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نفيد العمالء الكرام بأن تقارير الصندوق متاحة عند الطلب و بدون مقابل 



18 ج) مدير الصندوق 

19 د) أمين الحفظ

19 هـ) المحاسب القانوني

20 و) القوائم المالية 
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التقرير السنوي لصندوق وساطة لألسهم السعودية لعام 2020م

الفهرس

الصفحة المحتوى

3 أ) معلومات صندوق االستثمار

3 ب) أداء الصندوق 



5.79%

عام 2019م

11.47%

لسنة واحدة 2020م

11.99%
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التقرير السنوي لصندوق وساطة لألسهم السعودية لعام 2020م

هذا التقرير يضم معلومات صندوق اإلستثمار ، أداء الصندوق ، مراجعة ألنشطة اإلستثمار خالل الفترة ، و أيضاً معلومات تمكن عمالئنا من إتخاذ قرار مدروس بشأن أنشطة الصندوق اإلستثماري

يستثمر الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودي " تداول " وفي السوق الموازي " نمو " كما يجوز للصندوق اإلستثمار في كل من الطروحات األولية وحقوق األولوية القابلة للتداول في السوق السعودي متضمنة حقوق األولوية المتبقية باإلضافة 
إلى اإلستثمار في صناديق األسهم المحلية متضمنة صناديق الطروحات األولية المطروحة طرحاً عاماً ومرخصة من هيئة السوق المالية سواء كانت مدارة من قبل مدير الصندوق نفسه أو مدير آخر. وأيضا يجوز للصندوق اإلستثمار في وحدات الصناديق العقارية المتداولة 

وصناديق المؤشرات المتداولة مع مراعاة أن تكون جميع اإلستثمارات متوافقة مع المعايير الشرعية.

أداء الصندوق : ب. 

نفيد العمالء الكرام بأن تقارير الصندوق متاحة عند الطلب و بدون مقابل 

معلومات الصندوق اإلستثماري : أ. 

عام 2018 م

جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالثة األخيرة: 

أقل

إسم الصندوق اإلستثماري
صندوق وساطة لألسهم السعودية

أهداف الصندوق اإلستثمارية
صندوق وساطة لألسهم 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 اإلسترشادي، وذلك من خالل اإلستثمار في الشركات المدرجة في 

أسواق األسهم السعودية والمتوافقة مع الضوابط الشرعية.

سياسة توزيع الدخل و األرباح

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

سياسات اإلستثمار و ممارساته

األرباح الموزعة لكل 
وحدة

نسبة المصروفاتصافي قيمة األصول نهاية العام
صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة نهاية 

أعلىالعام

أعلى و أقل صافي قيمة أصول الصندوق 
لكل وحدة خالل العام

عدد الوحدات المصدرة في نهاية 
العام

نسبة المصروفات

3.70% ال يوجد 7,710.9974

صافي قيمة األصول نهاية العام

SAR 1,158.4163 SAR 7,345,492.61 ال يوجد

أقلأعلى

6,340.9785 SAR 1,062.4969

SAR 9,684,353.81

األرباح الموزعة لكل 
وحدة

عدد الوحدات المصدرة في نهاية 
العام

أعلى و أقل صافي قيمة أصول الصندوق 
لكل وحدة خالل العام

صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة نهاية 
العام

SAR 1,283.5693

صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة نهاية 
العام

صافي قيمة األصول نهاية العام

عام 2020 م

نسبة المصروفات

SAR 1,155.0668 SAR 1,306.4666 SAR 1,255.9145

األرباح الموزعة لكل 
وحدة

عدد الوحدات المصدرة في نهاية 
العام

أعلى و أقل صافي قيمة أصول الصندوق 
لكل وحدة خالل العام

أقل أعلى

3.14%

عام 2019 م

العائد اإلجمالي 

SAR 1,372.0612 SAR 9,935,848.81

العائد اإلجمالي السنوي

سجل األداء:

9.25%

3.35% ال يوجد 7,241.5494

عام 2020م منذ التأسيس لثالث سنوات

37.21% 21.71%

عام 2016م

أداء الصندوق

SAR 1,037.9653 SAR 1,385.5510

لسنة واحدة 2020م

9.25%

أداء المؤشر
العائد اإلجمالي السنوي العائد اإلجمالي 

8.88%

عام 2017م

-1.91%

عام 2018م

8.48%8.42%

عام 2019م

عام 2020م منذ التأسيس لثالث سنوات

11.99% 72.35% 48.90%

عام 2016م

27.45%

عام 2017م

2.37%

عام 2018م



- الشركة السعودية للصناعات األساسية
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7 -

شركة أسمنت ينبع

9-Nov-20 مصرف الراجحي 

2
2
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2

5-May-20

- 3

13-Apr-20عاديه

16 - 17 33 غير عادية 

غير عادية  10-Jun-20
1 1 غيرعادية 

- عادية  30-Jun-20

-
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شركة جرير للتسويق

الشركة المتحدة لإللكترونيات

1 8
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2 - 26 28 عادية  18-Jun-20
2 -

3 - 23 26 عادية  7-May-20 شركة أسواق عبدهللا العثيم

غير عادية 15-Jul-20
-

شركة إتحاد مصانع اإلسالك
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مصرف اإلنماء

رسوم إشتراك الصندوق تصل حتى 1% وفقاٌ لتقدير مدير الصندوق كحد أقصى من قيمة اإلشتراك واليوجد رسوم لإلسترداد.
رسوم الهيئة الشرعية يتحملها مدير الصندوق.

التغييرات الجوهرية خالل عام 2020م
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22غيرعادية 30
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12-May-20 بنك البالد

الشركة السعودية للخدمات األرضية

شركة إتحاد مصانع األسالك

-
35 35

2 2 May-20-11 عادية  شركة الزيت العربية السعودية

7 9 عادية  29-Jun-20

27

التصويت بـ(نعم)

شركة المراعي 

29-Mar-20عاديه
30غيرعادية

رسوم نشر قيمة الوحدات في تداول

SAR 7,520.55

العموالت

3.35% اجمالي نسبة المصروفات

5-Apr-20

.

.7
5

تاريخ الجمعية

20

SAR 12,838.55

SAR 5,516.44

عدد بنود الجمعيةنوع الجمعية

رسوم هيئة السوق المالية

رسوم اإلدارة 

SAR 69,167.42

-

SAR 33,098.63 رسوم المحاسب القانوني

SAR 1,436.80 تطهير أرباح أسهم

30

SAR 23,582.77 رسوم المؤشر اإلسترشادي

SAR 0.00 مصروفات أخرى

29-Apr-20
29-Apr-20

ممارسات التصويت للصندوق خالل عام 2020م

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

-

20

الشركة

6
18

1

12-Feb-206
27

26-Apr-20

-
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12 بنك البالد

 الشركة السعودية للصناعات األساسية

بنك الجزيره

شركة أسمنت المنطقة الشمالية

شركة اإلتصاالت السعودية

شركة الخطوط السعودية للتموين

20-Apr-20

-

التصويت باالمتناعالتصويت بــ(ال)

رسوم أمين الحفظ

SAR 24,065.75 مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق

القيمة *المبالغ تشمل القيمة المضافة

التقرير السنوي لصندوق وساطة لألسهم السعودية لعام 2020م

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب ونسبة المصروفات التي تحملها الصندوق على مدار العام:

-

بيان الرسوم

غيرعادية

شركة أسمنت المنطقة الشمالية

مصرف الرجحي

SAR 124,668.19

25

1

مجموعة صافوال

شركة الصحراء العاليمه للبتروكيماويات

7

8-Apr-20
18

4
-
1

15-Apr-20
-

10-May-20 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

- -



امتناع رفض موافق
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بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ 
العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار ، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سبع سنوات، حيث 

بلغت قيمة التعامالت لعام 2019 مبلغ 42,525 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.
بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ 
العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته خمس سنوات حيث بلغت قيمة 

التعامالت لعام 2019 مبلغ 39,375 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.

لتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدهللا بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل األستاذ/ 
عبدهللا 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 التعامالت لعام 2019 مبلغ 780,596,000 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.
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تفصيل ممارسات الصندوق السنوية:

12/2/2020 شركة أسمنت المنطقة الشمالية 

أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها  والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف والشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت المحدودة (حلول) 
حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (االتصاالت السعودية)، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات االنترنت المباشر، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته 

1،960،857 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. سنتين حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 2019 مبلغ 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ 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 التعامالت لعام 2019 مبلغ 34،650 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.

مصرف الراجحي 29/3/2020
قرار التصويت

موضوع التصويت البنود

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف والشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها 
حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (االتصاالت السعودية)، وهي عبارة عن عقد تقديم توريد وتركيب وصيانة أجهزة Dell - EMC ، بدون شروط ومزايا 

تفضيلية، ومدته ثالث سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 2019 مبلغ 21،613،740 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.

بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ 
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 التعامالت لعام 2019 مبلغ 557,761 

ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.
بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ 

العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار ، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى اإلدارة اإلقليمية الجنوبية ، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سبع سنوات حيث 
بلغت قيمة التعامالت لعام 2019 مبلغ 260,444 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.

قرار التصويت
موضوع التصويت البنود

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

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

التصويت على تعديل المادة التاسعة والعشرون من النظام األساسي المتعلقة بدعوة الجمعيات.
التصويت على تعديل المادة االربعون من النظام األساسي المتعلقة بتقارير اللجنة.

التصويت على تعديل المادة الرابعة واالربعون من النظام األساسي المتعلقة بالوثائق المالية.

التقرير السنوي لصندوق وساطة لألسهم السعودية لعام 2020م

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدهللا بن سليمان الراجحي مصلحة مباشرة فيها كونها شركة مملوكة له، وهي 
عبارة عن عقد تقديم خدمات السفر والسياحة، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته أربع سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 2019 مبلغ 4,471,559 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.

عبدهللا بن سليمان الراجحي، وهي عبارة عن عقد إيجار مركز البطحاء للصرافة والتحويل، بدون شروط ومزايا تفضيلية  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف ورئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ 
ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 2019 مبلغ 577,500 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدهللا بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل األستاذ/ 
عبدهللا بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للبنوك والممتلكات وانقطاع األعمال وتغطية المدراء والتنفيذيين، 

بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 2019 مبلغ 81,284,000 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.

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

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

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

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

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

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وقدرها (3,750) مليون ريال سعودي بواقع (1.5) ريال سعودي للسهم 
الواحد والتي تمثل (15%) من قيمة السهم اإلسمية، وبذلك يصبح إجمالي األرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مبلغ وقدره (7,500) مليون ريال سعودي بواقع (3.00) ريال 

سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (30%) من قيمة السهم اإلسمية. على أن تكون أحقية االرباح الموزعة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز اإليداع بنهاية تداول يوم الجمعية والتي تظهر بياناتهم ثاني 
يوم تداول بعد يوم انعقاد الجمعية. علماً بأن صرف األرباح سيكون بتاريخ 06/04/2020م.

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف وفقاً للضوابط واإلجراءات 
التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات.

لتصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وااللتزام، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية األولية للربع األول والثاني والثالث والقوائم المالية 
الختامية السنوية للعام المالي 2020م ،وتحديد أتعابهم.

التصويت على صرف مبلغ (6,140,000) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وأعضاء لجنة المراجعة وااللتزام نظير عضويتهم للفترة من 1 يناير 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م.

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو 
حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ 
عبارة عن عقد االتفاقية االستراتيجية لتقديم خدمات وحلول االتصاالت وتقنية المعلومات الذكية المتكاملة بدون شروط ومزايا تفضيلية لمدة خمس سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 2019 مبلغ 

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

لتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ 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 التعامالت لعام 2019 مبلغ 421،491 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي 
عبارة عن عقد اتفاقية تقديم خدمات االتصاالت ، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سنتين وتسع شهور حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 2019 مبلغ 998،920 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.

أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ 
عبارة عن عقد اتفاقية تقديم خدمات رسائل المجموعات وحلول االتصاالت المتكاملة ، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته ثالث سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 2019 مبلغ 163،873،018 ريال سعودي 

والترخيص بها لعام قادم.
أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ 

عبارة عن عقد تقديم خدمات عامة مثل ( االتصاالت , الجواالت, مركز االتصال ) بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 2019 مبلغ 32،560،532 ريال سعودي 
والترخيص بها لعام قادم.

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ 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 ثالث سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 2019 مبلغ 34،650 ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم.
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التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر في العام 2019م، والتي لمجموعة صافوال مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في 
مجلس إدارة الشركة هم األستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) واألستاذ بدر بن عبدهللا العيسى (عضو غير تنفيذي) علماً 

بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ 63,489 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة .

مصلحة مباشرة فيه،  م، والذي لعضو مجلس اإلدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي)  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك األهلي التجاري في العام 2019
علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 9,962 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة .

شركة المراعي 5/4/2020
قرار التصويت

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

التصويت لعضو مجلس اإلدارة 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 .

التصويت على "معاييراألعمال المنافسة"، التي بموجبها يتحقق مجلس اإلدارة من منافسة عضو مجلس اإلدارة ألعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقاً لمتطلبات الفقرة 
(3) من المادة (46) من الئحة حوكمة الشركات .

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتعيين سمو األمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (غير تنفيذي) عضواً بمجلس اإلدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 09/03/2020 م إلكمال دورة المجلس حتى 
تاريخ انتهاء الدورة في تاريخ 06/08/2022 م خلفاً للعضو السابق سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (غير تنفيذي).

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة بدالً من عضو لجنة المراجعة المستقيل األستاذ سلطان بن عبدالملك آل الشيخ 
(عضو غير تنفيذي)، على أن يُكمل األستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي مدة سلفه في الدورة الحالية للجنة المراجعة التي بدأت في 7 أغسطس 2019م وتنتهي في 6 أغسطس 2022م .

التصويت لعضو مجلس اإلدارة األستاذ 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 مماثالً للشركة يتمثل في الدواجن .

