً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻟﻪ ﺣﻖ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﻐﻴﺮ ،وﺳﻮف ﻳﺘﻢ

X

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ  ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﺳﻬﻢ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ دون ﺑﻴﻌﻬﺎ أو ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أﺳﻬﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات .

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت )ﺳﺒﻜﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ( 29/4/2020-
اﻟﺒﻨﻮد

ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ

1
2

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م

3
4

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م.

5
6
7
8

X
X
X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ 31/12/2019م.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م.

رﻓﺾ

اﻣﺘﻨﺎع

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻣﻦ أرﺑﺎح ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2019م ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ وﻗﺪره ) (439.999.999رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ،أي ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ) (60ﻫﻠﻠﻪ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ) (%6ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف ﻣﺒﻠﻎ ) (4.100.000أرﺑﻌﺔ ﻣﻠﻴﻮن وﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ رﻳﺎل ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ 31/12/2019م.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻔﺤﺺ وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2020م واﻟﺮﺑﻊ
اﻻول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ  2021م وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺗﻌﺎﺑﻪ .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح أوﻟﻴﺔ )رﺑﻊ/ﻧﺼﻒ( ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2020م.

X
X
X
X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻌﺪد ﻳﺼﻞ إﻟﻰ )  (73,126,989ﺳﻬﻤﺎً ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻬﺎ وﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻛﺄﺳﻬﻢ ﺧﺰﻳﻨﺔ  ،وذﻟﻚ ﻻرﺗﻴﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺄن ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ
9

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أرﺻﺪﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أو اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،وﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ ﺑﺈﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﺧﻼل ﻓﺘﺮة أﻗﺼﺎﻫﺎ ) 12أﺷﻬﺮ( ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،وﻳﺘﻢ
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﺣﺘﻰ ) 5ﺳﻨﻮات( ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﺪة ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .

10

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (28ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت .

X
X

11

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺼﻨﺪوق وﺳﺎﻃﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻌﺎم 2020م

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻺﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت05/05/2020 -
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

اﻟﺒﻨﻮد

ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ

1

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ .2019

X

2

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ .2019

X

3

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ .2019

X

4

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ .2019

5
6
7
8

رﻓﺾ

اﻣﺘﻨﺎع

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ  2018واﻟﺒﺎﻟﻎ  1.25رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ وﺑﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  %12.5ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ،
وﺑﻤﺒﻠﻎ إﺛﻨﺎن وﺳﺘﻮن ﻣﻠﻴﻮن وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول واﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم 2019م اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ  2.25رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ وﺑﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  %22.5ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ،
وﺑﻤﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ) (112,500,000ﻣﺎﺋﺔ وإﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮن وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴـﺎﺑﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻔﺤﺺ وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2020م واﻟﺮﺑﻊ
اﻷول ﻟﻌﺎم 2021م وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺗﻌﺎﺑﻪ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻷدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي أو رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ  2020و ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق و اﻟﺼﺮف وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ و اﻷﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً
ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت و ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎﻟﻲ و ﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.

X
X
X
X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺰﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ) 500ﻣﻠﻴﻮن( رﻳﺎل إﻟﻰ ) 600ﻣﻠﻴﻮن( رﻳﺎل ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ زﻳﺎدة  %20ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺑﻬﺬا ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ ) 50ﻣﻠﻴﻮن( ﺳﻬﻢ إﻟﻰ )60
ﻣﻠﻴﻮن( ﺳﻬﻢ وذﻟﻚ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻤﻠﺔ  100ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ
9

 31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م ،وذﻟﻚ ﺑﺘﻮزﻳﻊ أﺳﻬﻢ ﻣﻨﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮاﻗﻊ ﺳﻬﻢ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﺧﻤﺴﺔ أﺳﻬﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺪ ،ﺳﻴﻜﻮن ﺗﺎرﻳﺦ أﺣﻘﻴﺔ أﺳﻬﻢ اﻟﻤﻨﺤﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ

X

ﻟﻸﺳﻬﻢ ﻳﻮم اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﻛﺰ إﻳﺪاع اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻳﺪاع( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﻳﻮم ﺗﺪاول ﻳﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻛﺴﻮر أﺳﻬﻢ ،ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ واﺣﺪة ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ ،وﺗﺒﺎع ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق ،ﺛﻢ ﺗﻮزع ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﺤﺔ ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﺣﺼﺘﻪ ،ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ
ﺗﺘﺠﺎوز  30ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎﻫﻢ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ.

X

11

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ.

X

12

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.

10

13

14

15

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ،وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺣﺘﻰ

X

ﻧﻬﺎﻳﺔ دورة ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻔﻮض أﻳﻬﻤﺎ أﺳﺒﻖ ،وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻮزان واﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴﺎدة ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻔﻮزان )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( وﻓﻮزان اﻟﻔﻮزان )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي(

X

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﺴﺘﻮدع  ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻘﺪ  480,000رﻳﺎل ﺳﻨﻮﻳﺎً .ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻮزان واﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴﺎدة ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻔﻮزان )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( وﻓﻮزان اﻟﻔﻮزان )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي(
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر أرض ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻘﺪ  991,000رﻳﺎل ﺳﻨﻮﻳﺎً .ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪار ﻟﻤﻮاد اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴﺎدة ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻔﻮزان )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( وﻓﻮزان اﻟﻔﻮزان )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ
16

ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﺴﺘﻮدع  ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻘﺪ  550,000رﻳﺎل ﺳﻨﻮﻳﺎً ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮدع ﺑﻘﻴﻤﺔ  351,970رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺗﻢ دﻓﻌﻬﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺪار ﻟﻤﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﺧﻼل ﻋﺎم

X

 .2019ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴﺎدة ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻔﻮزان )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( وﻓﻮزان اﻟﻔﻮزان )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ
17

ﺗﻨﻔﻴﺬي( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﻜﺎﺗﺐ إدارﻳﺔ داﺧﻞ ﻣﻌﺮض اﻛﺴﺘﺮا ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻘﺪ  588,000رﻳﺎل ﺳﻨﻮﻳﺎً .ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي

X

ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴﺎدة ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻔﻮزان )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( وﻓﻮزان اﻟﻔﻮزان )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ
18

ﺗﻨﻔﻴﺬي( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ  ،وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺑﻴﻌﻴﺔ ﺑﻤﻌﺮض إﻛﺴﺘﺮا ﻓﺮع اﻟﺴﻮﻳﺪي ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻘﺪ  1,566,080رﻳﺎل ﺳﻨﻮﻳﺎً .ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ

X

ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴﺎدة ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻔﻮزان )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( وﻓﻮزان اﻟﻔﻮزان )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ
19

ﺗﻨﻔﻴﺬي( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ  ،وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺑﻴﻌﺔ ﺑﻤﻌﺮض اﻛﺴﺘﺮا ﻓﺮع ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻘﺪ  2,650,000رﻳﺎل ﺳﻨﻮﻳﺎً  ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ

X

وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴﺎدة ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻔﻮزان )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( وﻓﻮزان اﻟﻔﻮزان )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي(
20

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ  ،وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ  455,836رﻳﺎل ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم  2019ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ

X

اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ  ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴﺎدة ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻔﻮزان )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( وﻓﻮزان اﻟﻔﻮزان )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ
21

ﺗﻨﻔﻴﺬي( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ  ،وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻧﺪة )ﺗﻘﻮم اﻛﺴﺘﺮا ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ( ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻘﺪ  1,191,252رﻳﺎل ﺳﻨﻮﻳﺎً ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ

X

ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﻮزان اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴﺎدة ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻔﻮزان )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( وﻓﻮزان اﻟﻔﻮزان )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ
22

ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ  ،وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻧﺪة )ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﻮزان اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻛﺴﺘﺮا( ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻘﺪ رﻳﺎل واﺣﺪ ﺳﻨﻮﻳﺎً .ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ

X

أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪار ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴﺎدة ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻔﻮزان )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( وﻓﻮزان اﻟﻔﻮزان )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ
23

ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ  ،وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼل  2019ﻣﺒﻠﻎ  174,036رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼل ﻋﺎم  .2020ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻻ

X

ﻳﻮﺟﺪ أي ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
24

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠﺪوﻋﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎرات واﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴﻴﺪ /ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻤﺠﺪوﻋﻲ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ  ،وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼل  2019ﻣﺒﻠﻎ  336,310رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي .ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴﺎدة ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻔﻮزان )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( وﻓﻮزان اﻟﻔﻮزان )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ
25

ﺗﻨﻔﻴﺬي( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎري ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼل ) 2019ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت( ﻣﺒﻠﻎ  16,142,837رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )ﻣﺒﻴﻌﺎت( ﻣﺒﻠﻎ  543,678رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه

X

اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﻮزان اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴﺎدة ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻔﻮزان )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( وﻓﻮزان اﻟﻔﻮزان )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ
26

ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎري ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼل ) 2019ﻣﺒﻴﻌﺎت( ﻣﺒﻠﻎ  452,893رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي .ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ

X

ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ رﺗﺎل ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ واﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴﺎدة ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻔﻮزان )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( وﻓﻮزان اﻟﻔﻮزان )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ﻣﺼﻠﺤﺔ
27

ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎري ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼل ) 2019ﻣﺒﻴﻌﺎت( ﻣﺒﻠﻎ  91,770رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي .ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ

X

ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪار ﻟﻠﻌﺪد واﻷدوات واﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴﺎدة ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻔﻮزان )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( وﻓﻮزان اﻟﻔﻮزان )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي( ﻣﺼﻠﺤﺔ
28

ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎري ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼل ) 2019ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت( ﻣﺒﻠﻎ  326,871رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ

X

ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
ﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺪداً ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ  100أﻟﻒ ﺳﻬﻢ ،وذﻟﻚ ﺑﻐﺮض اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻛﺄﺳﻬﻢ ﺧﺰﻳﻨﺔ وإﺿﺎﻓﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻷﺳﻬﻢ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺧﻄﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻃﻮﻳﻠﺔ
29

اﻷﺟﻞ( ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﻣﻦ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻷﺳﻬﻢ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ واﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﺳﻬﻢ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ ﺑﺈﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﺧﻼل ﻓﺘﺮة
أﻗﺼﺎﻫﺎ إﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮاً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﺣﺘﻰ  8ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﺳﻬﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻲ

X

وﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﺪه ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺟﺮاءات واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻨﺼﻮص اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
30

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

X

12

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺼﻨﺪوق وﺳﺎطﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻌﺎم 2020م

ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻮاق ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ 07/05/2020 -
اﻟﺒﻨﻮد

ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ

1

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣُﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م.

X

2

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م.

X

3
4
5
6
7

8

9

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م.

رﻓﺾ

اﻣﺘﻨﺎع

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻔﺤﺺ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2020م ،واﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
2021م وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺗﻌﺎﺑﻪ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي أو رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ  2020م ،وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق واﻟﺼﺮف وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً
ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (71ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ،وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ دورة
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،أﻳﻬﻤﺎ أﺳﺒﻖ ،ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺜﻴﻢ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻜﺮم /ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﺳﺘﺌﺠﺎر ﻣﻜﺎﺗﺐ إدارﻳﺔ وﻟﻤﺪة
ﺳﻨﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) (710,050رﻳﺎل ،وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﺎم 2019م ﻣﺒﻠﻎ ) (710,050رﻳﺎل ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺜﻴﻢ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻜﺮم /ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ،
وذﻟﻚ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) (305,545رﻳﺎل ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮة وﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ،وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﺎم 2019م ﻣﺒﻠﻎ ) (305,545رﻳﺎل ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺜﻴﻢ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻜﺮم /ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺳﻨﺎﺑﻞ
اﻟﺨﻴﺮ وﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) (983,550رﻳﺎل ،وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﺎم 2019م ﻣﺒﻠﻎ ) (983,550رﻳﺎل ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.

X
X
X
X

X

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺜﻴﻢ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻜﺮم /ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ إﺳﺘﺌﺠﺎر
10

ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ وﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) (260,309رﻳﺎل ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮة وﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ،وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﺎم 2019م ﻣﺒﻠﻎ ) (260,309رﻳﺎل ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ

X

ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.
11

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺜﻴﻢ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻜﺮم /ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ إﺳﺘﺌﺠﺎر ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﺎﻟﺔ وﻟﻤﺪة
ﺳﻨﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) (2,117,817رﻳﺎل ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮة وﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ،وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﺎم 2019م ﻣﺒﻠﻎ ) (2,117,817رﻳﺎل ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻜﺮم /ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺜﻴﻢ وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻜﺮم /ﻓﻬﺪ
12

ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﻮد اﺳﺘﺌﺠﺎر وﺗﺄﺟﻴﺮ وﻟﻤﺪد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) (2,229,580رﻳﺎل ،وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﺎم 2019م ﻣﺒﻠﻎ ) (2,229,580رﻳﺎل ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮوط

X

ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻜﺮم /ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺜﻴﻢ وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻜﺮم /ﻓﻬﺪ
13

ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﻴﺮ إﺳﻜﺎن ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ وﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) (230,265رﻳﺎل ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮة وﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ،

X

وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﺎم 2019م ﻣﺒﻠﻎ ) (230,265رﻳﺎل ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻜﺮم /ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺜﻴﻢ وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻜﺮم /ﻓﻬﺪ
14

ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪرﻫﺎ )) 957,660رﻳﺎل ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮة وﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ،وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﺎم

X

2019م ﻣﺒﻠﻎ ) (957,660رﻳﺎل ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻜﺮم /ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺜﻴﻢ وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻜﺮم /ﻓﻬﺪ
15

ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻮاق ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) (3,153,728رﻳﺎل ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮة وﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ .وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﺎم 2018م ﻣﺒﻠﻎ ) (3,153,728رﻳﺎل ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮوط

X

ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻜﺮم /ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺜﻴﻢ وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
16

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻜﺮم /ﻓﻬﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﻮد اﺳﺘﺌﺠﺎر وﺗﺄﺟﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﺎﻟﺔ وﻟﻤﺪد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪرﻫﺎ )) 18,321,087رﻳﺎل ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮة وﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ

X

اﻟﺴﻨﺔ ،وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﺎم 2019م ﻣﺒﻠﻎ ) (18,321,087رﻳﺎل ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻜﺮم /ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺜﻴﻢ وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻜﺮم /ﻓﻬﺪ
17

ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻬﺮﺑﺎء وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮة وﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) (4,379,230رﻳﺎل ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮة وﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ

X

اﻟﺴﻨﺔ ،وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﺎم 2019م ﻣﺒﻠﻎ ) (4,379,230رﻳﺎل ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻜﺮم /ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺜﻴﻢ وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻜﺮم /ﻓﻬﺪ
18

ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻟﻮﺣﺎت إﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) (36,000رﻳﺎل ،وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﺎم 2019م ﻣﺒﻠﻎ ) (36,000رﻳﺎل،

X

ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻣُﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ "ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ" واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻜﺮم /ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ
19

ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﺎﻟﺔ وﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﺎن ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) (52,371,996رﻳﺎل ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮة وﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ،وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﺎم  2019ﻣﺒﻠﻎ ) (52,371,996رﻳﺎل ،وﻻ

X

ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣُﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ "ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ" وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮﻳﺎض ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%55ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ
20

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻜﺮم /ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﺎﻟﺔ وﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﺎن ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) (1,865,063رﻳﺎل ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮة وﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ

X

اﻟﺴﻨﺔ ،وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﺎم 2019م ﻣﺒﻠﻎ ) (1,865,063رﻳﺎل ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣُﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ "ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ" وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﺒﻊ "ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ" واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻜﺮم /ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ
21

ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﺎﻟﺔ وﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) (22,508رﻳﺎل ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮة وﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ،وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﺎم 2019م ﻣﺒﻠﻎ ) (22,508رﻳﺎل ،وﻻ

X

ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.
22

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻣُﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ "ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ" واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻜﺮم /ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ
اﺳﺘﺌﺠﺎر ﻋﻘﺎر وﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ وﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) (60,000رﻳﺎل ،وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﺎم 2019م ﻣﺒﻠﻎ ) (60,000رﻳﺎل ،ﻋﻠﻤﺎً أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮﻳﺎض ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%55ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻜﺮم /ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ
23

ﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﻮرﻳﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ وﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) (121,802,594رﻳﺎل ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮة وﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ،وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﺎم

X

2019م ﻣﺒﻠﻎ ) (121,802,594رﻳﺎل ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.
24

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻜﺮم /ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﻴﺮ
ﻣﻌﺎرض ﺑﻤﺪن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻟﻤﺪة ) (13ﺳﻨﺔ وﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) (600,000رﻳﺎل ،وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﺎم 2019م ﻣﺒﻠﻎ ) (600,000رﻳﺎل ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.