التقرير السنوي لصندوق وساطة لألسهم السعودية لعام 2020م

م، والتي لعضو مجلس اإلدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة هرفي للخدمات الغذائية في العام 2019
مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 5,991 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة .

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

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة واالستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا والذي لعضو مجلس إدارة الشركة األستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة 
غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقار مستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 

م بأجرة سنوية قيمتها مبلغ 173 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة . 2021
م، والذي لعضو مجلس اإلدارة االستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي)  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر في العام 2019

مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نشر بمبلغ 184 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة .
م، والذي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي)  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) في العام 2019

مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعالف بمبلغ 11,118 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة .

موضوع التصويت البنود

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

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

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 850 مليون ريال (أي ما يعادل 8.5% من رأس المال، 
وعلى أساس 1,000 مليون سهم)، على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ 

االستحقاق وسيتم التوزيع خالل 15 يوماً من تاريخ االستحقاق.

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

م، والذي لعضو مجلس اإلدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها،  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك األهلي التجاري في العام 2019
والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك األهلي التجاري ومبلغ األرباح قدره 16,150 ألف ريال ,وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة 200,000 ألف ريال للفترة من 2015م إلى 2022م، 

م ، بالشروط التجارية السائدة . وبقيمة 190,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020
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التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ وقدره 1,800 ألف ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي في العام 2019م، والتي لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) 
مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تموين بمبلغ 504 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة .

م، والتي لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي)  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2019
وسمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين. بمبلغ 136,517 ألف ريال وذلك بالشروط التجارية 

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

وسمو األمير 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 األرباح 21 ألف ريال، 
بالشروط التجارية السائدة .

التصويت لعضو مجلس اإلدارة 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 مماثالً للشركة يتمثل في المخبوزات .

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

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2019م، والذي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) واألستاذ سعد بن 
عبد المحسن الفضلي (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيها،والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي البريطاني. ومبلغ األرباح قدره 18,213 ألف ريال, وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره 

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

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

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بندة للتجزئة في العام 2019م، والتي لمجموعة صافوال مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس 
إدارة الشركة هم األستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) واألستاذ بدر بن عبدهللا العيسى(عضو غير تنفيذي)، علماً بأن 

طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 705,028 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة .

التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 10 مليون سهماً من أسهمها وتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض 
مجلس اإلدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خالل فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وكذلك تفويض مجلس اإلدارة بتحديد شروط هذا البرنامج 

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

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2019م، والذي لعضوي مجلس اإلدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) واألستاذ بدر بن عبدهللا 
العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي الفرنسي ومبلغ األرباح قدره 5,908 ألف ريال، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة 

بقيمة 100,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، وبقيمة 50,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م ، بالشروط التجارية السائدة .

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مجموعة سامبا المالية في العام 2019م، والذي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ عمار بن عبدالواحد الخضيري (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيه، علماً 
بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 10,960 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة .
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من رأس مال الشركة، وبمبلغ  ثمانية رياالت للسهم الواحد وبما نسبته %80  م البالغ مجموعها (8)  التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع األول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2019
إجمالي (960,000,000) تسعمائة وستون مليون ريال.
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التصويت على صرف مبلغ (2,650,000) مليونان وستمائة وخمسون ألف ريال مكافأة سنوية ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة جرير لالستثمارات التجارية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدهللا بن عبدالرحمن العقيل (عضو 
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 

بالرياض، علماً بأن قيمة التعامالت في عام 2019م بلغت 306,240 ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة جرير لالستثمارات التجارية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدهللا بن عبدالرحمن العقيل (عضو 
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 

بالرياض، علماً بأن قيمة التعامالت في عام 2019م بلغت 145,860 ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أمواج الظهران المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد هللا بن عبد الرحمن العقيل (عضو 
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 

بالظهران، علماً بأن قيمة التعامالت في عام 2019م بلغت 1,653,750 ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

شركة جرير للتسويق 13/4/2020

قرار التصويت موضوع التصويت البنود

التصويت على إضافة المادة رقم 17 من النظام األساس للمصرف الخاصة بالتفويض إلصدار الصكوك .
في حال الموافقة عليها . التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام األساس للمصرف وترقيمها لتتوافق مع التعديالت المقترحة في البنود أعاله (23-22-21-20-19-18-17-16-15) 

مطلق بن حمد المريشد للمشاركة في عضوية مجلس إدارة شركة سيتي جروب العربية السعودية . التصويت على الترخيص لعضو مجلس اإلدارة المهندس / 
التصويت على تحديث الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت .

التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام األساس للمصرف الخاصة بأغراض الشركة .
التصويت على تعديل المادة رقم 7 من النظام األساس للمصرف الخاصة برأس المال، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال المصرف حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على البند رقم 6 الخاص 

بزيادة رأس المال .

التصويت على تعديل المادة رقم 20 من النظام األساس للمصرف الخاصة باللجنة التنفيذية .
التصويت على تعديل المادة رقم 22 من النظام األساس للمصرف الخاصة بالمكافآت .

التصويت على تعديل المادة رقم 23 من النظام األساس للمصرف الخاصة برئيس المجلس .
التصويت على تعديل المادة رقم 24 من النظام األساس للمصرف الخاصة باالجتماعات .

التصويت على إضافة المادة رقم 16 من النظام األساس للمصرف الخاصة بإصدار الصكوك .

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

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

مصرف االنماء 8/4/2020
قرار التصويت

موضوع التصويت البنود

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

التصويت على تعديل المادة رقم 18 من النظام األساس للمصرف الخاصة بالصالحيات .

التصويت على تعديل المادة رقم 31 من النظام األساس للمصرف الخاصة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين .
التصويت على تعديل المادة رقم 34 من النظام األساس للمصرف الخاصة بنصاب الجمعيات العامة غير العادية .

التصويت على تعيين مراجع حسـابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 
م والربع األول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه . 2020

االتصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2020م وتحديد تاريخ االستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

م، إلكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي  عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس عضواً مستقالً بمجلس اإلدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 20 نوفمبر 2019 التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ / 
م وذلك لشغل المقعد الشاغر في مجلس اإلدارة . في 20 مايو 2022

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

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

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو 
حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوَّض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس اإلدارة المهندس / مطلق  التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين مصرف اإلنماء وشركة اإلنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ / 
بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي قسط سنوي يقدر بــ (35,000,000) ريال، حيث يملك مصرف اإلنماء 

نسبة 28.75% من األسهم في شركة اإلنماء طوكيو مارين، علماً بأن األعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت (27,702,621) ريال، ومطالبات مدفوعة بلغت (13,446,980) ريال، ومطالبات معلقة بلغت 
(1,070,755) ريال .

االتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين مصرف اإلنماء وشركة اإلنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس اإلدارة المهندس / مطلق 
بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقود خِدميّة، يقدمها المصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية، بقيمة سنوية تقدر بـ (3,471,321) ريال، حيث يملك مصرف اإلنماء نسبة 28.75% من 

األسهم في شركة اإلنماء طوكيو مارين، علماً بأن األعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت (3,768,128) ريال .