X

25

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ.

X

26

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت.

X

13

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺼﻨﺪوق وﺳﺎﻃﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻌﺎم 2020م

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ 10/05/2020
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

اﻟﺒﻨﻮد

ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م.

X

2

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م

X

3

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ 31/12/2019م

X

1

4
5
6

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻔﺤﺺ وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2020م واﻟﺮﺑﻊ
اﻷول ﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2021م ،وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺗﻌﺎﺑﻪ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر /ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻌﺎﻣﻮدي )ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ( ﻋﻀﻮاً ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ 30/03/2020م ﻹﻛﻤﺎل دورة اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء
اﻟﺪورة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ 09/12/2021م ﺧﻠﻔﺎً ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻷﺳﺘﺎذ /ﺳﺎﻣﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻨﺪي )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي(.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻤﺒﻠﻎ وﻗﺪره ) (1,800,000رﻳﺎل ﺑﻮاﻗﻊ ) (200,000رﻳﺎل ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م.

7

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي أو رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2020م.

8

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م.

9
10

رﻓﺾ

اﻣﺘﻨﺎع

X
X
X
X
X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺴﺒﻌﻮن ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ،وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

X

اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ دورة ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﻤﻔﻮض أﻳﻬﻤﺎ أﺳﺒﻖ ،وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.

X

11

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

X

12

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﺠﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.

X

13

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺸﺮون ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺸﺎﻏﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ.

X

14
15
16

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺸﺮون ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮون ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت.

X
X
X

17

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺼﺎب اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ.

X

18

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت.

X

19

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﻤﺴﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

20

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح.

X

21

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت.

X

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺒﻴﺐ وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﺴﻴﺪ/
22

ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻜﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻳﺠﺎرﻳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) 1,600اﻟﻒ رﻳﺎل( ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2019م ﺑﻠﻐﺖ

X

) 1,600اﻟﻒ رﻳﺎل( وﻣﺘﻮﻗﻊ ان ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2020م ﻣﺒﻠﻎ ) 1,600اﻟﻒ رﻳﺎل( ،وﻗﺪ ﺗﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺪون ﺷﺮوط أو ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺤﺒﻴﺐ  -ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮة  -ذ.م.م ) اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ( واﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺒﻴﺐ واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
23

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ وﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﺴﻴﺪ /ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮدع ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻳﺠﺎرﻳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻗﺪرﻫﺎ
)  104اﻟﻒ رﻳﺎل( ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2019م ﺑﻠﻐﺖ ) 104اﻟﻒ رﻳﺎل( وﻣﺘﻮﻗﻊ ان ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2020م ﻣﺒﻠﻎ ) 104اﻟﻒ رﻳﺎل( ،وﻗﺪ ﺗﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺪون ﺷﺮوط أو

X

ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺤﺒﻴﺐ  -ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮة  -ذ.م.م ) اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ( واﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺒﻴﺐ واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
24

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ وﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﺴﻴﺪ /ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮدع ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻳﺠﺎرﻳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻗﺪرﻫﺎ
) 52اﻟﻒ رﻳﺎل( ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2019م ﺑﻠﻐﺖ ) 52اﻟﻒ رﻳﺎل( وﻣﺘﻮﻗﻊ ان ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2020م ﻣﺒﻠﻎ ) 52اﻟﻒ رﻳﺎل( ،وﻗﺪ ﺗﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺪون ﺷﺮوط أو ﻣﺰاﻳﺎ

X

ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺤﺒﻴﺐ  -ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮة  -ذ.م.م ) اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ( واﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺒﻴﺐ واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
25

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ وﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﺴﻴﺪ /ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻋﻴﺎدات ﺑﺈﻣﺎرة دﺑﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻳﺠﺎرﻳﺔ
ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) 5,105اﻟﻒ رﻳﺎل( ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2019م ﺑﻠﻐﺖ ) 5,105اﻟﻒ رﻳﺎل( وﻣﺘﻮﻗﻊ ان ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2020م ﻣﺒﻠﻎ ) 5,105اﻟﻒ رﻳﺎل( ،وﻗﺪ ﺗﻢ ﻫﺬا

X

اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺪون ﺷﺮوط أو ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺢ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺒﻴﺐ وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﺴﻴﺪ /ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺤﺒﻴﺐ
26

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎوﻻت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺒﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) 23,530اﻟﻒ رﻳﺎل( ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2019م ﺑﻠﻐﺖ ) 23,351اﻟﻒ

X

رﻳﺎل( ،وﻗﺪ ﺗﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺪون ﺷﺮوط أو ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
27
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اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺢ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺒﻴﺐ وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﺴﻴﺪ /ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺤﺒﻴﺐ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎوﻻت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2019م ﺑﻠﻐﺖ ) 2,949اﻟﻒ رﻳﺎل( ،وﻗﺪ ﺗﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺪون ﺷﺮوط أو ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻤﺎل اﻟﺮﻳﺎض ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( وﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺢ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺒﻴﺐ وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
اﻻدارة اﻟﺴﻴﺪ /ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﺑﻨﺎء أﻋﻤﺎل اﻟﻬﻴﻜﻞ ﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺮﻳﺎض ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) 348,877اﻟﻒ رﻳﺎل( ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻗﻴﻤﺔ

X

X

اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2019م ﺑﻠﻐﺖ ) 0اﻟﻒ رﻳﺎل( وﻣﺘﻮﻗﻊ ان ﺗﺒﺪأ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2020م ،وﻗﺪ ﺗﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺪون ﺷﺮوط أو ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻤﺎرا اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺒﻴﺐ وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﺴﻴﺪ /ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن
29

اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ/أواﻣﺮ ﺷﺮاء أدوات وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) 2,255اﻟﻒ رﻳﺎل( ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2019م ﺑﻠﻐﺖ ) 2,075اﻟﻒ

X

رﻳﺎل(  ،وﻗﺪ ﺗﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺪون ﺷﺮوط أو ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ رواﻓﺪ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺒﻴﺐ وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﺴﻴﺪ /ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن
30

اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ/أواﻣﺮ ﺷﺮاء أدوات وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﻃﺒﻴﺔ واﺛﺎث ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) 62,998اﻟﻒ رﻳﺎل( ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2019م ﺑﻠﻐﺖ ) 56,336اﻟﻒ رﻳﺎل(،

X

وﻗﺪ ﺗﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺪون ﺷﺮوط أو ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺒﻴﺐ وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﺴﻴﺪ /ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺤﺒﻴﺐ
31

وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﺴﻴﺪ /ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ وﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ وادارة وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻏﺮب ﺟﺪة اﻟﻤﻤﻠﻮك ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن

X

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2019م ﺑﻠﻐﺖ ) 3,087اﻟﻒ رﻳﺎل( ،وﻗﺪ ﺗﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺪون ﺷﺮوط أو ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
32

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﺷﺘﺮاك رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺪﻛﺘﻮر /ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ.

X

33

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﺷﺘﺮاك ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴﻴﺪ /ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ.

X

14

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺼﻨﺪوق وﺳﺎطﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻌﺎم 2020م

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺰﻳﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 11/05/2020
اﻟﺒﻨﻮد

ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ

1
2

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ 2019م.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴـﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،وذﻟﻚ ﻟﻔﺤﺺ وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ  2020م ،واﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2021م وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺗﻌﺎﺑﻪ.

رﻓﺾ

اﻣﺘﻨﺎع

X
X

ﺑﻨﻚ اﻟﺒﻼد
12/05/2020
اﻟﺒﻨﻮد

ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ

رﻓﺾ

اﻣﺘﻨﺎع

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻌﺪد  5ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻪ ،وﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﺳﻬﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮاء ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،وﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ ﺑﺈﺗﻤﺎم
1

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﺧﻼل ﻓﺘﺮة أﻗﺼﺎﻫﺎ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﺗﻨﻔﻴﺬه ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ ﻣﻌﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ إذا ﻛﺎن ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ،

X

ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﺣﺘﻰ  10ﺳﻨﻮات وﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﺪة ﻳﺘﺒﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 10/06/2020
ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

اﻟﺒﻨﻮد

ﻣﻮاﻓﻖ
1

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (2ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ )اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ(.

X

2

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (3ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ )أﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ(.

X

3

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (4ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ )اﻟﺘﻤﻠﻚ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻻﻧﺪﻣﺎج(.

X

4

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻤﺎدة ) (8ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ )ﺗﻤﻠﻚ اﻷﺳﻬﻢ(.

X

5

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (12ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ ) اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة(.

6

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (13ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ )زﻳﺎدة راس اﻟﻤﺎل(.

X

.اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (14ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ )ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس اﻟﻤﺎل(.

X

7
8

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (15ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ )ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(.

X

9

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (16ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ )اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ(.

10

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (17ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ )ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻣﺪاوﻻﺗﻪ(.

X

11

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (18ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ )ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ(.

X

12

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (19ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ )ﺻﻼﺣﻴﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ(.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (20ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ )ﺷﻐﻮر ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(.

X

14

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻤﺎدة ) (22ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ )ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي(.

X

15

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (23ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ )ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ(.

X

16

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻤﺎدة ) (24ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ )ﻧﻮاب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي(.

X

17

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (26ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ )ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت(.

X

18

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (28ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ )اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ(.

X

13

X

X

19

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (29ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ )دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت(.

X

20

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (33ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ )ﻧﺼﺎب اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ(.

X

21

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (34ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ )اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ(.

X

22

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (35ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ )ﻧﺼﺎب اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ(.

X

23

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (36ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ )ﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ(.

X

24

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (37ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ )ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت(.

X

25

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (38ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ )ﺻﻼﺣﻴﺎت وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت(.

X

26

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (40ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ )اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(.

X

27

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (41ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ )ﺗﻮزﻳﻊ اﻻرﺑﺎح(.

X

28

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (43ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ ) أدوات اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺼﻜﻮك اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ(.

X

29
30

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (46ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ )أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ(.

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮاد ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺎس وﺗﺮﻗﻴﻤﻬﺎ ،ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد أﻋﻼه )(5،6،7،8،9،10،11،12،13،15،17،18،19،20،21،22،23،24،25،26،27،28,29

X

31

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎدة إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ﺑﺮﻗﻢ ) (34ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـ )ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ(.

X

32

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎدة إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ﺑﺮﻗﻢ ) (35ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـ )ﻧﺼﺎب اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ(.

X

33

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎدة إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ﺑﺮﻗﻢ ) (36ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـ )اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ(.

X

34

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎدة إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ﺑﺮﻗﻢ ) (37ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـ )ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ(.

X

35

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ وﻛﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ.

X

15

رﻓﺾ

اﻣﺘﻨﺎع

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺼﻨﺪوق وﺳﺎﻃﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻌﺎم 2020م

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻷرﺿﻴﺔ 18/06/2020
اﻟﺒﻨﻮد

ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ

1

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م.

X

2

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م.

X

3

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م.

X

4

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م.

5
6
7

رﻓﺾ

اﻣﺘﻨﺎع

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وذﻟﻚ ﻟﻔﺤﺺ وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
2020م و اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2021م وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺗﻌﺎﺑﻪ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي أو رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2020م.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻣﻦ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2019م ﺑﻤﺒﻠﻎ  188,000,000رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺑﻮاﻗﻊ ) (1رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻬﻢ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ  %10ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ.

X
X
X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻌﺪم ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2019م  ،وذﻟﻚ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼل ﻫﺬه
8

اﻟﺴﻨﺔ ،ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﺨﻔﺎض أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷرﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎرات ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺟﺮاءت اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ إﻳﻘﺎف ﺗﺎم ﻟﻠﺮﺣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

X

واﻹﻛﺘﻔﺎء ﺑﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻦ ﻋﺎم 2019م .
9

10

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﻘﺎﻋﺪ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ) (4إﻟﻰ ) (5ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ) (5أﻋﻀﺎء ،وذﻟﻚ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ )اﻷﺳﺘﺎذ /ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻴﻤﻨﻲ  -ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة( ( ﻋﻀﻮاً ﻓﻲ

X

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2022-06-05م.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺴﺒﻌﻮن ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ،وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ دورة ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﻤﻔﻮض أﻳﻬﻤﺎ أﺳﺒﻖ ،وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ.

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻻﺳﺎﺳﻲ واﻟﺘﻰ ﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻤﺮ ﺟﻔﺮي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﺎم  2018ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
11

ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ و ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻮن ﻛﻮرﻓﻴﺎﺗﻴﺲ واﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان أدﻳﻞ واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %100ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ اﻷرﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎرات اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن

X

اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م ﺑﻘﻴﻤﺔ  1,305,573,508رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ اﻟﻤﺤﺪودة وﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻤﺮ ﺟﻔﺮي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ  ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﺎم  2018ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
12

ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ و ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻮن ﻛﻮرﻓﻴﺎﺗﻴﺲ واﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان أدﻳﻞ واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %100ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ اﻷرﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎرات اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن

X

اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م ﺑﻘﻴﻤﺔ  22,607,644رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻬﻨﺪﺳﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﻴﺮان وﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻤﺮ ﺟﻔﺮي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ  ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﺎم  2018ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
13

ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ و ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻮن ﻛﻮرﻓﻴﺎﺗﻴﺲ واﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان أدﻳﻞ واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %100ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ اﻷرﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎرات اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن

X

اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م ﺑﻘﻴﻤﺔ  10,841,919رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ و ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ وﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻤﺮ ﺟﻔﺮي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ  ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﺎم  2018ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
14

ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ و ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻮن ﻛﻮرﻓﻴﺎﺗﻴﺲ واﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان أدﻳﻞ واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %100ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت وﻗﻮد ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م ﺑﻘﻴﻤﺔ 3,554,135

X

رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺨﺎص ) (SPAوﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻤﺮ ﺟﻔﺮي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ  ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﺎم  2018ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
15

ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ و ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻮن ﻛﻮرﻓﻴﺎﺗﻴﺲ واﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان أدﻳﻞ واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %100ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ اﻷرﺿﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م

X

ﺑﻘﻴﻤﺔ  17,276,015رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺳﻄﻮل اﻟﻤﻠﻜﻲ وﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻤﺮ ﺟﻔﺮي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ  ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﺎم  2018ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
16

ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ و ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻮن ﻛﻮرﻓﻴﺎﺗﻴﺲ واﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان أدﻳﻞ واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %100ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ اﻷرﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎرات اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن

X

اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م ﺑﻘﻴﻤﺔ  91,609,296رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان أدﻳﻞ وﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻤﺮ ﺟﻔﺮي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ  ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﺧﻼل ﻋﺎم  2018ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط
17

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ و ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻮن ﻛﻮرﻓﻴﺎﺗﻴﺲ واﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان أدﻳﻞ واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %100ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ اﻷرﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎرات اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ

X

ﻋﺎم 2019م ﺑﻘﻴﻤﺔ  108,650,187رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ،وﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻤﺮ ﺟﻔﺮي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ  ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﺎم  2018م ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و ﻋﻀﻮ
18

اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻮن ﻛﻮرﻓﻴﺎﺗﻴﺲ واﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان أدﻳﻞ واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %100ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت إﻋﺎرة اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم

X

2019م ﺑﻘﻴﻤﺔ  223,091,488رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ،وﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻤﺮ ﺟﻔﺮي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ  ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﺎم  2018ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
19

ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ و ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻮن ﻛﻮرﻓﻴﺎﺗﻴﺲ واﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان أدﻳﻞ واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %100ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت أرﺿﻴﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م ﺑﻘﻴﻤﺔ

X

 614,843رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻻﺳﺎﺳﻲ وﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻤﺮ ﺟﻔﺮي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ  ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2018م ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و
20

ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻮن ﻛﻮرﻓﻴﺎﺗﻴﺲ واﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان أدﻳﻞ واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %100ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺠﺰ اﻟﺘﺬاﻛﺮ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن

X

اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م ﺑﻘﻴﻤﺔ  1,923,232رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ  ،وﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻤﺮ ﺟﻔﺮي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ  ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﺎم  2018ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
21

ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ و ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻮن ﻛﻮرﻓﻴﺎﺗﻴﺲ واﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان أدﻳﻞ واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %100ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻋﺎﺷﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ

X

ﻋﺎم 2019م ﺑﻘﻴﻤﺔ  25,194,645رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻬﻨﺪﺳﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﻴﺮان  ،وﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻤﺮ ﺟﻔﺮي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ  ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﺎم  2018ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
22

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ و ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻮن ﻛﻮرﻓﻴﺎﺗﻴﺲ واﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان أدﻳﻞ واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %100ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻤﻌﺪات اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت

X

ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م ﺑﻘﻴﻤﺔ  45,515,762رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ  ،وﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻤﺮ ﺟﻔﺮي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ  ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﺎم  2018ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و ﻋﻀﻮ
23

اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻮن ﻛﻮرﻓﻴﺎﺗﻴﺲ واﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان أدﻳﻞ واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %100ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺘﺤﻤﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ إﻳﺠﺎرات ﻣﻜﺎﺗﺐ وﺳﻜﻦ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ

X

ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م ﺑﻘﻴﻤﺔ  352,868رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻻﺳﺎﺳﻲ وﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻤﺮ ﺟﻔﺮي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ  ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﺎم  2018ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و ﻋﻀﻮ
24

اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻮن ﻛﻮرﻓﻴﺎﺗﻴﺲ واﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان أدﻳﻞ واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %100ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎرﻳﻴﻦ

X

ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م ﺑﻘﻴﻤﺔ  22,571,382رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻻﺳﺎﺳﻲ وﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻤﺮ ﺟﻔﺮي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ  ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﺧﻼل ﻋﺎم  2018ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و ﻋﻀﻮ
25

اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻮن ﻛﻮرﻓﻴﺎﺗﻴﺲ واﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان أدﻳﻞ واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %100ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎرﻳﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن

X

اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م ﺑﻘﻴﻤﺔ  21,829,848رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻣﺪ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻄﺎرات واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %50ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﻰ ﻟﻌﻀﻮي اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﻮﻋﻴﻨﻴﻦ
26

واﻟﻤﻬﻨﺪس ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻔﻨﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻣﺪ  ،و ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺈﻋﺎرة اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻤﻌﺪات و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻤﻄﺎر ﻓﻲ ﻣﻄﺎرات اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

X

ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م ﺑﻘﻴﻤﺔ ) (4,047,302رﻳﺎل ﺳﻨﻮﻳﺎً ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻣﺪ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻄﺎرات واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %50ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﻰ ﻟﻌﻀﻮي اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﻮﻋﻴﻨﻴﻦ
27

واﻟﻤﻬﻨﺪس ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻔﻨﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻣﺪ  ،و ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎرات اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م ﺑﻘﻴﻤﺔ

X

) 10,141,100رﻳﺎل( ﺳﻨﻮﻳﺎً ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻣﺪ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻄﺎرات واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %50ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﻰ ﻟﻌﻀﻮي اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﻮﻋﻴﻨﻴﻦ
28

واﻟﻤﻬﻨﺪس ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻔﻨﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻣﺪ  ،و ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻤﻼﺣﻴﻦ و اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻄﺎر و ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019م
ﺑﻘﻴﻤﺔ ) 43,545,283رﻳﺎل( ﺳﻨﻮﻳﺎً ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.

16

X

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺼﻨﺪوق وﺳﺎﻃﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻌﺎم 2020م

ﺷﺮﻛﺔ إﺗﺤﺎد ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻷﺳﻼك 29/06/2020
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

اﻟﺒﻨﻮد

ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م.

X

2

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م.

X

3

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م.

X

1

4

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻔﺤﺺ وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2020م  ،واﻟﺮﺑﻊ
اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2021م وﺗﺤﺪﻳﺪأﺗﻌﺎﺑﻪ .

رﻓﺾ

اﻣﺘﻨﺎع

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ رﻣﻮز اﻟﻔﺎﺧﺮة ﻟﻠﺘﺠﺎرة  ،واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮى ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ  /ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ واﻷﺳﺘﺎذ /ﺻﺎﻟﺢ رﺷﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ )أﻃﺮاف ذات
5

ﻋﻼﻗﺔ( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ و اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم  ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺖ ﺧﻼل ﻋﺎم  2019م ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ) (8,668,495رﻳﺎل ﺳﻌﻮدى  ،و ﻫﻰ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءَ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ودون ﺷﺮوط

X

ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ .
6

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م .

X

7

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف ﻣﺒﻠﻎ ) 900,000رﻳﺎل( ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م.

X

8

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺼﻒ /رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2020م.

X

9

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم  2019م ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ وﻗﺪره  105,000رﻳﺎل ﺳﻌﻮدى.

X

ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻤﻨﺖ ﻳﻨﺒﻊ 30/06/2020
اﻟﺒﻨﻮد
1
2
3

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﺪورة اﻟﻘﺎدﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2020/06/30م وﻣﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ 2023/06/29م .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺪورة اﻟﺠﺪﻳﺪة اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ 2020/06/30م وﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺪورة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ 2023/06/29م ﻋﻠﻤﺎً أن اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻫﻢ - :
اﻷﺳﺘﺎذ /ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺠﻼن  -اﻷﺳﺘﺎذ /ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺮاﺟﺤﻲ  -اﻷﺳﺘﺎذ /ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺣﺎن ﺑﻦ ﻧﺎدر.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة أﻋﻤﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺘﻬﺎء دورﺗﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2020/06/20م  ،وﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2020/06/30م .

ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ

رﻓﺾ

اﻣﺘﻨﺎع

X
X
X

ﺷﺮﻛﺔ إﺗﺤﺎد ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻷﺳﻼك 29/06/2020
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

اﻟﺒﻨﻮد

ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ

1

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م.

X

2

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م.

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻔﺤﺺ وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  2020م  ،واﻟﺮﺑﻊ

X

3
4
5
6

اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  2021م وﺗﺤﺪﻳﺪأﺗﻌﺎﺑﻪ .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ رﻣﻮز اﻟﻔﺎﺧﺮة ﻟﻠﺘﺠﺎرة  ،واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮى ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ  /ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ واﻷﺳﺘﺎذ /ﺻﺎﻟﺢ رﺷﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ )أﻃﺮاف ذات

رﻓﺾ

اﻣﺘﻨﺎع

X

ﻋﻼﻗﺔ( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ و اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم  ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺖ ﺧﻼل ﻋﺎم  2019م ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ) (8,668,495رﻳﺎل ﺳﻌﻮدى  ،و ﻫﻰ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءَ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ودون ﺷﺮوط

X

ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م .

X

7

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف ﻣﺒﻠﻎ ) 900,000رﻳﺎل( ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2019م.

X

8

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺼﻒ /رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2020م.

X

9

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم  2019م ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ وﻗﺪره  105,000رﻳﺎل ﺳﻌﻮدى.

X

ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻤﻨﺖ ﻳﻨﺒﻊ 30/06/2020
اﻟﺒﻨﻮد
1
2
3

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﺪورة اﻟﻘﺎدﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2020/06/30م وﻣﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ 2023/06/29م .
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺪورة اﻟﺠﺪﻳﺪة اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ 2020/06/30م وﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺪورة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ 2023/06/29م ﻋﻠﻤﺎً أن اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻫﻢ - :
اﻷﺳﺘﺎذ /ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺠﻼن  -اﻷﺳﺘﺎذ /ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺮاﺟﺤﻲ  -اﻷﺳﺘﺎذ /ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺣﺎن ﺑﻦ ﻧﺎدر.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة أﻋﻤﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺘﻬﺎء دورﺗﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2020/06/20م  ،وﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2020/06/30م .

ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ

رﻓﺾ

اﻣﺘﻨﺎع

X
X
X

ﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ 09/11/2020
اﻟﺒﻨﻮد

1
2
3

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﺪورة اﻟﻘﺎدﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ 14/11/2020م وﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ 13/11/2023م  ،ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻻ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﺮف
ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،ﻓﺴﻴﺘﻢ إﺣﻼل أﻋﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﻜﺎن اﻷﻋﻀﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺪورة اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ  14ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2020م وﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  13ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2023م ،وﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﻫﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ
.1:ﻋﺒﺪﷲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﻴﻒ .2 .وﻟﻴﺪ ﻋﺒﺪﷲ اﺣﻤﺪ ﺗﻤﻴﺮك .3 .ﻓﺮاج ﻣﻨﺼﻮر ﻣﻄﻠﻖ اﺑﻮاﺛﻨﻴﻦ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .

ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ

رﻓﺾ

اﻣﺘﻨﺎع

X
X
X

ﺷﺮﻛﺔ إﺗﺤﺎد ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻷﺳﻼك 15/07/2020
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

اﻟﺒﻨﻮد

ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ

رﻓﺾ

اﻣﺘﻨﺎع

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 18/05/1441ﻫـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ 13/01/2020م ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻓﻘﺎً ﻣﺎ ﻳﻠﻲ - :اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺳﻤﻴﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ  438,750,000رﻳﺎل  ،و ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ
 351,000,000رﻳﺎل - .ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺼﺪرة ﻗﺒﻞ ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس اﻟﻤﺎل  43,875,000ﺳﻬﻢ و ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ  35,100,000ﺳﻬﻢ- .ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺰﻣﻊ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ إﻟﻰ ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺼﺪرة ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ رأس
اﻟﻤﺎل ﻫﻲ - .20%ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ) :واﺣﺪ( ﺳﻬﻢ ﻟﻜﻞ )ﺧﻤﺴﺔ( أﺳﻬﻢ- .ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس اﻟﻤﺎل  87,750,000رﻳﺎل - .اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ رأس اﻟﻤﺎل ﻫﻲ إﻟﻐﺎءﻋﺪد  8,775,000ﺳﻬﻢ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
1

و ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺳﻤﻴﺔ ) (10رﻳﺎﻻت ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ ﻣﻠﻐﻰ- .ﺳﺒﺐ ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس اﻟﻤﺎل  :زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ- .أﺛﺮ ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس اﻟﻤﺎل  :ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي أﺛﺮ ﺟﻮﻫﺮي ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ
رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت أو ﻋﻤﻠﻴﺎت أو أداء اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎﻟﻲ أو اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ- .ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺳﺘﺨﺪام أرﺻﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ- .ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ :ﻓﻲ ﺣﺎل واﻓﻖ ﻣﺴﺎﻫﻤﻮ

X

اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس اﻟﻤﺎل ﺳﻴﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺎﻓﺬاً ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﻛﺰ إﻳﺪاع اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
)ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻳﺪاع( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﻳﻮم ﺗﺪاول ﻳﻠﻲ إﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة إﻋﺘﺮاض اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ- .ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (7ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ب ) رأس اﻟﻤﺎل ( ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس اﻟﻤﺎل- .ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (8ﻣﻦ
اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ب ) رأس اﻟﻤﺎل ( ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس اﻟﻤﺎل.
2

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )  -20اﻟﻔﻘﺮة  ( 8ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ  ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ب ) ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة (.

X

3

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )  - 20اﻟﻔﻘﺮة  ( 9ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ  ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ب ) ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة (.

X

4

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )  - 22اﻟﻔﻘﺮة أ  -اﻟﺒﻨﺪ  ( 3ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ  ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ب ) ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ و اﻟﻨﺎﺋﺐ و اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب و أﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ (.

X

5

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (31ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ  ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ب ) دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت (.

X

6

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (42ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ  ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ب ) ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ (.

X

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )  - 46اﻟﻔﻘﺮة  ( 2ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ  ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ب ) اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ (.

X

7
8

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )  ( 47ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ب ) ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح (.

X
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التﻘرير الﺴنوي لصندوق وساﻃﺔ لﻸسهم الﺴعوديﺔ لعام 2020م

تﻘرير مﺠلﺲ إدارة الصندوق
إجتمﻊ مﺠلﺲ إدارة صندوق وساﻃﺔ لﻸسهم الﺴعوديﺔ مرتين خﻼل عام  2020م ،وتم مناﻗﺸﺔ الﺒنود التاليﺔ:
• منـاﻗﺸﺔ أداء الصندوق و مدى توافﻘﻪ مﻊ أﻫداف الصندوق التي وﺿعﺖ لﻪ مﻘارنﺔ بالمﺆشر اﻹسترشـادي.
• مناﻗﺸﺔ الﻘواﺋم الماليﺔ و التﻘرير الﺴنوي لعام 2019م.
• تمﺖ الموافﻘﺔ من ﻗﺒﻞ مﺠلﺲ إدارة الصندوق على تعيين مراجﻊ الحﺴابات الخارجي مكتﺐ محمد العمري و شرﻛاءه لتﻘديم الﻘواﺋم الماليﺔ لﺴنﺔ 2020م.
• مناﻗﺸﺔ الﻘواﺋم الماليﺔ النصﻒ سنويﺔ لعام 2020م.
• تمﺖ الموافﻘﺔ من ﻗﺒﻞ مﺠلﺲ إدارة الصندوق على دفﻊ مﺒلﻎ التﻄهير الﺒالﻎ  1,436.80ريال سعودي عن أرباح اﻷسهم لعام  2019م.
• تمﺖ الموافﻘﺔ من ﻗﺒﻞ مﺠلﺲ إدارة الصندوق على مﺸارﻛﺔ الصندوق في إﻛتتاب الﺸرﻛات التاليﺔ  :مﺠموعﺔ الدﻛتور سليمان الحﺒيﺐ للخدمات الﻄﺒيﺔ ،شرﻛﺔ بن داود الﻘابﻀﺔ ،شرﻛﺔ أمﻼك العالميﺔ للتمويﻞ العﻘاري .
• تمﺖ الموافﻘﺔ من ﻗﺒﻞ مﺠلﺲ إدارة الصندوق على مﺸارﻛﺔ الصندوق في إﻛتتاب باﻷسهم المتﺒﻘيﺔ  /الفاﺋﻀﺔ الناتﺠﺔ عن عدم ممارسﺔ حﻘوق اﻷولويﺔ في الﺸرﻛﺔ الﺴعوديﺔ لﻸسماك.