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

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أسواق المستقبل للتجارة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد هللا بن عبد الرحمن العقيل (عضو 
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 التعامالت في عام 2019م بلغت 2,434,950 ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

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

بأن قيمة التعامالت في عام 2019م بلغت 89,788,789 ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كايت العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد هللا بن عبد الرحمن العقيل (عضو 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 تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، 

علماً بأن قيمة التعامالت في عام 2019م بلغت 196,020 ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين األستاذ / عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس عضو مجلس إدارة 
مستقل، واألستاذ / خالد بن محمد الخويطر عضو من خارج المجلس، أعضاء في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 20 مايو 2022م .

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

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح أسهم مجانية بمعدل سهم واحد لكل ثالثة أسهم وفقاً لما يلي: (أ) المبلغ االجمالي للزيادة هو 5,000 مليون ريال. (ب) رأس المال 
قبل الزيادة 15,000 مليون ريال، ويصبح رأس المال بعد الزيادة 20,000 مليون ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها 33.33%. (ج) عدد األسهم قبل الزيادة 1,500 مليون سهم، ويصبح عدد األسهم بعد الزيادة 

2,000 مليون سهم. (د) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدالت نمو جيدة خالل األعوام القادمة بإذن هللا.)هـ) ستتم الزيادة من خالل رسملة مبلغ (3,423) 
مليون ريال من بند االحتياطي النظامي ومبلغ (1,577) مليون ريال من بند األرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل ثالث أسهم مملوكة. )و) في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع 

الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة األسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة األسهم المستحقين للمنحة كلٌ بحسب حصته، خالل مدة ال تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد األسهم الجديدة 
المستحقة لكل مساهم. (ز) في حال اعتماد الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال ستكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للمصرف والمقيدين في 

سجل مساهمي البنك لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

التصويت على صرف مبلغ (4,388,296) ريال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

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

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

التقرير السنوي لصندوق وساطة لألسهم السعودية لعام 2020م
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التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة روبين العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد هللا بن عبد الرحمن العقيل (عضو 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 التعامالت في عام 2019م بلغت 2,408,800 ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ريوف تبوك المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد هللا بن عبد الرحمن العقيل (عضو 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 إستئجار معرض لمكتبة جرير بتبوك، 

علماً بأن قيمة التعامالت في عام 2019م 1,803,660 ريال ، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة صحة الشرق الطبية المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد هللا بن عبد الرحمن العقيل (عضو 
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 

بأن قيمة التعامالت في عام 2019م 2,666,667 ريال ، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جرير العقارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد هللا بن عبد الرحمن العقيل (عضو 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 تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، 

علماً بأن قيمة التعامالت في عام 2019م بلغت 138,600 ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جرير العقارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد هللا بن عبد الرحمن العقيل (عضو 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 تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، 

علماً بأن قيمة التعامالت في عام 2019م بلغت 171,625 ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

موضوع التصويت البنود

شركة االتصاالت السعوديه 20/4/2020

قرار التصويت موضوع التصويت البنود

التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها وبحد أقصى 5.5 مليون سهم، وبمبلغ ال يتجاوز 300 مليون ريال سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، على أن تمول عملية الشراء 
لألسهم من موارد الشركة الذاتية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خالل فترة أقصاها (8 أشهر) 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 االحتفاظ باألسهم المشتراة حتى 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة تتبع 
الشركة اإلجراءات والضوابط المنصوص عليها في األنظمة واللوائح ذات العالقة.

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

التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
عضوين في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 18/9/2019م وحتى  عضوين خارجيين)  طـــارق بن عبـــــدالعزيز الـــــرخيمي ( عمــــــرو بــن خــــــالـــــــــد كـــــــــردي، واألستاذ /  التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين الدكتور/ 
نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 27/4/2021م، وذلك بدالً 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 

(الموافق 18/9/2019م)، ويأتي هذا التعيين وفقاً لالئحة عمل لجنة المراجعة.

االعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الشمالية وشركة عبر المملكة السعودية (سبك) والتي لرئيس مجلس اإلدارة سليمان بن سليم الحربي مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام 
قادم وذلك بنفس الشروط واالسعار التي تتبعها الشركة مع عمالئها االخرين وهي عبارة عن عقد بيع مادة اإلسمنت السائب لمدة عام بكمية تعاقدية تبلغ (35,000) طن وذلك بمبلغ 6,000,000 ريال.

والتي ألعضاء مجلس اإلدارة سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن  االعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الشمالية وشركة نقل التخصصية العالمية (جيستك) 
فايز الدرجم مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وذلك بنفس الشروط واالسعار التي تتبعها الشركة مع مورديها االخرين وهي عبارة عن نقل وقود للشركة لمدة عام بكمية تعاقدية تبلغ (140,000) 

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

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

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

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

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

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

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
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التصويت على إبراء ذمة أعضــاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

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

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بإجمالي وقدره 246 مليون ريال سعودي بعد خصم الزكاة لألسهم 
المستحقة البالغ عددها 820 مليون سهم، بواقع 0.30 ريال سعودي للسهم الواحد وبنسبة 3% من القيمة األسمية للسهم. على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لالسهم والمقيدين في سجل 

مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق، وعلى أن يتم اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح الحقاً.

عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك  حيث أن لعضو مجلس اإلدارة المهندس/  طرف ذو عالقة)  التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (
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 

خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، اتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعامالت في عام 2019م بلغت 273.8 مليون ريال سعودي . وال 
توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

شركة أسمنت المنطقة الشمالية-19/4/2020
قرار التصويت

بنك الجزيره15/4/2020

13/4/2020 شركة جرير للتسويق 

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م 
والربع األول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.

- مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ 250000 ريال.
- شركةالسيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون بمبلغ 315000 ريال.

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

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

االعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الشمالية وشركة عبر المملكة لالستثمار والتي يمثلها أعضاء مجلس اإلدارة سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز 
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 399 متر مربع وبمبلغ 399,000 ريال.

قرار التصويت
موضوع التصويت

التقرير السنوي لصندوق وساطة لألسهم السعودية لعام 2020م

البنود

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

عبد هللا بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)،  محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/  التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة روبين العربية، والتي للسيد/ 
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 اإلدارة والتشغيل 

والصيانة (غير شامل الخدمات المرتبطة بالتأجير) لمجمع روبين بالزا التجاري بالرياض، علماً بأن قيمة التعامالت في عام 2019م 842,333 ريال ، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناءً على أسس تجارية دون 
شروط تفضيلية.