جـ .مدير الصندوق

اسم و عنوان مدير الصندوق :

1

• اسم مدير الصندوق  :الوساﻃﺔ الماليﺔ )وساﻃﺔ ﻛابيتال(.
• عنوان مدير الصندوق  :شارع العليا – المروج
صندوق الﺒريد 50315
الرياض  11523المملكﺔ العربيﺔ الﺴعوديﺔ
ﻫاتﻒ+ 966114944067:
)(www.wasatah.com.sa

أنﺸﻄﺔ الصندوق اﻹستثمارة خﻼل عام  2020م

2

شهدت اﻷسواق العالميﻪ والمحليﻪ منﺬ مﻄلﻊ شهر فﺒراير لعام 2020م إلى تفﺸي جاﺋحﺔ ﻛورونا في دول العالم مما دعﺖ تلﻚ الدول إلى إتخاذ التدابير الوﻗاﺋيﻪ و التي أدت إلى إﻏﻼق مدنها وحدودﻫا الﺒريﻪ والﺠويﻪ ،وﻗد إنعكﺴﺖ بﺸكﻞ سلﺒي على أسعار
النفﻂ حيﺚ ﻫﺒﻄﺖ اﻷسعار إلى مﺴتويات ﻗياسيﻪ مما أﺛرت بﺸكﻞ مﺒاشر على اﻹﻗتصاد الﺴعودي  .ومن ناحيﻪ أخرى فﻘد شهد أداء الﺴوق الﺴعودي في نهايﺔ عام 2020م أداءً إيﺠابياً بالرﻏم من إستمرار جاﺋحﺔ ﻛورونا وذلﻚ يعود لعدة أسﺒاب :
 (1المﺒادرات الحكوميﻪ بدعم الﻘﻄاعات المتأﺛره بﺴﺒﺐ الﺠاﺋحﻪ.
 (2ﻗرار الﺒنﻚ المرﻛﺰي الﺴعودي بخفﺾ معدل الفاﺋده والﺬي ﻛان مﻘارب إلى الصفر ،مما جعﻞ سوق اﻷسهم أﻛثر جاذبيﻪ للﺴيولﻪ بدﻻً من اﻻستثمارات الﺒديلﻪ.
ﻛما ﻗام مدير الصندوق بتوزيﻊ إستثماراتﻪ على مختلﻒ الﻘﻄاعات حيﺚ ترﻛﺰت في الصناديق العﻘاريﺔ والمواد اﻷساسيﺔ والﻘﻄاع الصحي والﺒنوك حيﺚ شكلﺖ ما نﺴﺒتﻪ  %54.14يليها النﻘد حيﺚ شكﻞ ما نﺴﺒتﻪ  %17من صافي ﻗيمﺔ اﻷصول ﻛما في نهايﺔ
2020م ،ﻛما استﻄاع الصندوق تحﻘيق عاﺋد نﺴﺒتﻪ  %9.25متفوﻗاً على أداء المﺆشر العام "تاسي" الﺬي حﻘق ما نﺴﺒتﻪ  %3.58وأﻗﻞ من المﺆشر اﻹرشادي الﺬي حﻘق ما نﺴﺒتﻪ  %11.99خﻼل عام 2020م .باﻹﺿافﺔ إلى تنفيـﺬ جميـﻊ إسـتثمارات الصنـدوق بمـا
يتوافـق مـﻊ أﻫـداف و إسـتراتيﺠيات الصندوق وبما ﻻ يتﺠاوز ﻗيـود اﻹسـتثمار التـي نصـﺖ عليهـا شـروط و أحكام الصندوق ومﺬﻛرة المعلومات.

تﻘرير عن أداء الصندوق خﻼل عام 2020م :

3

بدأ الصندوق عام 2020م بصافي ﻗيمﺔ أصول تﺒـلﻎ  9.66مليون ريال سعودي  ،وصافي ﻗيمﺔ أصول للوحدة بما يعادل  1,253.2469ريال سعودي ،وفي نهـايﺔ العام تم اﻹﻏﻼق لكﻞ من صافي ﻗيمﺔ اﻷصول و صافي ﻗيمﺔ اﻷصول للوحدة بما يعادل  9.94مليون
ريال سعودي و  1,372.0612ريال سعودي على التوالي .
وبﺬلﻚ يكون أداء الصندوق منﺬ التأسيﺲ المرﻛﺐ الﺴنوي ) (4.51%بينما ﻛان عاﺋد المﺆشر ) (7.88%ومن جهﺔ العاﺋد/المخاﻃر ألفا تﺒلﻎ )، (-10.70%خﻄأ عﺸواﺋي يﺒلﻎ ) (%15.56وﻗد بلﻐﺖ درجﺔ التﺬبﺬب في الصندوق بﺈستخدام اﻹنحراف المعياري ﻛمﻘياس
مايعادل ) (%9.61مﻘارنﺔ بالمﺆشر الﺬي بلﻐﺖ درجﺔ التﻘلﺐ الخاصﺔ بﻪ ما يعادل ) (%13.44باﻹﺿافﺔ إلى مﻘياس العاﺋد/المخاﻃرة والﺬي بلﻎ ) (0.47مﻘارنﺔ بالمﺆشر الﺬي بلﻎ ) (0.59وشارب بمعدل ) (0.37مﻘارنﺔ بمعدل ) (0.52للمﺆشر اﻹسترشادي.

تﻐييرات شروط وأحكام الصندوق خﻼل عام 2020م :

4

ﻻيوجد أي تﻐييرات في شروط وأحكام الصندوق خﻼل الفترة.

5

أي معلومات أخرى من شأنها تمكين حاملي الوحدات بالحكم على أداء الصندوق خﻼل الفترة :

6

إستثمارات الصندوق في صناديق إستثمار أخرى:

تمكن مدير الصندوق من تحديد الفرص بعد أﺛر الﺠاﺋحﻪ التي من شأنها إنعكﺴﺖ إيﺠابياً على أداء الصندوق ،فﻘد ﻗام مدير الصندوق
باﻹستثمار في الﺸرﻛات المﺴتفيده من أﺛر الﺠاﺋحﻪ باﻻﺿافﻪ الى اﻷسهم الﻘياديﺔ في ﻗﻄاع الﺒنوك وﻗﻄاع المواد اﻷساسيﻪ التي

ﻻيوجد

ﻫﺒﻄﺖ من ﻗيمتها الى مﺴتويات اﻗﻞ من ﻗيمتها العادلﻪ وصناديق الريﺖ التي تتمتﻊ بتوزيعات ﺛابتﻪ وتنوع أصولها حيﺚ شكلﺖ ما
نﺴﺒتﻪ  %54.14من إجمالي الصندوق.

7

8

بيان حول العموﻻت الخاصﺔ التي تحصﻞ عليها مدير الصندوق :

بيانات و معلومات اوجﺒﺖ الﻼﺋحﺔ ذﻛرﻫا :

خﻼل الفتره تم ﻗيد تﺠاوزين في نﺴﺒﺔ الترﻛﺰ في أحد مكونات الصندوق وﻛانﺖ جميعها خارجﻪ عن إرادة مدير الصندوق:
 (1بنﻚ الراجحي :وذلﻚ بﺴﺒﺐ إدراج شرﻛﺔ أرامكو الﺴعوديﺔ في الﺴوق الﺴعودي التي من شأنها أدت إلى إنخفاض
ﻻيوجد.

وزن مصرف الراجحي في المﺆشر اﻹسترشادي الخاص بالصندوق.
 (2شرﻛﺔ سابﻚ  :وذلﻚ بﺴﺒﺐ إرتفاع سعر الﺴهم بنﺴﺒﺔ  ٪7.15خﻼل ﺛﻼث جلﺴات متواصلﺔ.
 -شكلﺖ نﺴﺒﺔ إستثمار مدير الصندوق في الصندوق خﻼل الفترة ما نﺴﺒتﻪ  %69.05من إجمالي ﻗيمﺔ أصول الصندوق.
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الﺘقﺮﻳﺮ الﺴنوي لﺼنﺪوق وساﻃﺔ لﻸسﻬم الﺴﻌودﻳﺔ لﻌام 2020م

د .أﻣﻴﻦ الحﻔظ
1

اسم و عنوان أﻣﻴﻦ الحﻔظ :

وﺻف ﻣوﺟﺰ لواﺟﺒاﺗه و ﻣﺴﺆولﻴاﺗه :

2

ﺷﺮﻛﺔ الﺒﻼد المالﻴﺔ.
عنوان أﻣﻴﻦ الحﻔظ :

أﻣﻴﻦ الحﻔظ ﻣﺴﺆوﻻً عﻦ ﺣﻔظ أﺻول الﺼنﺪوق و ﺣماﻳﺘﻬا لﺼالﺢ ﻣالﻜي الوﺣﺪات  ،وهو ﻣﺴﺆول ﻛﺬلﻚ عﻦ

الممﻠﻜﺔ الﻌﺮﺑﻴﺔ الﺴﻌودﻳﺔ ،المﺮﻛﺰ الﺮﺋﻴﺴي

ﺟمﻴﻊ عمﻠﻴات الﺼنﺪوق والﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻹدارﻳﺔ المﺘﻌﻠقﺔ ﺑحﻔظ أﺻول الﺼنﺪوق .
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ﺑﻴان أﻣﻴﻦ الحﻔظ

3

ﻻﺗﺘﻀمﻦ ﻣﺴﺆولﻴات أﻣﻴﻦ الحﻔظ الواردة ﻓي ﺷﺮوط وأﺣﻜام الﺼنﺪوق وﻣﺬﻛﺮة المﻌﻠوﻣات والﻌقﺪ الموﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ الﺼنﺪوق وأﻣﻴﻦ الحﻔظ إﺑﺪاءه لﻬﺬا الـﺮأي.ﻣﺪﻳﺮ الﺼنﺪوق هو المﺴﺆول عﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ لﻠﺼنﺪوق ﻣﺜﻞ إﺻﺪار الوﺣﺪات وإسﺘﺮدادها
وﺣﺴاب ﺻاﻓي ﻗﻴمﺔ اﻷﺻول.
وﺑناءً عﻠﻰ ذلﻚ ﻓﺈن ﻣﺪﻳﺮ الﺼنﺪوق ﻳﺆﻛﺪ لمالﻜي وﺣﺪات ﺻنﺪوق وساﻃﺔ لﻸسﻬم الﺴﻌودﻳﺔ الﺒﻴان الﺘالي:
 -1ﺟمﻴﻊ وﺣﺪات الﺼنﺪوق ﻗﺪ ﺗم إﺻﺪارها ونقﻠﻬا وإسﺘﺮدادها ﺑموﺟب أﺣﻜام ﻻﺋحﺔ ﺻنادﻳﻖ اﻹسﺘﺜمار وﺷﺮوط وأﺣﻜام الﺼنﺪوق وﻣﺬﻛﺮة المﻌﻠوﻣات.
 -2ﺗم ﺗقوﻳم وﺣﺴاب سﻌﺮ الوﺣﺪات ﺑموﺟب أﺣﻜام ﻻﺋحﺔ ﺻنادﻳﻖ اﻹسﺘﺜمار وﺷﺮوط وأﺣﻜام الﺼنﺪوق وﻣﺬﻛﺮة المﻌﻠوﻣات.
-3ﻻ ﺗوﺟﺪ ﻣﺨالﻔات عﻠﻰ ﺣﺪود إسﺘﺜمارات الﺼنﺪوق وﺻﻼﺣﻴات اﻹﻗﺘﺮاض المﻌمول ﺑﻬا ﻓي ﻻﺋحﺔ ﺻنادﻳﻖ اﻹسﺘﺜمار ﻏﻴﺮ ﻣاﺗم ذﻛﺮه ﻓي الﺒنﺪ الﺜاﻣﻦ ﻣﻦ هﺬا الﺘقﺮﻳﺮ.

هـ .المحاسب القانوني
1

اسم و عنوان المحاسب القانوني

:

د .ﻣحمﺪ الﻌمﺮي وﺷﺮﻛاه  -ﺑي دي أو
ﻃﺮﻳﻖ المﻠﻚ عﺒﺪ ﷲ ،ﺣي القﺪس
ص.ب ،8736 .الﺮﻳاض 11492
الممﻠﻜﺔ الﻌﺮﺑﻴﺔ الﺴﻌودﻳﺔ

2

ﺑﻴان المحاسب القانوني :

ﻳﺮﺟﻰ الﺮﺟوع إلﻰ القواﺋم المالﻴﺔ )ﻣﻠحﻖ  (1والﺘي ﺗﺒﻴﻦ أن القواﺋم المالﻴﺔ لﻌام 2020م أعﺪت وﺗمﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬا وﻓقاً لمﻌاﻳﻴﺮالمحاسﺒﺔ الﺼادرة عﻦ الﻬﻴﺌﺔ الﺴﻌودﻳﺔ لﻠمحاسﺒﻴﻦ القانونﻴﻴﻦ وأﺣﻜام ﻻﺋحﺔ ﺻنادﻳﻖ اﻹسﺘﺜمار المﻌمول ﺑﻬا الﺼادرة عﻦ ﻣﺠﻠــﺲ إدارة
هﻴﺌﺔ الﺴوق المالﻴﺔ
وﺷﺮوط وأﺣﻜام الﺼنﺪوق وﻣﺬﻛﺮة المﻌﻠوﻣات وأنﻬا ﺗقﺪم ﺻورة ﺻحﻴحﺔ وعادلﺔ لﻜﻞ ﻣﻦ :
• ﺻاﻓي الﺪﺧﻞ وﺻاﻓي اﻷرﺑاح والﺨﺴاﺋﺮ ﻷﺻول ﺻنﺪوق اﻹسﺘﺜمار عﻦ الﻔﺘﺮة المحاسﺒﻴﺔ لﺘﻠﻚ القواﺋم.
• المﺮﻛﺰ المالي لﺼنﺪوق اﻹسﺘﺜمار ﻓي نﻬاﻳﺔ الﻔﺘﺮة.
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صندوق وساطة لألسهم السعودية
ُ
)مدار بواسطة شركة الوساطة املالية(
القوائم املالية

للسنة املن('ية &ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ +,م
مع تقرير مراج8ي الحسابات املستقل3ن

صندوق وساطة لألسهم السعودية
مدار بواسطة شركة الوساطة املالية

فهرس القوائم املالية للسنة املن('ية &ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ +,م

صفحـة
٤-٢

-

تقرير فحص مراج ي الحسابات املستقلن

-

قائمة املركز املاي

٥

-

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر

٦

-

قائمة التغ:ات 9ي صا9ي األصول العائدة لحام5ي الوحدات

٧

-

قائمة التدفقات النقدية

٨

-

إيضاحات حول القوائم املالية

٢٢ - ٩

صندوق وساطة لألسهم السعودية
ُ
)مدار بواسطة شركة الوساطة املالية(
قائمة املركز املاjي
كما 9ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ :Wم
)بالريال السعودي(

إيضاح

 ٣١ديسم٢٠٢٠ +,م

 ٣١ديسم٢٠١٩ +,م

األصول
٧

١٬٧٧٤٬٥٠٣

٢٬٩٧٣٬٥١٩

٨

٨٬٢٤١٬٦٩١

٦٬٧٧٥٬٠٢٧

توزيعات أرباح مستحقة

١٨٬٥٠٠

-

إجماjي األصول

١٠٬٠٣٤٬٦٩٤

٩٬٧٤٨٬٥٤٦

نقد ومايعادله
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

اإللvwامات
أتعاب اإلدارة والحفظ مستحقة الدفع

٤٢٬٢٢١

٣٧٬٥٧٢

أتعاب مجلس اإلدارة مستحقة الدفع

٢٤٬٠٦٦

٦٬٠٤٩

مصروفات مستحقة

٣٢٬٥٥٧

٢٠٬٥٧١

إجماjي اإللvwامات

٩٨٬٨٤٤

٦٤٬١٩٢

صا&ي قيمة األصول العائدة لحامCي الوحدات

٩٬٩٣٥٬٨٥٠

٩٬٦٨٤٬٣٥٤

وحدات مصدرة )عدد الوحدات(

٧٬٢٤١

٧٬٧١١

صا&ي قيمة األصول – بالوحدة )ريال سعودي(

١٬٣٧٢٫١٧

١٬٢٥٥٫٩١

اإلرتباطات واإللvwامات

١٠

تعت :Wاإليضاحات املرفقة من  ١إى ً ١٨
جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية.
٥

صندوق وساطة لألسهم السعودية
ُ
)مدار بواسطة شركة الوساطة املالية(
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر
للسنة املن`aية 9ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ :Wم
)بالريال السعودي(