قرار التصويت
موضوع التصويت البنود

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة لألسواق المالية (طرف ذو عالقة) حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك األستاذ/ نبيل بن داوود الحوشان مصلحة غير مباشرة فيها (باعتباره 
عضواَ في مجلس إدارة شركة الجزيرة لألسواق المالية)، و هذه األتفاقيات عبارة عن خدمات مشتركة، اتفاقية مشاركة منتج تمام، اتفاقية مصاريف العموالت الخاصة على الودائع ألجل، اتفاقية مصاريف ايجار 

الفروع، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعامالت في عام 2019م بلغت 28.7 مليون ريال سعودي. وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
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التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة مباشرة فيها بصفته شريك في شركة نيوريست، وهذه التعامالت 
شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التموين، باإلضافة إلى عالقات إيجارية لمكاتب إدارية مع شركة التموين اإلستراتيجي بالرياض، حيث  عبارة عن تقديم  

خالل عام 2019م ـ(9,821,076ريال)، وال توجد شروط تفضيلية . بلغت قيمة التعامالت  

الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعامالت  الحكير القابضة والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ سامي بن عبد المحسن   التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبد المحسن عبد العزيز  
خالل عام 2019م (257,775ريال) وال توجد شروط تفضيلية . العالقات اإليجارية لمتاجر البيع بالتجزئة وخدمات تموين وإعاشة حيث بلغت قيمة التعامالت   عبارة عن عدد من  

المهندس عبد المحسن عبد العزيز اليحيى (والذي انتهت عضويته بتاريخ 25-01-2019م  لإلستيراد المحدودة والتي لعضو مجلس اإلدارة   التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج الغربية  
قيمة التعامالت خالل عام  لإلستيراد المحدودة للشركة مواد خام ومواد استهالكية، حيث بلغت   تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعامالت عبارة عن توريد شركة الخليج الغربية  

2019م (4,401,978ريال)، وال توجد شروط  تفضيلية .

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

التقرير السنوي لصندوق وساطة لألسهم السعودية لعام 2020م

البنود

الشركة السعودية للصناعات األساسية - 21/04/2020 
قرار التصويت

جوناثان ستنت تورياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ 
شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى  شركة التموين اإلستراتيجي أحد كبار المساهمين بالشركة، وهذه التعامالت عبارة عن تقديم   نيوريست القابضة ونظراً لعضويته في مجلس إدارة  

خالل عام 2019م بـ(9,821,076ريال)، وال توجد شروط  العاملة المتخصصة في قطاعات التموين، باإلضافة إلى عالقات إيجارية لمكاتب إدارية مع شركة التموين اإلستراتيجي بالرياض ، حيث بلغت قيمة التعامالت  
تفضيلية.

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

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

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 
األول لعام 2021م وتحديد أتعابه.

- ارنست اند يونغ (E&Y) - االتعاب المالية 2270000 (دوالر امريكي).
- الدكتور محمد العمري وشركاه - االتعاب المالية 2600000 (دوالر امريكي).

التصويت على صرف (1,800,000) ريال كمكافـــــــأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريــــــخ 31/12/2019م.

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف وفقا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام 
الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية.

موضوع التصويت

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

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

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

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

التصويت على تعديل المادة (31) من الئحة الحوكمة للشركة والخاصة بمكافآت مجلس اإلدارة   .  

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

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م بمبلغ (6,600,000,000) ريال بواقع (2.20) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (% 22) من القيمة االسمية 
للسهم الواحد، على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين ألسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية (مركز االيداع) في نهاية ثاني يوم 

تداول يلي تاريخ االستحقاق. علماً بأن صرف األرباح سيكون بتاريخ 12/05/2020م.
التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

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

شركة الخطوط السعودية للتموين21/04/2020
قرار التصويت

موضوع التصويت البنود

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

(455,100,000ريال) بواقع (5.55) ريال للسهم والتي تمثل (55.5%) من رأس المال المدفوع . التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تقرر توزيعه من أرباح نقدية للعام 2019م بمبلغ   

م، وتحديد تاريخ اإلستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة  التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020  
تنفيذاً لنظام الشركات.

التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   للسنة المنتهية في 31-12-2019م وفقاً لما ورد في تقرير مجلس اإلدارة لعام 2019م.  
م إلكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25-01-2022م  بمجلس اإلدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020-01-06 التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ فادي مجدالني عضواً (مستقل) 

وذلك خلفاً للعضو السابق المستقيل معالي األستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد.

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

الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م وللربع األول  توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع   التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على    
2021م وتحديد أتعابه. من عام   

المحسن الرشيد (والذي انتهت عضويته بتاريخ 06-12-2019م نظراً  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار المدينة االقتصادية والتي لعضو مجلس اإلدارة السابق األستاذ فهد بن عبد  
إعمار المدينة اإلقتصادية، وهذه التعامالت عبارة عن عدد من العالقات اإليجارية خاصة بالمغسلة األتوماتيكية التابعة للشركة،  الستقالته من المجلس) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة بشركة  

(2,395,009ريال)، وال توجد شروط تفضيلية . بالشركة، وحيث بلغت قيمة المعامالت التي تمت خالل عام 2019م    ووحدات سكنية بمدينة الملك عبد هللا اإلقتصادية مخصصة لسكن العاملين    

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار المدينة االقتصادية والتي لعضو مجلس اإلدارة السابق المهندس عبد هللا جميل طيبة )والذي انتهت عضويته بتاريخ 25-01-2019م تزامناً مع انتهاء 
مجلس إدارة شركة إعمار المدينة، وهذه التعامالت عبارة عن عدد من العالقات اإليجارية خاصة بالمغسلة األتوماتيكية التابعة للشركة،  ووحدات  دورة المجلس السابقة) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضواً في  

(2,395,009ريال)، وال توجد شروط تفضيلية . بالشركة، وحيث بلغت قيمة المعامالت التي تمت خالل عام 2019م    سكنية بمدينة الملك عبد هللا اإلقتصادية مخصصة لسكن العاملين  
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التصويت على ضوابط وشروط تفويض الجمعية العامة لمجلس اإلدارة بالترخيص لعضو المجلس بالمصلحة المباشرة وغير المباشرة.

التقرير السنوي لصندوق وساطة لألسهم السعودية لعام 2020م

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

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

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

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

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة بيوت األرجان، والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (ايجار موقع 
جهاز صراف آلي - بمدينة ينبع)، بمبلغ 80,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 01/09/2018م إلى 31/08/2025م)، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) ومجموعة نستله وشركاتها التابعة (شركة مملوكة بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر المهيدب وأوالده التي تملك نسبة %8,23 
من صافوال، والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعامالت وعقود عام 

2019م بلغت 383.24 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة مصنع المنهل للمياه المحدودة (شركة مملوكة بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر المهيدب وأوالده التي تملك نسبة 
%8,23 من صافوال)، والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعامالت 

وعقود عام 2019م بلغت 5.79 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة ميار لألغذية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأوالده المالكة لنسبة 8,23% من صافوال) ، والتي لعضو مجلس 
اإلدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية، علماً بأن تعامالت وعقود عام 2019م بلغت 134.73 مليون ريال، 

وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة دل مونتي العربية السعودية ( شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأوالده المالكة لنسبة 8,23% من صافوال) ، والتي 
لعضو مجلس اإلدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب و عضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعامالت وعقود عام 2019م بلغت 

70.80 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
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التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

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

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

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

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م بواقع (0.5) ريال للسهم وبنسبة (5%) من القيمة األسمية للسهم، وبمبلغ 
أجمالي قدره (375) مليون ريال سعودي وبذلك يبلغ صافي االرباح الموزعة لمساهمي البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مبلغ (675) مليون ريال سعودي، بواقع (0.9) ريال سعودي للسهم الواحد، وبما 
يعادل (9%) من القيمة االسمية للسهم. علماً بأن استحقاق األرباح للنصف الثاني سيكون للمساهمين المالكين ألسهم البنك بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة 

مركز إيداع األوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة. وسوف يتم توزيع األرباح على المساهمين المقيدين خالل 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه األرباح.