إيضاح

 ٣١ديسم٢٠٢٠ +,م

 ٣١ديسم٢٠١٩ :Wم

إيرادات
توزيعات أرباح
صا9ي مكاسب األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

١-٨

إجماjي الدخل

٢٥٢٬٩٣٢

٢٤٦٬١٨٧

٨٨٠٬٦٠٤

٧٣٦٬١١١

١٬١٣٣٬٥٣٦

٩٨٢٬٢٩٨

مصروفات
أتعاب إدارة الصندوق
أتعاب الحفظ
تكاليف معامالت
أتعاب مجلس اإلدارة
مصروفات تشغيلية أخرى
إجماjي املصروفات

)(١٢٤٬٦٦٨
)(٦٩٬١٦٧
)(١٢٬٨٣٩
)(٢٤٬٠٦٦
)(٧١٬١٤٥
)(٣٠١٬٨٨٥

)(١٢٠٬٨٧٦
)(٧٠٬٥٨٨
)(٥٣٬٩٣١
)(٢٤٬٠٠٠
)(٧١٬٥٤٨
)(٣٤٠٬٩٤٣

صا&ي الدخل للسنة

٨٣١٬٦٥١

٦٤١٬٣٥٥

الدخل الشامل اآلخر للسنة
إجماjي الدخل الشامل للسنة

٨٣١٬٦٥١

٦٤١٬٣٥٥

٩

٩
١١

تعت :Wاإليضاحات املرفقة من  ١إى ً ١٨
جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية.
٦

صندوق وساطة لألسهم السعودية
ُ
)مدار بواسطة شركة الوساطة املالية(
التغ+3ات &ي صا&ي األصول العائدة لحامCى الوحدات
للسنة املن`aية 9ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ :Wم
)بالريال السعودي(
 ٣١ديسم٢٠٢٠ +,م
صا&ي قيمة األصول &ي  ١يناير
إجماي الدخل الشامل للسنة

٩٬٦٨٤٬٣٥٤
٨٣١٬٦٥١

 ٣١ديسم٢٠١٩ :Wم
٧٬٣٤٥٬٤٩٣
٦٤١٬٣٥٥

التغ+3ات &ي معامالت الوحدات
متحصالت من إصدار وحدات

١٠٬٠٠٠

١٬٩٦٥٬٥٥٥

مدفوعات مقابل اس:sداد وحدات
صا9ي التغ9 :ي معامالت الوحدات
صا&ي قيمة األصول &ي  ٣١ديسم+,

)(٥٩٠٬١٥٥
)(٥٨٠٬١٥٥
٩٬٩٣٥٬٨٥٠

)(٢٦٨٬٠٤٩
١٬٦٩٧٬٥٠٦
٩٬٦٨٤٬٣٥٤

معامالت الوحدات
تتلخص معامالت الوحدات للسنة املن`aية 9ي  ٣١ديسم :Wع5ى النحو التاي:
عدد

عدد
وحدات 9ي  ١يناير

٧٬٧١١

٦٬٣٤٢

وحدات املكتتب

٨

١٬٥٩٠

وحدات مس:sدة

)(٤٧٨

)(٢٢١

صا9ي التغ9 :ي الوحدات

)(٤٧٠

١٬٣٧٠

الوحدات &ي  ٣١ديسم+,

٧٬٢٤١

٧٬٧١١

تعت :Wاإليضاحات املرفقة من  ١إى ً ١٨
جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية.
٧

صندوق وساطة لألسهم السعودية
ُ
)مدار بواسطة شركة الوساطة املالية(
قائمة التدفقات النقدية
للسنة املن`aية 9ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ :Wم
)بالريال السعودي(
إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صا&ي ربح التشغيل للسنة

 ٣١ديسم٢٠٢٠ +,م
٨٣١٬٦٥١

 ٣١ديسم٢٠١٩ :Wم
٦٤١٬٣٥٥

تسويات لـ:
صا9ي التغي :بالقيمة العادلة إلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارةالربح أو الخسارة

١-٨

)(٨٨٠٬٦٠٤

)(٧٣٦٬١١١

التغ+3ات &ي األصول واإللvwامات التشغيلية:
٨

شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
متحصالت من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
توزيعات ارباح مستحقة
أتعاب إدارة الصندوق والحفظ مستحقة الدفع
أتعاب مجلس اإلدارة مستحقة الدفع
مصروفات مستحقة
صا&ي النقد املستخدم &ي من األنشطة التشغيلية

٨

)(٥٬٢٦٧٬٦٢٢

)(٢٠٬٧٥٥٬٢٨٥

٤٬٦٨١٬٥٦٢
)(١٨٬٥٠٠
٤٬٦٤٩
١٨٬٠١٧
١١٬٩٨٦
)(٦١٨٬٨٦١

٢٠٬٦٤٠٬٩١٠
٧٬٩٨٣
)(٢٥٬٤١٠
)(٢٢٦٬٥٥٨

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
متحصالت من إصدار 9ي وحدات
املدفوع الس:sداد وحدات
صا&ي النقد )املستخدم &ي(  /الناتج من األنشطة التمويلية

١٠٬٠٠٠
)(٥٩٠٬١٥٥
)(٥٨٠٬١٥٥

١٬٩٦٥٬٥٥٥
)(٢٦٨٬٠٤٩
١٬٦٩٧٬٥٠٦

صا&ي التغي& +3ي النقد وما يعادله
النقد ومايعادله 9ي  ١يناير
النقد وما يعادله &ي  ٣١ديسم+,

)(١٬١٩٩٬٠١٦
٢٬٩٧٣٬٥١٩
١٬٧٧٤٬٥٠٣

١٬٤٧٠٬٩٤٨
١٬٥٠٢٬٥٧١
٢٬٩٧٣٬٥١٩

٧

تعت :Wاإليضاحات املرفقة من  ١إى ً ١٨
جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية.
٨

صندوق وساطة لألسهم السعودية
ُ
)مدار بواسطة شركة الوساطة املالية(
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن`aية 9ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ :Wم
-١

الصندوق وأنشطته
صندوق وساطة لألسهم السعودية )"الصندوق"( هو صندوق استثماري مؤسس ومدار بواسطة اتفاق بن شركة الوساطة املالية "وساطة كابيتال"
)"مدير الصندوق"( ومستثمري الصندوق )"حام5ي الوحدات"(.
صندوق وساطة لألسهم السعودية هو صندوق استثمار مفتوح ومتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية`À،دف إى تنمية رأس املال ع5ى املدى املتوسط
والطويل مع تزويد املستثمرين بعوائد استثمارية`À .دف الصندوق إى االستثمار 9ي األسهم املدرجة 9ي سوق األسهم السعودية والسوق املوازية )نمو(
وتشمل الطروحات األولية والحقوق األولية القابلة للتداول متضمنة حقوق األولية املتبقية باإلضافة اى االستثمار 9ي صناديق الطروحات األولية
وصناديق األسهم املحلية األخرى ال RSلد`Àا اس:sاتيجية مماثلة ومرخصة من قبل هيئة السوق املالية سوا ًء كان يديرها مدير الصندوق أو مدير أخر.
كما يحق للصندوق االستثمار 9ي صناديق االستثمار العقاري وصناديق املؤشرات املتداولة 9ي مع مراعاة أن تكون جميع االستثمارات متوافق مع أحكام
الشريعة اإلسالمية .يقوم الصندوق بإعادة استثمار كافة املكاسب املحققة و/أو أي إيرادات استثمارية وال يقوم الصندوق بأي توزيعات أرباح ع5ى
حام5ي الوحدات.
ق
ق
وافقت هيئة السو املالية ع5ى تأسيس الصندو بخطا`ا رقم ) (٢٠١٥/١٠٠/٣بتاريخ  ٢٧صفر ١٤٣٧ھ )املوافق  ٩ديسم٢٠١٥ :Wم( ،وقد بدأ
الصندوق نشاطه 9ي  ٢٢ربيع الثاني ١٤٣٦هـ )املوافق  ١ف:Wاير ٢٠١٦م(.
عند التعامل مع حام5ي الوحدات ،يعت :Wمدير الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبية مستقلة .وبناء ع5ى ذلك ،يعد مدير الصندوق قوائم مالية
منفصلة للصندوق .عالوة ع5ى ذلك ،يعت :Wحام5ي الوحدات مالكي أصول الصندوق.
كما هو موضح 9ي إيضاح رقم  ،٩يمتلك مدير الصندوق أغلبية الوحدات القائمة 9ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ :Wم و ٣١ديسم٢٠١٩ :Wم وبالتاي فإن شركة
وساطة كابيتال ي الطرف املسيطر للصندوق.
تأث +3كوفيد – ١٩
ً
ً
لم تسبب جائحة كوفيد –  ١٩الذي انتشر بسرعة 9ي جميع أنحاء العالم 9ي تعريض حياة البشر للخطر فحسب ،بل أثر أيضا سلبا ع5ى االقتصاد
العالم9 .Rي  ٢٠مارس ٢٠٢٠م ،أعلنت الحكومة 9ي اململكة العربية السعودية عن إغالق مؤقت كإجراء للحد من انتشار كوفيد –  .١٩وتم تخفيف
اإلغالق ً
الحقا من `°اية مايو ٢٠٢٠م.
ال يتأثر أداء الصندوق بسبب تأث :كوفيد –  .١٩باإلضافة إى ذلك ،ال يتوقع الصندوق وجود مشكلة مستمرة بسبب ما ورد أعالﻩ ملدة تزيد عن ١٢
ً
شهرا بعد ف:sة التقرير.

-٢

اللوائح النظامية
يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق املالية بتاريخ  ٣ذو الحجة ١٤٢٧هـ )املوافق  ٢٤ديسم٢٠٠٦ :Wم(
ً
ال RSتم تعديلها الحقا )"الالئحة املعدلة"( 9ي  ١٦شعبان ١٤٣٧هـ )املوافق  ٢٣مايو ٢٠١٦م( تنص ع5ى املتطلبات الواجب إتباعها من قبل كافة
ً
الصناديق القائمة 9ي اململكة العربية السعودية .تسري التعديالت إعتبارا من  ٦صفر ١٤٣٨هـ )املوافق  ٦نوفم٢٠١٦ :Wم(.

-٣

اإلش+wاك /االس+wداد )يوم التعامل ويوم التقييم(
الصندوق مفتوح لإلش:sاك/اس:sداد الوحدات 9ي كل يوم اثنن و اربعاء )كل "يوم تعامل"( ،لسوق األسهم السعودية ،يتم تحديد قيمة محفظة
الصندوق 9ي كل يوم عمل )كل "يوم تقييم"( ،يتم تحديد صا9ي قيمة األصول ألغراض شراء أو بيع وحدات الصندوق بتقسيم صا9ي قيمة األصول
)القيمة العادلة ألصول الصندوق بعد خصم إل£sامات الصندوق( ع5ى إجماي عدد الوحدات القائمة 9ي يوم التقييم،

٩

صندوق وساطة لألسهم السعودية
ُ
)مدار بواسطة شركة الوساطة املالية(
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن`aية 9ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ :Wم
-٤

أسس اإلعداد

 ١ - ٤بيان االلvwام

تم إعداد هذﻩ القوائم املالية ً
وفقا للمعاي :الدولية إلعداد التقارير املالية املعتمدة 9ي اململكة العربية السعودية واملعاي :والتصريحات األخرى الصادرة
عن الهيئة السعودية للمراجعن واملحاسبن.
امتثل الصندوق ً
أيضا للوائح صندوق االستثمار ال RSنشر`vا هيئة السوق املالية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات )يشار إل`ا مجتمعة
فيما ي5ي باسم "الشروط واألحكام"( فيما يتعلق بإعداد وعرض هذﻩ القوائم املالية.

 ٢ - ٤أسس القياس

تم إعداد هذﻩ القوائم املالية ً
وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
ال يوجد لدى الصندوق دورة تشغيل محددة بوضوح ،وبالتاي ال يعرض األصول واإلل£ sامات املتداولة وغ :املتداولة بشكل منفصل 9ي قائمة املركز
ً
املاي .بدال من ذلك ،يتم عرض األصول واإلل£sامات ب:sتيب السيولة .ومع ذلك ،سيتم تصنيف جميع األصول واإلل£sامات ع5ى أ`°ا متداولة.

 ٣ - ٤عملة التعامل والعرض
تم عرض هذﻩ القوائم املالية بالريال السعودي والذي يعت :Wعملة النشاط الرئيسية للصندوق.

 ٤ - ٤السنة املالية
تبدأ السنة املالية للصندوق 9ي  ١يناير وتنت9 RÊي  ٣١ديسم :Wمن كل سنة ميالدية.
 ٥ - ٤استخدام األحكام والتقديرات
9ي سياق األعمال العادية ،يتطلب إعداد القوائم املالية من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالف:sاضات ال RSتؤثر 9ي تطبيق السياسات وع5ى
املبالغ املبينة لألصول واإلل£sامات واإليرادات واملصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذﻩ التقديرات .يتم مراجعة التقديرات واالف:sاضات
األساسية ع5ى أساس مستمر .يتم إعادة التقديرات املحاسبية 9ي السنة ال RSيتم ف`ا مراجعة التقديرات و9ي السنوات التالية لها.
النطاقات الرئيسية ال RSتكون ف`ا التقديرات واألحكام هامة بالنسبة للقوائم املالية للصندوق أو عندما يطبق الحكم 9ي تطبيق السياسات املحاسبية
كما ي5ي:
تصنيف وتقييم االستثمارات
يحدد الصندوق عند التسجيل املبدئي التصنيف ذو الصلة لألصول واإلل£sامات املالية بناء ع5ى نموذج األعمال إلدارة األصول املالية وشروط
التدفقات النقدية التعاقدية.
ق
صنف الصندوق استثماراته 9ي أدوات حقو امللكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .تدرج املكاسب أو الخسائر الناتجة عن التغ:ات
الالحقة 9ي القيمة العادلة وبيع األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 9ي قائمة الدخل الربح أو الخسارة.
تقييم املصادر الرئيسية لتقدير عدم التأكد بسبب كوفيد – .١٩
راجع الصندوق املصادر الرئيسية لتقديرات عدم التأكد املتعلقة بإثبات اإليرادات وتصنيف االستثمارات ع5ى خلفية جائحة كوفيد  .١٩-تعتقد
اإلدارة أن جميع مصادر التقديرات غ :املؤكدة تظل كما ي 9ي الف:sات السابقة ،وبالتاي ،لم ينتج ع`ا أي تغي9 :ي هذﻩ القوائم املالية .وسيواصل
الصندوق رصد الوضع ،وستنعكس أي تغي:ات مطلوبة 9ي ف:sات التقرير املقبلة.