قرار التصويت موضوع التصويت البنود

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

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

التصويت على تعديل الئحة لجنة الترشيح والمكافآت.

التصويت على صرف مبلغ (3,520,000) ريال سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

التصويت على تعديل الئحة لجنة المراجعة.

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

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة بيوت األرجان، والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (ايجار موقع 
جهاز صراف آلي - بمدينة ينبع)، بمبلغ 80,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 01/09/2018م إلى 31/08/2025م)، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

مجموعة صافوال29/04/2020

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافوال لألغذية) والمملوكة لصافوال وشركة المراعي (والمملوكة بنسبة 34,52% لصافوال)، والتي لعضو مجلس 
اإلدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس اإلدارة أ. بدر عبد هللا العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعامالت وعقود عام 2019م بلغت 

43.27 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لشركة صافوال لألغذية) والمملوكة لصافوال وشركة المراعي (والمملوكة بنسبة 34,52% لصافوال)، والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. 
سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس اإلدارة أ. بدر عبد هللا العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات زيوت الطعام علماً بأن تعامالت وعقود عام 2019م بلغت 6.4 مليون ريال، وهي عبارة عن 

عقود مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

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

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة 34,52% لصافوال) وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس اإلدارة: أ. سليمان عبد القادر 
المهيدب، وعضو مجلس اإلدارة - أ. بدر عبد هللا العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعامالت وعقود عام 2019م بلغت 740.30 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم 

في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافوال لألغذية) والمملوكة لصافوال وشركة المراعي (المملوكة بنسبة 34,52% لصافوال) وشركاتها التابعة، والتي لعضو 
مجلس اإلدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس اإلدارة - أ. بدر عبد هللا العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات السكر علماً بأن تعامالت وعقود عام 2019م بلغت 62.95 مليون ريال، 

وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

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

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

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 
األول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابهم.

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

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2019م، بمبلغ 160.2 مليون ريال بواقع 0.30 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 3% من القيمة االسمية للسهم الواحد، على أن تكون 
االحقية للمساهمين المالكين ألسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية (مركز اإليداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ 

االستحقاق، سيتم اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح الحقاً.

التصويت على تفويض مجلس االدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي إن وجدت عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف وفقاً للضوابط واإلجراءات 
التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي وتدفقاته النقدية وخططه التوسعية واالستثمارية.

بنك البالد  26/04/2020

قرار التصويت موضوع التصويت البنود
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التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة عبد القادر المهيدب وأوالده (المالكة لنسبة 8,23% من صافوال)، والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. سليمان عبد 
القادر المهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع علماً بأن تعامالت وعقود عام 2019م بلغت 6.78 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود 

ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأوالده المالكة لنسبة 8,23% من  وشركة المهباج الشامية للتجارة ( شركة تابعة لصافوال)  التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (
صافوال)، والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس اإلدارة 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 تعامالت وعقود عام 2019م بلغت 30.20 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية 
السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافوال لألغذية) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة 49% لصافوال (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، 
والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس اإلدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات السكر علماً بأن تعامالت وعقود عام 2019م بلغت 

2.18 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين (األستاذ/ محمد إبراهيم محمد العيسى - عضو غير تنفيذي واألستاذ/ 
بدر حمد الربيعة- عضو مستقل، أعضاء في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30 سبتمبر2022 م.

التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات .

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو 
مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع مخلفات كرتونية، علماً بأن تعامالت وعقود عام 2019م بلغت 5.94 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية 

مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة زهور الريف والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد 
القادر المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسويق بنده، علماً بأن تعامالت وعقود عام 2019م بلغت 482 ألف ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية 

مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة مصنع الجزيرة للتمور واألغذية والتي لعضو مجلس اإلدارة أ.سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس 
اإلدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسويق بنده، علماً بأن تعامالت وعقود عام 2019م بلغت 164 الف ريال، وهي عبارة عن 

عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة 49% لصافوال (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس 
اإلدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس اإلدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار محالت تجارية ومشتريات تجزئة لمواد غذائية علماً بأن تعامالت وعقود عام 

2019م بلغت 32.81 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لصافوال) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة 49% لصافوال (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو 
مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس اإلدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات زيوت طعام علماً بأن تعامالت وعقود عام 2019م بلغت 2.23 

مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

التقرير السنوي لصندوق وساطة لألسهم السعودية لعام 2020م

مجموعة صافوال29/04/2020
قرار التصويت

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافوال لألغذية) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة 49% لصافوال (ملكية مباشرة وغير 
مباشرة)، والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس اإلدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً 

بأن تعامالت وعقود عام 2019م بلغت 3,73 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة دور الضيافة والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. بدر عبد هللا العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن 
ايجار محل تجاري، علماً بأن تعامالت وعقود عام 2019م بلغت 10.50 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي 

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

مجلس اإلدارة أ. محمد ابراهيم العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ايجار محالت تجارية علماً بأن تعامالت وعقود عام 2019م بلغت 31.13مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية 
مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

موضوع التصويت

11

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

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

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

التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف األول من العام 2019م بإجمالي مبلغ وقدره (439.999.999) ريال سعودي، أي ما مجموعه (60) هلله للسهم الواحد بما يمثل (6%) من رأس المال .

التصويت على صرف مبلغ (4.100.000) أربعة مليون ومائة ألف ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2019م.

البنود

شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأوالده المالكة لنسبة 8,23% من  وشركة دل مونتي العربية السعودية ( شركة تابعة لصافوال)  التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (
صافوال)، والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس اإلدارة 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 تعامالت وعقود عام 2019م بلغت 3.30 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية 
السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

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 
االول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه .

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح أولية (ربع/نصف) سنوية عن العام المالي 2020م.