١٠

صندوق وساطة لألسهم السعودية
ُ
)مدار بواسطة شركة الوساطة املالية(
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن`aية 9ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ :Wم
املعاي +3والتفس+3ات والتعديالت عCى املعاي +3الحالية
-٥
 ١-٥معاي +3وتفس+3ات وتعديالت جديدة سارية &ي السنة الحالية
فيما يCي املعاي +3والتفس+3ات والتعديالت الجديدة عCى املعاي +3السارية &ي السنة الحالية.
العنوان
املعاي+3
عرض القوائم املالية  -التعديالت املتعلقة بتعريف األهمية النسبية
املعيار الدوي للمحاسبة ١
السياسات املحاسبية والتغ:ات 9ي التقديرات املحاسبية واألخطاء
املعيار الدوي للمحاسبة ٨
املعيار الدوي للتقرير املاي ٩
تصحيح مؤشر سعر الفائدة
واملعيار الدوي للمحاسبة ٣٩
واملعيار الدوي للتقرير املاي ٧
اإلطار املفاهيم Rاملعدل للتقارير املالية

تاريخ السريان
 ١يناير ٢٠٢٠م
 ١يناير ٢٠٢٠م
 ١يناير ٢٠٢٠م
 ١يناير ٢٠٢٠م

املعيار الدوjي للمحاسبة  - ١عرض القوائم املالية
تعديالت ع5ى تعريف األهمية النسبية للمواد؛ لتسهيل إصدار األحكام النسبية ع5ى الشركات ،وتعتمد األهمية النسبية ع5ى طبيعة املعلومات ،أو
حجمها ،أو كل`ما .وتقيم املنشأة ما إذا كانت املعلومات ،سواء فردية أو باالق:sان بمعلومات أخرى جوهرية9 ،ي سياق قوائمها املالية ككل.
املعيار املحاس الدوjي رقم  - ٨السياسات املحاسبية والتغ+3ات &ي التقديرات املحاسبية واألخطاء
`vدف التعديالت إى تسهيل فهم تعريف الجوهري وال `vدف إى تغي :املفهوم األسا RÐلألهمية النسبية 9ي املعاي :الدولية للتقرير املاي .باإلضافة إى
ً
ً
ذلك ،أصدر مجلس املعاي :الدولية للمحاسبة أيضا إرشادات حول كيفية إصدار أحكام جوهرية عند إعداد القوائم املالية لألغراض العامة وفقا
للمعاي :الدولية للتقارير املالية.
املعيار الدوjي للتقرير املاjي  ٧واملعيار الدوjي للتقرير املاjي  ٩واملعيار الدوjي للمحاسبة  - ٣٩تصحيح مؤشر سعر الفائدة
ً
توفر التعديالت ع5ى املعيار الدوي للتقرير املاي  ٩واملعيار الدوي للمحاسبة  ٣٩األدوات املالية :االع:sاف والقياس عددا من اإلعفاءات ،وال RSتنطبق
ع5ى جميع عالقات التحوط ال RSتتأثر بشكل مباشر بتصحيح قياس سعر الفائدة .وتتأثر عالقة التحوط إذا أدى اإلصالح إى حالة من عدم التأكد
بشأن توقيت و  /أو مبلغ التدفقات النقدية ع5ى أساس املعيار للبند املغطى أو أداة التحوط.
اإلطار املفاهيمي للتقارير املالية الصادر &ي  ٢٩مارس ٢٠١٨م.
ً
معيارا ،وال تتجاوز أي من املفاهيم الواردة فيه املفاهيم أو املتطلبات 9ي أي معيار .والغرض من اإلطار املفاهيم Rهو مساعدة
اإلطار املفاهيم Rليس
ُ
مجلس املعاي :الدولية للمحاسبة 9ي وضع املعاي ،:ومساعدة املعدين ع5ى تطوير سياسات محاسبية متسقة 9ي حالة عدم وجود معيار قابل للتطبيق،
ومساعدة جميع األطراف ع5ى فهم املعاي :وتفس:ها.
ً
سيؤثر ذلك ع5ى املنشآت ال RSطورت سياسا`vا املحاسبية بناء ع5ى اإلطار املفاهيم .Rويتضمن اإلطار املفاهيم Rاملعدل بعض املفاهيم الجديدة،
والتعاريف املحدثة ،ومعاي :االع: sاف باألصول واالل£sامات ،ويوضح بعض املفاهيم املهمة.
ليس للشركة أي تأث :جوهري ع5ى قوائمها املالية مما ورد أعالﻩ.

١١

صندوق وساطة لألسهم السعودية
ُ
)مدار بواسطة شركة الوساطة املالية(
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن`aية 9ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ :Wم
املعاي +3والتفس+3ات والتعديالت للمعاي +3الحالية )تتمة(
 ٢-٥املعاي +3والتفس+3ات والتعديالت الجديدة غ +3السارية
هناك عدد من املعاي :والتعديالت ع5ى املعاي :والتفس:ات ال RSأصدرها مجلس املعاي :الدولية للمحاسبة وال RSتعت :Wسارية املفعول 9ي الف:sات
املحاسبية املستقبلية ال RSقررت الشركة عدم اعتمادها 9ي وقت مبكر .وأهمها كما ي5ي:
املعاي+3
املعيار الدوي للتقرير املاي ٩
واملعيار الدوي للمحاسبة ٣٩
واملعيار الدوي للتقرير املاي ٧

العنوان

تاريخ السريان

تصحيح مؤشر أسعار الفائدة  -املرحلة الثانية

 ١يناير ٢٠٢١م

واملعيار الدوي للمحاسبة ٤
واملعيار الدوي للتقرير املاي ١٦
املعيار الدوي للمحاسبة ٣٧
املعيار الدوي للمحاسبة ١
املعيار الدوي للتقرير املاي ٩
٣- ٥

املخصصات واالل£sامات املحتملة واألصول املحتملة  -التعديالت املتعلقة بالتكاليف الRS
يجب تضمي`ا عند تقييم ما إذا كان العقد ً
ملزما
التحسينات السنوية للمعاي :الدولة للتقارير املالية ٢٠١٨م – ٢٠٢٢م
عرض القوائم املالية  -تعديالت بشأن تصنيف االل£sامات
التعديالت املتعلقة بالتفاعل بن املعيار الدوي للتقرير املاي  ٤واملعيار الدوي للتقرير املاي
٩

 ١يناير ٢٠٢٢م
 ١يناير ٢٠٢٢م
 ١يناير ٢٠٢٣م
 ١يناير ٢٠٢٣م

أخرى
ال تتوقع الشركة أن يكون ألي معاي :أخرى صادرة عن مجلس املعاي :الدولية للمحاسبة ،ولك`ا غ :سارية بعد ،تأث :جوهري ع5ى الشركة.

-٦

السياسات املحاسبية الهامة
النقد ومايعادله
يتكون النقد والنقد املعادل 9ي قائمة التدفقات النقدية من أرصدة 9ي الحسابات املصرفية وودائع املرابحة ذات تاريخ االستحقاق ملدة ثالثة أشهر أو
أقل ،إن وجدت.
األدوات املالية
األداة املالية ي أي عقد ينتج عنه أصل ماي ملنشأة ما وال£sامات مالية أو أداة حقوق ملكية ملنشأة آخرى.
اإلع+wاف والقياس األوjي
ل
يتم االع:sاف  /إلغاء االع:sاف بجميع عمليات الشراء والبيع العادية لألصو املالية بالطريقة املعتادة 9ي تاريخ املتاجرة )أي التاريخ الذي يل£sم فيه
الصندوق بشراء أو بيع األصول( .إن املش:sيات أو األصول املالية بالطريقة املعتادة ي مش:sيات واملبيعات األصول املالية ال RSتتطلب تسوية األصول
ضمن اإلطار الزم Rºاملحدد بشكل عام بموجب اللوائح أو اتفاقية 9ي السوق.
ً
مبدئيا بجميع األصول واإلل£sامات املالية األخرى )بما 9ي ذلك األصول واإلل£sامات املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة(
يتم االع:sاف
ق ً
9ي تاريخ املتاجرة الذي يصبح فيه الصندو طرفا 9ي األحكام التعاقدية لألداة.
ً
مبدئيا بالقيمة العادلة .يتم االع:sاف بتكاليف املعاملة املنسوبة مباشرة إى اقتناء األصول املالية أو
يتم قياس األصول املالية واإلل£sامات املالية
اإلل£sامات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرة 9ي الربح أو الخسارة .بالنسبة لكافة األصول املالية واإلل£sامات املالية األخرى،
يتم إضافة أو خصم تكاليف املعاملة من القيمة العادلة لألصول املالية أو اإلل£sامات املالية ،حسب االقتضاء ،عند االع:sاف األوي.
تصنف الشركة األصول املالية إى إحدى الفئات الواردة أدناﻩ ،وهذا يعود ع5ى الغرض ال RSتم الحصول عليه من أجله .بخالف األصول املالية الRS
لها عالقة بالتحوط ،السياسات املحاسبية لكل فئة كما ي5ي:

١٢

صندوق وساطة لألسهم السعودية
ُ
)مدار بواسطة شركة الوساطة املالية(
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن`aية 9ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ :Wم
السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
األدوات املالية )تتمة(
إلغاء االع+wاف باألصول املالية
يتم إلغاء االع:sاف باألصول املالية عندما تنت RÊالحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصول املالية ،أو عندما يتم تحويل األصول املالية وجميع
املخاطر واملكافآت بشكل جوهري.
التصنيف والقياس الالحق لألصول املالية
يتم تصنيف األصول املالية إى الفئات املحددة التالية:
• األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
• األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .أو
• األصول املالية بالتكلفة املطفأة.
أدوات الدين
ُ
أدوات الدين ي تلك األدوات ال RSتستو9ي تعريف االل£sام املاي من وجهة نظر املصدر ،مثل القروض والصكوك الحكومية وصكوك الشركات وإيداع
املرابحة.
يعتمد التصنيف والقياس الالحق ألدوات الدين ع5ى:
) (١نموذج عمل الصندوق إلدارة األصول ؛ و
) (٢خصائص التدفق النقدي لألصل.
التكلفة املطفأة
يتم قياس األصول املحتفظ `ا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل تلك التدفقات النقدية فقط مدفوعات املبلغ األسا RÐواألرباح،
وال RSلم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،بالتكلفة املطفأة .يتم تعديل القيمة الدف:sية لهذﻩ األصول بأي مخصص خسارة
ائتمانية متوقعة مع:sف `ا 9ي قائمة الربح أو الخسارة .يتم تضمن دخل األرباح من هذﻩ األصول املالية 9ي "دخل العموالت الخاصة" باستخدام
طريقة معدل الفائدة الفع5ي.
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يتم قياس األصول املالية املحتفظ `ا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع األصول ،حيث تمثل التدفقات النقدية لألصول فقط مدفوعات
أصل املبلغ واألرباح ،وال RSلم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وستم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر .يتم تسجيل الحركات 9ي القيمة الدف:sية من خالل الدخل الشامل اآلخر ،باستثناء االع: sاف بمكاسب أو خسائر انخفاض القيمة ،ويتم
االع:sاف بإيرادات العموالت الخاصة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية ع5ى التكلفة املطفأة لألداة 9ي قائمة الربح أو الخسارة .عند استبعاد
األصل املاي ،يتم إعادة تصنيف األ باح أو الخسائر امل:sاكمة املع:sف `ا ً
سابقا 9ي الدخل الشامل اآلخر من حقوق امللكية إى قائمة الربح أو الخسارة.
ر
يتم تضمن دخل األرباح من هذﻩ األصول املالية 9ي "دخل العموالت الخاصة" باستخدام طريقة معدل الفائدة الفع5ي.
القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم تصنيف األصول املالية ال RSال تستو9ي معاي :التكلفة املطفأة أو الدخل الشامل اآلخر ع5ى أساس القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتم
عرض الربح أو الخسارة من استثمار الدين الذي يتم قياسه ً
الحقا بالقيمة العادلة 9ي قائمة الربح أو الخسارة 9ي السنة ال RSنشأت ف`ا .يتم تضمن
دخل األرباح من هذﻩ األصول املالية 9ي "دخل العموالت الخاصة" باستخدام طريقة معدل الفائدة الفع5ي.
أدوات حقوق امللكية
ُ
أدوات حقوق امللكية ي أدوات تتوافق مع تعريف حقوق امللكية من وجهة نظر املصدر؛ أي األدوات ال RSال تحتوي ع5ى ال£sام تعاقدي بالدفع والRS
ُ
تثبت وجود مصلحة متبقية 9ي صا9ي أصول املصدر .تتضمن أمثلة أدوات حقوق امللكية األسهم العادية األساسية.
يقيس الصندوق ً
الحقا جميع استثمارات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،باستثناء الحاالت ال RSاختارت ف`ا إدارة
الصندوق ،عند االع:sاف األوي ،تخصيص استثمار 9ي حقوق امللكية بشكل غ :قابل للنقض بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .تتمثل
سياسة الصندوق 9ي تحديد االستثمارات 9ي رأس املال ع5ى أ`°ا مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما يتم االحتفاظ `ذﻩ
االستثمارات ألغراض أخرى غ :تحقيق عوائد االستثمار .عند استخدام هذا الخيار ،يتم االع:sاف بأرباح وخسائر القيمة العادلة 9ي الدخل الشامل
اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها ً
الحقا 9ي قائمة الربح أو الخسارة ،بما 9ي ذلك عند االستبعاد .ال يتم اإلبالغ عن خسائر انخفاض القيمة )وعكس خسائر
انخفاض القيمة( بشكل منفصل عن التغ:ات األخرى 9ي القيمة العادلة .عندما تمثل أرباح األسهم ً
عائدا ع5ى هذﻩ االستثمارات ،يستمر االع:sاف `ا
9ي قائمة الدخل ع5ى أ`°ا "إيرادات توزيعات أرباح" عندما يثبت حق الصندوق 9ي استالم املدفوعات.

١٣

صندوق وساطة لألسهم السعودية
ُ
)مدار بواسطة شركة الوساطة املالية(
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن`aية 9ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ :Wم
السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
األدوات املالية )تتمة(
الهبوط &ي قيمة األصول املالية
يأخذ الصندوق 9ي االعتبار مجموعة واسعة من املعلومات عند تقييم مخاطر االئتمان وقياس خسائر االئتمان املتوقعة ،بما 9ي ذلك األحداث املاضية
والظروف الحالية والتنبؤات املعقولة والداعمة ال RSتؤثر ع5ى إمكانية التحصيل املتوقعة للتدفقات النقدية املستقبلية لألداة.
عند تطبيق هذا النهج ،يتم التمي £بن:
• األدوات املالية ال RSلم تنخفض بشكل ملحوظ 9ي جودة االئتمان منذ االع:sاف األوي أو ال RSتنطوي ع5ى مخاطر ائتمانية منخفضة )"املرحلة
("١؛
• األدوات املالية ال RSانخفضت بشكل كب9 :ي جودة االئتمان منذ اإلدراج األوي وال RSتكون مخاطرها االئتمانية منخفضة )"املرحلة ("٢؛و
• ستغطي "املرحلة  "٣األصول املالية ال RSلد`Àا دليل موضوÖي ع5ى انخفاض القيمة 9ي تاريخ التقرير .ومع ذلك ،ال تندرج أي من األصول املالية
للصندوق ضمن هذﻩ الفئة.
يتم االع:sاف بـ "خسائر االئتمان املتوقعة ملدة ً ١٢
شهرا" للفئة األوى بينما يتم إثبات "خسائر االئتمان املتوقعة ع5ى مدى العمر للفئة الثانية والثالثة.
يتم تحديد قياس خسائر االئتمان املتوقعة من خالل التقدير املرجح لالئتمان
تصنيف وقياس اإللvwامات املالية
يتم االع:sاف باالل£sامات ع5ى أساس االستحقاق للمبالغ ال RSسيتم دفعها 9ي املستقبل مقابل الخدمات املستلمة ،سواء تم إصدار فوات` :ا من قبل
املزود أم ال.
مبدئيا بالقيمة العادلة ،وعند االقتضاء ،يتم تعديلها لتكاليف املعاملة ما لم يكن الصندوق قد خصص الً £sاما مالياً
ً
يتم قياس اإلل£ sامات املالية
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
ً
الحقا ،يتم قياس اإلل£sامات املالية بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفع5ي.
قياس القيمة العادلة
"القيمة العادلة" ي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل ال£sام 9ي معاملة منظمة بن املشاركن 9ي السوق 9ي تاريخ القياس 9ي
األصل أو9 ،ي حالة عدم وجودﻩ 9ي السوق األك :Øفائدة للصندوق .تعكس القيمة العادلة لإلل£sامات مخاطر عدم األداء.
ً
عند توفرﻩ ،يقيس الصندوق القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر املدرج 9ي سوق نشط لتلك األداة .يعت :Wالسوق "نشطا" إذا كانت املعامالت
لألصل أو اإلل£sامات تتم بتكرار وحجم كافين لتوف :معلومات التسع :ع5ى أساس مستمر .يقيس الصندوق األدوات املعروضة 9ي سوق نشط بسعر
ً
السوق ،ألن هذا يوفر تقر ً
يبيا سعر معقوال لسعر الخروج.
املقاصة
تتم تسوية األصول املالية واإلل£sامات املالية ويتم عرض املبلغ الصا9ي 9ي قائمة األصول واإلل£sامات عندما يكون للصندوق ً
حاليا حق واجب النفاذ
ً
قانونا 9ي مقاصة املبالغ وينوي إما تسوي`aا ع5ى أساس صا9ي .أو لتحقيق األصل وتسوية االل£sامات 9ي وقت واحد.
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صندوق وساطة لألسهم السعودية
ُ
)مدار بواسطة شركة الوساطة املالية(
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن`aية 9ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ :Wم
السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
حقوق امللكية العائدة إjى مالكي الوحدات
يتكون صا9ي األصول املنسوبة إى مالكي الوحدات من الوحدات القابلة لالس:sداد الصادرة واألرباح امل:sاكمة الناتجة عن الصندوق .يتم تصنيف
الوحدات القابلة لالس:sداد كحقوق ملكية كما هو موضح أدناﻩ.
الوحدات القابلة لالس+wداد
يتم تسجيل الوحدات املكتتب `ا واملس:sدة بصا9ي قيمة األصول لكل وحدة 9ي يوم التقييم الذي يتم فيه استالم طلب االش:sاك وطلبات االس:sداد.
يصنف الصندوق وحداته القابلة لالس:sداد كأداة حقوق ملكية إذا كانت الوحدات القابلة لالس:sداد تحتوي ع5ى جميع امل£ات التالية:
• تخول لحاملها حصة تناسبية من صا9ي أصول الصندوق 9ي حالة تصفية الصندوق.
•

األداة 9ي فئة األدوات التابعة لجميع فئات األدوات األخرى.

•

جميع األدوات املالية 9ي فئة األدوات التابعة لجميع فئات األدوات األخرى لها سمات متطابقة.
ال تتضمن األداة أي ال£sام تعاقدي لتسليم النقد أو أي أصل ماي آخر بخالف حقوق املالك 9ي حصص تناسبية من صا9ي أصول الصندوق.

•

• إن إجماي التدفقات النقدية املتوقعة املنسوبة إى األداة ع5ى مدى عمر األداة تستند إى حد كب :إى الربح أو الخسارة ،أو التغي9 :ي صا9ي
األصول املع:sف `ا أو التغي9 :ي القيمة العادلة لصا9ي أصول الصندوق املع:sف `ا وغ :املع:sف `ا ع5ى مدار عمر اآللة.
تستو9ي الوحدات املشاركة القابلة لالس:sداد 9ي الصندوق تعريف األدوات القابلة للسداد املصنفة كأدوات حقوق ملكية بموجب معيار املحاسبة
الدول  ،A-B٣٢٫١٦وبالتاي ،يتم تصنيفها كأدوات حقوق ملكية.
يقوم الصندوق بشكل مستمر بتقييم تصنيف الوحدات القابلة لالس:sداد .إذا توقفت الوحدات القابلة لالس:sداد عن امتالك أي من امل£ات أو
استوفت جميع الشروط املنصوص عل`ا 9ي الفقرتن  ١٦أ و  ١٦ب من معيار املحاسبة الدوي )معيار املحاسبة الدوي  ،(٣٢فسيقوم الصندوق بإعادة
تصنيفها كإل£ sامات مالية وقياسها بالقيمة العادلة 9ي تاريخ إعادة التصنيف ،مع إدراج أي فروق عن القيمة الدف:sية السابقة 9ي صا9ي األصول
املنسوبة إى مالكي الوحدات .يتم احتساب االكتتاب واالس:sداد للوحدات القابلة لالس:sداد كمعامالت حقوق ملكية طاملا أن الوحدات مصنفة
كحقوق ملكية.
صا&ي قيمة األصول لكل وحدة
يتم احتساب صا9ي قيمة األصول لكل وحدة تم اإلفصاح ع`ا 9ي قائمة املركز املاي بقسمة صا9ي أصول الصناديق ع5ى عدد الوحدات الصادرة 9ي
تاريخ التقرير.
الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة وضريبة الدخل ي ال£ sامات ع5ى مالكي الوحدات ولم يتم النص عل`ا 9ي هذﻩ القوائم املالية.
اإلع+wاف اإليرادات
يتم االع:sاف باإليرادات إى الحد الذي يحتمل معه تدفق املنافع االقتصادية إى الصندوق ويمكن قياس املبلغ بشكل موثوق ،بغض النظر عن موعد
السداد.
صا&ي الربح من األدوات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يشمل صا9ي الربح من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة جميع التغ:ات املحققة وغ :املحققة 9ي القيمة العادلة ،ولكنه
يستث Rºإيرادات الفوائد وتوزيعات األرباح.
يتم تحديد األرباح املحققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة املباعة ع5ى أساس متوسط التكلفة املرجح.

١٥

صندوق وساطة لألسهم السعودية
ُ
)مدار بواسطة شركة الوساطة املالية(
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن`aية 9ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ :Wم
السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
توزيعات االرباح
يتم االع:sاف بإيرادات توزيعات األرباح أو اإليرادات األخرى عندما يثبت حق الصندوق 9ي استالم توزيعات األرباح.
أتعاب إدارة الصندوق ورسوم الحفظ واملصروفات األخرى
تشمل نفقات الصندوق أتعاب اإلدارة وأتعاب الحفظ واملصروفات األخرى .يتم إثبات هذﻩ املصاريف ع5ى أساس االستحقاق .تستند رسوم اإلدارة
ً
مسبقا كما هو محدد 9ي شروط وأحكام الصندوق .السياسات التفصيلية ي كما ي5ي:
والحفظ ع5ى معدالت محددة
أتعاب إدارة الصندوق واملصروفات األخرى
ق ُ
يتم تحميل أتعاب إدارة الصندوق واملصروفات األخرى بمعدالت  /مبالغ ضمن الحدود املذكورة 9ي شروط وأحكام الصندو  .تستحق أتعاب اإلدارة
ُ
بمعدل سنوي قدرﻩ ٢٠١٩) ٪١٫٢٥م (٪١٫٢٥ :من صا9ي قيمة أصول الصندوق 9ي كل يوم تقييم وتدفع كل ثالثة أشهر.
رسم اإلكتتاب
يفرض مدير الصندوق ع5ى كل مستثمر رسوم اش:sاك بنسبة ال تتجاوز  ٪١من مبلغ االكتتاب لتغطية التكاليف اإلدارية .يتم تسجيل عائدات
االش:sاك صافية من رسوم االش:sاك.
رسوم الحفظ
ً
وفقا لالتفاقية امل:Wمة مع شركة البالد لالستثمار ،تزيد رسوم الحفظ عن  ٦٠،٠٠٠ريال سعودي أو  ٪٠٫١من إجماي صا9ي قيمة أصول الصندوق
ويتم استحقاقها ع5ى أساس يومي.

-٧

النقد ومايعادله
النقدية املحتفظ `ا مع أمن الحفظ -حساب التداول

-٨

 ٣١ديسم٢٠٢٠ +,م

 ٣١ديسم٢٠١٩ :Wم

١٬٧٧٤٬٥٠٣

٢٬٩٧٣٬٥١٩

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة
فيما ي5ي حركة االستثمارات 9ي األوراق املالية املدرجة 9ي سوق األسهم السعودي:
إيضاح
الرصيد اإلفتتاÜي
مش:sيات خالل السنة
مبيعات خالل السنة
)خسارة(  /ربح محققة
مكاسب غ :محققة

١-٨
١-٨

الرصيد الختامي

 ٣١ديسم٢٠٢٠ +,م

 ٣١ديسم٢٠١٩ +,م

٦٬٧٧٥٬٠٢٧
٥٬٢٦٧٬٦٢٢
)(٤٬٦٨١٬٥٦٢
)(٩٣٬١٣٢
٩٧٣٬٧٣٦

٥٬٩٢٤٬٥٤١
٢٠٬٧٥٥٬٢٨٥
)(٢٠٬٦٤٠٬٩١٠
٣٣٠٬١٠٦
٤٠٦٬٠٠٥

٨٬٢٤١٬٦٩١

٦٬٧٧٥٬٠٢٧

إن التوزيع الجغرا9ي لالستثمارات املذكورة أعالﻩ 9ي األدوات املالية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يكون داخل اململكة العربية
السعودية.
يتم تحديد القيمة العادلة ألسهم األسهم املدرجة بالرجوع إى األسعار املتداولة املعلنة 9ي إقفال آخر يوم عمل من السنة املدرجة 9ي السوق النشطة.

١٦

صندوق وساطة لألسهم السعودية
ُ
)مدار بواسطة شركة الوساطة املالية(
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن`aية 9ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ :Wم
إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة )تتمة(
يتلخص تصنيف االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إى مجموعات صناعية محددة من قبل السوق املالية السعودية ع5ى النحو
التاي:
املجموعة الصناعية
 ٣١ديسم٢٠١٩ +,م
 ٣١ديسم٢٠٢٠ +,م
%
ريال سعودي
%
ريال سعودي
%٢٠
١٬٣٨١٬٣٥٨
%٢٠
١٬٦٠٩٬٤٢٩
صناديق االستثمار العقارية
%١٥
١٬٠٠١٬٥١٩
%١٦
١٬٣٠٦٬٨٧٢
املواد األساسية
%٣٠
٢٬٠٠٧٬٣٥٠
%١٤
١٬١٥٠٬٩٦٠
البنوك
%٠
%١٣
١٬٠٦٥٬٩٩٣
الرعاية الصحية
%٨
٥٤١٬٤٧٥
%٨
٦٥٣٬٢٤٦
تجارة السلع الكمالية
%٧
٤٦٤٬٦٦٦
%٨
٦٥٣٬٥٢٠
الطاقة
%٧
٤٥٨٬١٠٠
%٦
٤٥٨٬٩٨٠
اإلتصاالت
%٥
٤٣٧٬٢١٥
إنتاج األغذية
%٥
٣٦٥٬٧٠٠
%٢
١١٠٬٩٢٢
%٤
٣١١٬٧١٦
تجزئة األغذية
%٣
٢٤٦٬٩٦٠
االدوية
%٠
%٠
%٢
١٩٢٬٦٠٠
النقل
%٣
٢٠٥٬٦٠٠
%٢
١٥٤٬٢٠٠
الخدمات التجارية واملهنية
%٢
١٦٦٬٤١٧
%٠
الخدمات اإلس`aالكية
%٠
السلع الرأسمالية
%١
٧١٬٩٢٠
%١٠٠
٦٬٧٧٥٬٠٢٧
%١٠٠
٨٬٢٤١٬٦٩١
 ١-٨صا&ي الربح من إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
)خسارة(  /ربح القيمة العادلة المحققة
مكاسب غير محققة في القيمة العادلة

١٧

 ٣١ديسم٢٠٢٠ +,م
)(٩٣٬١٣٢

 ٣١ديسم٢٠١٩ :Wم
٣٣٠٬١٠٦

٩٧٣٬٧٣٦
٨٨٠٬٦٠٤

٤٠٦٬٠٠٥
٧٣٦٬١١١

صندوق وساطة لألسهم السعودية
ُ
)مدار بواسطة شركة الوساطة املالية(
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن`aية 9ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ :Wم
-٩

املعامالت مع األطراف ذات العالقة
ً
يتعامل الصندوق9 ،ي سياق أنشطته العادية ،مع أطراف ذات عالقة .تتم املعامالت مع األطراف ذات الصلة وفقا لشروط وأحكام الصندوق .تشمل
األطراف ذات العالقة مدير الصندوق وصناديق االستثمار ال RSيديرها مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
مدير الصندوق هو املسؤول عن اإلدارة العامة ألنشطة الصندوق .يمكن ملدير الصندوق ً
أيضا الدخول 9ي ترتيبات مع مؤسسات أخرى لتوف:
ً
سنويا من صا9ي
االستثمار أو الحفظ أو الخدمات اإلدارية األخرى نيابة عن الصندوق .يتقا ¥Þمدير الصندوق أتعاب إدارة للصندوق قدرها ٪١٫٢٥
قيمة أصول الصندوق .كما يس:sد مدير الصندوق من الصندوق أي مصروفات أخرى يتم تكبدها نيابة عن الصندوق مثل أتعاب التدقيق واملكافآت
السنوية ملجلس إدارة الصندوق ورسوم أخرى مماثلة .تخضع املكافآت السنوية ملجلس إدارة الصندوق بحد أق ٤٨،٠٠٠ ¥ßريال سعودي لجميع
أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
حساب مالكي الوحدات املتضمن الوحدات اململوكة من قبل األطراف ذات العالقة هو كما ي5ي:
صا&ي قيمة األصول
وحدات يمتلكها مدير الصندوق
 %من إجماjي الوحدات
ريال سعودي
الوحدات بالعدد
 ٣١ديسم٢٠٢٠ +,م

٥٬٠٠٠

٦٬٨٦٠٬٨٢٧

%٦٩

 ٣١ديسم٢٠١٩ +,م

٥٬٠٠٠

٦٬٢٧٩٬٥٧٣

%٦٥

فيما ي5ي ملخص للمعامالت واألرصدة الهامة مع األطراف ذات العالقة 9ي السياق العادي ألعمال الصندوق املدرجة 9ي القوائم املالية:
ال/طرف ذو العالقة

طبيعة املعامالت

مبلغ املعاملة خالل السنة املن('ية &ي
 ٣١ديسم:W
 ٣١ديسم+,
٢٠١٩م
٢٠٢٠م

مدير الصندوق

أتعاب إدارة

١٢٤٬٦٦٨

١٢٠٬٨٧٦

٣٥٬٦١٣

٣١٬٣٧٦

أعضاء مجلس اإلدارة

مكافآت سنوية

٢٤٬٠٦٦

٢٤٬٠٠٠

٢٤٬٠٦٦

٦٬٠٤٩

-١٠

اإلرتباطات واإللvwامات
ال توجد أي إرتباطات وال£sامات كما 9ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ :Wم و  ٣١ديسم٢٠١٩ :Wم.

-١١

مصروفات تشغيلية أخرى
 ٣١ديسم٢٠٢٠ +,م
ريال سعودي
٣٣٬٠٩٩
٢٣٬٥٨٣
١٣٬٠٣٧
١٬٤٢٦
٧١٬١٤٥

أتعاب مھنية
رسوم احساب التقييم
رسوم مراقبة ومراجعة ھيئة أسواق المال
مصروفات أخرى

-١٢

الرصيد الختامي املستحق
 ٣١ديسم:W
 ٣١ديسم+,
٢٠١٩م
٢٠٢٠م

 ٣١ديسم٢٠١٩ :Wم
ريال سعودي
٣١٬٥٠٠
٢٢٬٤٤٤
٧٬٥٠٠
١٠٬١٠٤
٧١٬٥٤٨

تقارير القطاعات
يحمــل الصــندوق محفظــة مــن أدوات حقــوق امللكيــة للشــركات املدرجــة 9ــي الســوق املاليــة الســعودية .يقــوم مــدير الصــندوق بشــكل دوري بتقيــيم األداء
وتخصــيص املــوارد للعمــل كوحــدة واحــدة ،وبالتــاي ،لــم يــتم تحديــد قطاعــات تشــغيل منفصــلة ألغـراض إعــداد التقــارير املاليــة .وبالتــاي ،لــم يــتم اإلفصــاح
عن التقارير القطاعية كما هو مطلوب بموجب املعيار الدوي إلعداد التقارير املالية رقم " ٨قطاعات التشغيل".