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

التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 700,000 سهماً من أسهمها العادية واالحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل األجل وتفويض المجلس بتحديد المعايير والشروط 
والسياسات التي تحكم هذا البرنامج وكذلك تفويض مجلس اإلدارة بإتمام عملية الشراء خالل فترة أقصاها إثني عشر (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وله حق تفويض الغير، وسوف يتم 

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

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

قرار التصويت
موضوع التصويت البنود

التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى ( 73,126,989) سهماً من أسهمها وتخصيصها كأسهم خزينة ، وذلك الرتياء مجلس اإلدارة بأن سعر السهم في السوق اقل من قيمته العادلة ، على أن يتم تمويل 
عملية شراء األسهم باستخدام أرصدتها النقدية أو التسهيالت االئتمانية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خالل فترة أقصاها (12 أشهر) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، ويتم 

االحتفاظ باألسهم المشتراة حتى (5 سنوات) من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة اإلجراءات والضوابط المنصوص عليها في األنظمة واللوائح ذات العالقة .

التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة األساس المتعلقة بحضور الجمعيات .
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لتصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها بحد أقصى 100 ألف سهم، وذلك بغرض االحتفاظ بها كأسهم خزينة وإضافتها إلى البرنامج الحالي المعتمد ألسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة 
األجل)، على أن يتم تمويل عملية الشراء من التوزيعات النقدية ألسهم الخزينة والمحتفظ بها ضمن برنامج أسهم موظفي الشركة، وتفويض مجلس اإلدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خالل فترة 
أقصاها إثنى عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية غير العادية، على أن يتم االحتفاظ باألسهم المشتراة حتى 8 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين حسب برنامج أسهم الموظفين الحالي 

وبعد انقضاء هذه المده تتبع الشركة االجراءات والضوابط المنصوص اليها في االنظمة واللوائح ذات العالقة.

التصويت على تعديل المادة التاسعة والثالثون من النظام األساسي للشركة، المتعلقة بميزانية الشركة.

12

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير 
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 التعامالت تتم بناءاً على 

أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للكهرباء والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير 
مباشرة فيها ، وهو عبارة عن مشتريات، علماً بأن إجمالي التعامل خالل 2019 مبلغ 174,036 ريال سعودي مع استمرار التعامل خالل عام 2020. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءاً على أسس تجارية وال 

يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

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

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير 
تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خالل 2019 (مشتريات) مبلغ 16,142,837 ريال سعودي (مبيعات) مبلغ 543,678 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه 

التعامالت تتم بناءاً على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير 
مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خالل 2019 (مبيعات) مبلغ 452,893 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءاً على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة 

مرتبطة بها.

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رتال للتطوير العمراني والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة 
غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خالل 2019 (مبيعات) مبلغ 91,770 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءاً على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة 

مرتبطة بها.

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للعدد واألدوات والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة 
غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خالل 2019 (مشتريات) مبلغ 326,871 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءاً على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة 

مرتبطة بها.

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) 
مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار أرض، علماً بأن مبلغ العقد 991,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءاً على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير 
مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع ، علماً بأن مبلغ العقد 550,000 ريال سنوياً باإلضافة إلى مصاريف صيانة للمستودع بقيمة 351,970 ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار لمواد البناء خالل عام 

2019. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءاً على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

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

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

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

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

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 
األول لعام 2021م وتحديد أتعابه.

التصويت على تفويض مجلس األدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020 و تحديد تاريخ االستحقاق و الصرف وفقاً للضوابط و األجراءات التنظيمة الصادرة تنفيذاً 
لنظام الشركات و ذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية و خططها التوسعية و االستثمارية.

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

31 ديسمبر 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 
لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية (مركز اإليداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير 

العادية. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة األسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة األسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خالل مدة ال 
تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد األسهم المستحقة لكل مساهم.

التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام األساسي للشركة، المتعلقة برأس مال الشركة في حال الموافقة على البند التاسع.

التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام األساسي للشركة، المتعلقة باإلكتتاب في األسهم في حال الموافقة على البند التاسع.

التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من النظام األساسي للشركة، المتعلقة بصالحيات مجلس اإلدارة.

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى 
نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) 
مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع ، علماً بأن مبلغ العقد 480,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءاً على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2018 والبالغ 1.25 ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 12.5% من رأس مال الشركة، 
وبمبلغ إثنان وستون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي.

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف األول والنصف الثاني من عام 2019م البالغ مجموعها 2.25 ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 22.5% من رأس مال الشركة، 
وبمبلغ إجمالي (112,500,000) مائة وإثنى عشر مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي.

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير 
تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد إيجار مكاتب إدارية داخل معرض اكسترا، علماً بأن مبلغ العقد 588,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءاً على أسس تجارية وال يوجد أي 

شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير 
تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض إكسترا فرع السويدي، علماً بأن مبلغ العقد 1,566,080 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءاً على أسس 

تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير 
تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعة بمعرض اكسترا فرع غرناطة، علماً بأن مبلغ العقد 2,650,000 ريال سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءاً على أسس تجارية 

وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) 
مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن مصاريف مرتبطة بعقود اإليجار مع الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية، علماً بأنه قد بلغت تلك المصاريف 455,836 ريال تم تحصيلها خالل عام 2019 من الشركة 

المتحدة للمستلزمات المنزلية ، مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءاً على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير 
تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم اكسترا بتقديم خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية)، علماً بأن مبلغ العقد 1,191,252 ريال سنوياً، مع العلم 

بأن هذه التعامالت تتم بناءاً على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

الشركة المتحدة لإللكترونيات- 05/05/2020
قرار التصويت

موضوع التصويت البنود

التقرير السنوي لصندوق وساطة لألسهم السعودية لعام 2020م
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13

عبد هللا صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد  التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم/ 
عبد هللا صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (957,660 (ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 

2019م مبلغ (957,660) ريال، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
و شركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبد هللا صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالستثمار 
عبد هللا صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات أنشطة تسويقية في المجمعات التجارية ولمدة سنة، والتي تتم بواسطة شركة أسواق عبد هللا العثيم في المجمعات التجارية التابعة 

لشركة عبد هللا العثيم لالستثمار، بقيمة قدرها (3,153,728) ريال علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (3,153,728) ريال، وال توجد شروط 
تفضيلية في هذا التعامل.

شركة أسواق عبدهللا العثيم - 07/05/2020
قرار التصويت

موضوع التصويت البنود

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

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

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

التقرير السنوي لصندوق وساطة لألسهم السعودية لعام 2020م

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

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

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

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

التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة.

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 األول من العام 
2021م وتحديد أتعابه.

م، وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف وفقاً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً  التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020
لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (71) من 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 واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبد هللا صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار مكاتب إدارية ولمدة 
سنة، وذلك بقيمة قدرها (710,050) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (710,050) ريال، علماً بأنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبد هللا صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، 
وذلك بقيمة قدرها (305,545) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (305,545) ريال، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبد هللا صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد مشتريات بطاقات سنابل 
الخير ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (983,550) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (983,550) ريال، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبد هللا صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار 
خدمات عمالة من شركة تابعة ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (260,309) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (260,309) ريال، وال توجد 

شروط تفضيلية في هذا التعامل.