١٨

صندوق وساطة لألسهم السعودية
ُ
)مدار بواسطة شركة الوساطة املالية(
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن`aية 9ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ :Wم
-١٣

تسوية قيمة الوحدة
وفقا لتعميم هيئة أسواق املال رقم  ١٧/١٨٧٢/٦/١بتاريخ  ١٣ربيع ثاني ١٤٣٩هـ )املوافق  ٣١ديسم٢٠١٧ :Wم( ،قرر مجلس هيئة السوق املالية بتاريخ
 ١٠بيع ثاني ١٤٣٩هـ )املوافق  ٢٨ديسم٢٠١٧ :Wم( تقييد تسجيل خسائر االئتمان املتوقع وتحسب ً
وفقا للمعيار الدوي للتقارير املالية  ٩فقط لغرض
ر
القوائم املالية لصندوق االستثمار.
ً
يتم تسجيل جميع األصول املالية للصندوق بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وبناء عليه ،ال تحتوي هذﻩ القوائم املالية ع5ى أي تعديل
لخسائر االئتمان املتوقعة ،وبالتاي فإن تسوية سعر الوحدة املحسوبة ً
وفقا إلطار التقرير املاي املطبق ي نفسها بالنسبة لسعر الوحدة املحسوب
لغرض الوحدة املعامالت.

-١٤

القيمة العادلة لألدوات املالية
ل
ق
ل
ن
ل
تتكون األدوات املالية من أصو وإل£sامات مالية .تتكو األصو واإلل£sامات املالية للصندو من أرصدة لدى البنوك وأصو مالية بالقيمة العادلة
من خالل األرباح والخسائر واإلل£sامات املستحقة واإلل£sامات األخرى.
القيمة العادلة ي املبلغ الذي يمكن بموجبه مبادلة أصل ،أو تسوية ال£sام بن أطراف ع5ى دراية ولد`Àم الرغبة 9ي ذلك 9ي معاملة بحتة.
يتم تجميع األصول واإلل£sامات املقاسة بالقيمة العادلة 9ي قائمة األصول واإلل£sامات 9ي ثالثة مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة .يتم
تحديد هذﻩ املجموعة ع5ى أساس أدنى مستوى من املدخالت الهامة املستخدمة 9ي قياس القيمة العادلة ،ع5ى النحو التاي:
املستوى األول :األسعار املتداولة 9ي األسواق األنشطة )غ :املعدلة( ألصول أو إل£sامات مماثلة.
•
املستوى الثاني :مـدخالت بخـالف األسـعار املدرجـة ضـمن املسـتوى األول والSـ Rيمكـن مالحظ`aـا لألصـول أو اإلل£sامات،إمـا مباشـر )كاألسـعار( أو
•
بطريقة غ :مباشرة )كاملشتقة من األسعار(.
املستوى الثالث :مدخالت األصول أو اإلل£sامات ال RSال تستند إى بيانات السوق القابلة للمالحظة )غ :قابلة للمالحظة(.
•
االستثمارات ال RSتستند قيم`aا ع5ى أسعار السوق املدرجة 9ي األسواق النشطة ،وبالتاي مصنفة ضمن املستوى  ،١تشمل أدوات حقوق امللكية
النشطة املدرجة .ال يقوم الصندوق بتعديل السعر املعروض لهذﻩ األدوات.
لم تكن هناك تحويالت بن املستويات خالل العام.
يحل ــل الج ــدول الت ــاي ،ض ــمن التسلس ــل الهرم ــي للقيم ــة العادل ــة ،أص ــول وإل£sام ــات الص ــندوق )حس ــب الفئ ــة( املقاس ــة بالقيم ــة العادل ــة  9ــي  ٣١ديس ــم:W
٢٠٢٠م و  ٣١ديسم٢٠١٩ :Wم.
 ٣١ديسم٢٠٢٠ +,م
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
املستوى األول
أدوات حقوق ملكية مدرجة

٨٬٢٤١٬٦٩١

 ٣١ديسم٢٠١٩ +,م

٦٬٧٧٥٬٠٢٧

األصول املالية بالتكلفة املطفأة
النقد والنقد املعادل
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات 9ي أوراق مالية مدرجة

١٬٧٧٤٬٥٠٣

٢٬٩٧٣٬٥١٩

٨٬٢٤١٬٦٩١

٦٬٧٧٥٬٠٢٧

اإللvwامات املالية بالتكلفة املطفأة
املستحقات والذمم الدائنة األخرى

٩٨٬٨٤٤

١٩

٦٤٬١٩٢

صندوق وساطة لألسهم السعودية
ُ
)مدار بواسطة شركة الوساطة املالية(
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن`aية 9ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ :Wم
-١٥

االدوات املالية – إدارة املخاطر
يركز برنامج إدارة املخاطر العام للصندوق ع5ى إمكانية التنبؤ باألسواق املالية ويس ى إى تقليل اآلثار السلبية املحتملة ع5ى األداء املاي للصندوق.
تعرضه أنشطة الصندوق ملجموعة متنوعة من املخاطر املالية :مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق.
مدير الصندوق مسؤول عن تحديد املخاطر والسيطرة عل`ا .يشرف مجلس إدارة الصندوق ع5ى مدير الصندوق ،وهو املسؤول ال`ائي عن اإلدارة
العامة للصندوق.
تم إعداد مراقبة املخاطر والتحكم ف`ا بشكل أسا RÐع5ى أساس الحدود ال RSوضعها مجلس إدارة الصندوق .يحتوي الصندوق ع5ى وثيقة الشروط
واألحكام الخاصة به ال RSتحدد إس:sاتيجيات أعماله العامة ،وتحمله للمخاطر وفلسفته العامة إلدارة املخاطر ،وهو ملزم باتخاذ إجراءات إلعادة
توازن املحفظة بما يتما ¥àمع إرشادات االستثمار.
يستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع املخاطر ال RSيتعرض لها .هذﻩ األساليب موضحة أدناﻩ.
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان ي مخاطر فشل أحد أطراف األداة املالية 9ي الوفاء بال£sامه والتسبب 9ي تكبد طرف آخر خسارة مالية.
يتعرض الصندوق ملخاطر االئتمان ع5ى محفظته االستثمارية والنقد والنقد املعادل .يس ى مدير الصندوق للحد من مخاطر االئتمان ع5ى محفظة
األسهم من خالل مراقبة التعرض ملخاطر االئتمان .يس ى مدير الصندوق للحد من مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرض ملخاطر االئتمان .ال
يمتلك الصندوق آلية تصنيف رسمية .تتم إدارة مخاطر االئتمان والتحكم ف`ا من خالل مراقبة التعرضات االئتمانية للحصول ع5ى ضمانات ،والحد
من املعامالت مع أطراف مقابلة محددة ،والتقييم املستمر للجدارة االئتمانية لألطراف املقابلة.
يوضح الجدول أدناﻩ الحد األق ¥ßللتعرض ملخاطر االئتمان ملكونات قائمة املركز املاي.
 ٣١ديسم٢٠٢٠ +,م

 ٣١ديسم٢٠١٩ +,م

النقد والنقد املعادل )إيضاح (٧

١٬٧٧٤٬٥٠٣

٢٬٩٧٣٬٥١٩

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )إيضاح (٨

٨٬٢٤١٬٦٩١

٦٬٧٧٥٬٠٢٧

يتم االحتفاظ بالرصيد املصر9ي للصندوق لدى بنك مح5ي يتمتع بتصنيف ائتماني سليم.
يقيس الصندوق مخاطر االئتمان وخسائر االئتمان املتوقعة باستخدام احتمالية التخلف عن السداد والتعرض عند التع :Øوالخسارة 9ي حالة التخلف
ً
عن السداد .تأخذ اإلدارة 9ي االعتبار كال من التحليل التاريáي واملعلومات التطلعية عند تحديد أي خسارة ائتمانية متوقعة.
تم النظر 9ي جميع األصول املالية لخسائر االئتمان املتوقعة كما 9ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ :Wم و ٣١ديسم٢٠١٩ :Wم .ومع ذلك ،فإن تأث :الخسائر االئتمانية
املتوقعة ع5ى هذﻩ األصول لم يكن جوه ًريا ألن الصندوق غ :معرض ملخاطر ائتمانية كب:ة وال يوجد تاريخ من التخلف عن سداد هذﻩ األرصدة.
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صندوق وساطة لألسهم السعودية
ُ
)مدار بواسطة شركة الوساطة املالية(
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن`aية 9ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ :Wم
االدوات املالية – إدارة املخاطر )تتمة(
مخاطر السيولة
مخاطر السيولة ي املخاطر املتمثلة 9ي أن الصندوق سيواجه صعوبة 9ي اإلفراج عن األموال للوفاء بال£sاماته املرتبطة باإلل£ sامات املالية .قد تنتج
مخاطر السيولة عن عدم القدرة ع5ى بيع أصل ماي بسرعة بمبلغ قريب من قيمته العادلة.
تنص شروط وأحكام الصندوق ع5ى االش:sاكات واالس:sداد للوحدات مرتن خالل األسبوع ،وبالتاي فهو معرض ملخاطر السيولة للوفاء بعمليات
اس:sداد مالكي الوحدات .تشتمل األصول املالية للصندوق بشكل رئي Râع5ى أرصدة بنكية واستثمارات 9ي حقوق امللكية وال RSتعت :Wقابلة للتحقيق
بسهولة .يراقب مدير الصندوق متطلبات السيولة بشكل منتظم ويس ى لضمان توفر األموال للوفاء باالل£sامات عند ظهورها.
 ٣١ديسم٢٠٢٠ +,م
إلvwامات مالية
مستحقات وإل£sامات اخرى

٩٨٬٨٤٤

 ٣١ديسم٢٠١٩ +,م
إلvwامات مالية
مستحقات وإل£sامات اخرى

٦٤٬١٩٢

اك +£من سنة واقل
من خمس سنوات

ح ¡¢سنة

-

-

اك +£من خمس
سنوات
-

-

اإلجماjي
٩٨٬٨٤٤

٦٤٬١٩٢

مخاطر السوق
مخاطر السوق ي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية بسبب التغ:ات 9ي أسعار السوق.
يدير مدير الصندوق مخاطر السوق من خالل مراقبة التعرض ع5ى األوراق املالية القابلة للتداول من خالل اتباع سياسات إدارة املخاطر الداخلية
وإرشادات االستثمار املعتمدة من قبل لجنة إدارة املخاطر  /االستثمار.
تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من املخاطر :مخاطر أسعار العموالت الخاصة ومخاطر العملة ومخاطر األسعار.
مخاطر أسعار العموالت
تنشأ مخاطر أسعار العموالت من احتمال أن تؤثر التغ :ات 9ي أسعار العموالت الخاصة بالسوق ع5ى الربحية املستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات
املالية.
كما 9ي تاريخ قائمة املركز املاي ،لم يتعرض الصندوق ملخاطر أسعار عمولة كب:ة حيث أن جميع األصول واإلل£sامات املالية ال تحمل عمولة.
مخاطر العمالت
مخاطر العمالت ي مخاطر تقلب قيمة األداة املالية بسبب التغ9 :ي أسعار صرف العمالت األجنبية .بما أن األدوات املالية للصندوق مقومة بعملته
الوظيفية ،فإن الصندوق ال يخضع ملخاطر العملة.
مخاطر األسعار
مخاطر األسعار ي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية نتيجة للتغ:ات 9ي أسعار السوق )بخالف تلك الناشئة
عن مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر العملة( سواء كانت تلك التغي:ات ناجمة عن عوامل خاصة بـأداة مالية فردية أو جهة إصدارها ،أو العوامل الRS
تؤثر ع5ى جميع األدوات املالية املماثلة املتداولة 9ي السوق.
يتداول الصندوق 9ي أدوات حقوق امللكية املعرضة ملخاطر أسعار السوق الناشئة عن عدم اليقن بشأن األسعار املستقبلية لألدوات .تتم إدارة مخاطر
أسعار السوق للصندوق من قبل مدير الصندوق من خالل مراقبة الوضع العام للصندوق 9ي السوق ،واالتجاهات ومستويات املخاطر لكل فئة ع5ى
أساس يومي.
تركز اس:sاتيجية الصندوق ع5ى فرص االستثمار املتوقع أن تدر عوائد مجزية ع5ى املدى املتوسط إى الطويل .العوامل الرئيسية ال RSتم تحليلها
واستخدامها لتقييم االستثمارات ي السعر واألرباح ونسب عائد األرباح.
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صندوق وساطة لألسهم السعودية
ُ
)مدار بواسطة شركة الوساطة املالية(
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن`aية 9ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ :Wم
االدوات املالية – إدارة املخاطر )تتمة(
يلخص الجدول أدناﻩ تأث :الزيادة  /النقص 9ي تقييم مجموعة الصناعة ع5ى ربح الصندوق للسنة .يعتمد التحليل ع5ى اف:sاض أن القيمة السوقية
ملمتلكات املحفظة قد زادت  /انخفضت بنسبة .٪٥
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املجموعة الصناعية

 ٣١ديسم٢٠٢٠ +,م

 ٣١ديسم٢٠١٩ +,م

املواد األساسية
البنوك
صناديق االستثمار العقارية
تجارة السلع الكمالية
الرعاية الصحية
اإلتصاالت
الطاقة
إنتاج األغذية
االدوية
النقل
الخدمات التجارية واملهنية
تجزئة األغذية
الخدمات اإلس`aالكية
السلع الرأسمالية

٦٥٬٣٤٤
٥٧٬٥٤٨
٨٠٬٤٧١
٣٢٬٦٦٢
٥٣٬٣٠٠
٢٢٬٩٤٩
٣٢٬٦٧٦
٢١٬٨٦١
١٢٬٣٤٨
٩٬٦٣٠
٧٬٧١٠
١٥٬٥٨٦
٤١٢٬٠٨٥

٥٠٬٠٧٦
١٠٠٬٣٦٨
٦٩٬٠٦٨
٢٧٬٠٧٤
٢٢٬٩٠٥
٢٣٬٢٣٣
١٨٬٢٨٥
١٠٬٢٨٠
٥٬٥٤٦
٨٬٣٢١
٣٬٥٩٦
٣٣٨٬٧٥١

إدارة رأس املال
يمثل رأس مال الصندوق صا9ي األصول املنسوبة إى مالكي الوحدات القابلة لالس:sداد .يمكن أن يتغ :صا9ي األصول املنسوبة إى مالكي الوحدات
القابلة لالس:sداد بشكل كب9 :ي كل يوم تقييم ،حيث يخضع الصندوق لالش:sاكات وعمليات االس:sداد ً
وفقا لتقدير مالكي الوحدات 9ي كل يوم تقييم،
ً
فضال عن التغي:ات الناتجة عن أداء الصندوق .يتمثل هدف الصندوق عند إدارة رأس املال 9ي حماية قدرة الصندوق ع5ى االستمرار كمنشأة
مستمرة من أجل توف :عوائد ملالكي الوحدات ،وتقديم مزايا ألصحاب املصلحة اآلخرين والحفاظ ع5ى قاعدة رأسمالية قوية لدعم تطوير األنشطة
االستثمارية للصندوق.
يقوم مجلس إدارة الصندوق واملدير بمراقبة رأس املال ع5ى أساس قيمة صا9ي األصول املنسوبة إى مالكي الوحدات.

-١٧

أخر يوم تقييم
آخر يوم تقييم لغرض إعداد هذﻩ القوائم املالية هو  ٣١ديسم٢٠٢٠ :Wم )٢٠١٩م ٣١ :ديسم٢٠١٩ :Wم(.

-١٨

إعتماد القوائم املالية
تم إعتماد هذﻩ القوائم املالية من قبل مجلس إدارة الصندوق 9ي  ١٦شعبان ١٤٤٢هـ املوافق  ٢٩مارس ٢٠٢١م.

٢٢