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

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبد هللا صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد 
عبد هللا صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير ولمدد مختلفة، بقيمة قدرها (2,229,580) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (2,229,580) ريال، علماً بأنه ال توجد شروط 

تفضيلية في هذه التعامالت.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبد هللا صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد 
عبد هللا صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير إسكان مشترك للعاملين بالشركات الشقيقة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (230,265) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، 

وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (230,265) ريال، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة مُعين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الخدمات السبع "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس اإلدارة المكرم/ عبد العزيز عبد هللا صالح العثيم مصلحة 
فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة بقيمة قدرها (22,508) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (22,508) ريال، وال 

توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة عبد هللا العثيم لالستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبد هللا صالح علي العثيم ونائب رئيس 
المجلس المكرم/ فهد عبد هللا صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير خدمات عمالة ولمدد مختلفة، بقيمة قدرها (18,321,087 (ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية 

السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (18,321,087) ريال، وال توجد شروط تفضيلية في هذه التعامالت.
 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبد هللا صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد 
عبد هللا صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (4,379,230) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية 

السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (4,379,230) ريال، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبد هللا صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد 
عبد هللا صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء لوحات إعالنية بالمجمعات التجارية ولمدة سنة، بقيمة قدرها (36,000) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (36,000) ريال، 

علماً بأنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة مُعين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس اإلدارة المكرم/ عبد العزيز عبد هللا صالح العثيم مصلحة فيها، وهي 
عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتان بقيمة قدرها (52,371,996) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019 مبلغ (52,371,996) ريال، وال 

توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة مُعين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة (55%) من رأسمالها والتي لعضو 
مجلس اإلدارة المكرم/ عبد العزيز عبد هللا صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتان بقيمة قدرها (1,865,063) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية 

السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (1,865,063) ريال، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
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مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 10/05/2020
قرار التصويت

موضوع التصويت البنود

14

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

التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام األساسي للشركة الخاصة بصالحيات المجلس.
التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون من النظام األساسي للشركة الخاصة باجتماعات المجلس.

التصويت على تعديل المادة الخامسة والثالثون من النظام األساسي للشركة الخاصة بدعوة الجمعيات.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مسح للمقاوالت والتي لرئيس مجلس اإلدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس االدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب 
مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاوالت عامة للمشاريع، علماً بأن قيمة التعامالت خالل العام المالي 2019م بلغت (2,949 الف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاوالت والتي لرئيس مجلس اإلدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس 
االدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاولة بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى شمال الرياض بقيمة قدرها (348,877 الف ريال)، علماً بأن قيمة 

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

الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد/أوامر شراء أدوات ومستلزمات كهربائية للمشاريع بقيمة قدرها (2,255 الف ريال)، علماً بأن قيمة التعامالت خالل العام المالي 2019م بلغت (2,075 الف 
، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. ريال)

هشام بن سليمان  التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة روافد الصحة العالمية والتي لرئيس مجلس اإلدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس االدارة السيد/ 
الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد/أوامر شراء أدوات ومستلزمات طبية واثاث بقيمة قدرها (62,998 الف ريال)، علماً بأن قيمة التعامالت خالل العام المالي 2019م بلغت (56,336 الف ريال)، 

وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة األندلس العقارية والتي لرئيس مجلس اإلدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس االدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب 
وعضو مجلس االدارة 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 

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

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

التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة السيد/ صالح محمد الحبيب في عمل منافس ألعمال الشركة.

التصويت على تعديل المادة التاسعة والثالثون من النظام األساسي للشركة الخاصة بالتصويت في الجمعيات.

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

التصويت على تعديل المادة الحادية والخمسون من النظام األساسي للشركة الخاصة بتوزيع األرباح.

والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس اإلدارة  الشركة التابعة في دبي)  منطقة حرة - ذ.م.م ( التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - 
الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس االدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير عيادات بإمارة دبي بقيمة ايجارية 

سنوية قدرها (5,105 الف ريال)، علماً بأن قيمة التعامالت خالل العام المالي 2019م بلغت (5,105 الف ريال) ومتوقع ان تبلغ قيمة التعامالت خالل العام المالي 2020م مبلغ (5,105 الف ريال)، وقد تم هذا 
التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مسح للمقاوالت والتي لرئيس مجلس اإلدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس االدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب 
مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاوالت عامة للمباني لمشروع المستشفى بمدينة الخبر بقيمة قدرها (23,530 الف ريال) علماً بأن قيمة التعامالت خالل العام المالي 2019م بلغت (23,351 الف 

ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية 
العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس االدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

التصويت على معايير األعمال المنافسة.

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

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

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

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

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

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي 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 العام المالي 2020م والربع 

األول من من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتعيين الدكتور/ نبيل بن محمد بن عمر العامودي (عضو مستقل) عضواً بمجلس اإلدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 30/03/2020م إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء 
الدورة الحالية في 09/12/2021م خلفاً للعضو السابق األستاذ/ سامر سعيد محمد جندي (عضو غير تنفيذي).

التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ وقدره (1,800,000) ريال بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل الفترة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

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

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة محمد عبدالعزيز الحبيب لالستثمار العقاري والتي لرئيس مجلس اإلدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس االدارة السيد/ 
صالح بن محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مجمع سكني للموظفين بقيمة ايجارية سنوية قدرها (1,600 الف ريال)، علماً بأن قيمة التعامالت خالل العام المالي 2019م بلغت 

(1,600 الف ريال) ومتوقع ان تبلغ قيمة التعامالت خالل العام المالي 2020م مبلغ (1,600 الف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس اإلدارة  الشركة التابعة في دبي)  منطقة حرة - ذ.م.م ( التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - 
الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس االدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مستودع بقيمة ايجارية سنوية قدرها 

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

والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس اإلدارة  الشركة التابعة في دبي)  منطقة حرة - ذ.م.م ( التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - 
الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس االدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مستودع بقيمة ايجارية سنوية قدرها 

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

التقرير السنوي لصندوق وساطة لألسهم السعودية لعام 2020م
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التصويت على حذف المادة (24) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (نواب الرئيس التنفيذي).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (قرارات الجمعية العامة).
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التصويت على تعديل المادة (37) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (تعيين مراجع الحسابات).

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

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

التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (توزيع االرباح).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

بنك البالد
12/05/2020

قرار التصويت
موضوع التصويت البنود

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

على أن يتم االحتفاظ باألسهم المشتراة حتى 10 سنوات وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك اإلجراءات والضوابط المنصوص عليها في األنظمة واللوائح ذات العالقة.

الشركة السعودية للصناعات األساسية 10/06/2020

قرار التصويت

موضوع التصويت البنود

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

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

التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (صالحيات رئيس المجلس).
التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (شغور مركز عضوية مجلس اإلدارة).

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

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

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

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

التصويت على حذف المادة (8) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (تملك األسهم).
من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (األسهم الممتازة).  التصويت على تعديل المادة (12) 

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

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

شركة الزيت العربية السعودية  11/05/2020

قرار التصويت
موضوع التصويت البنود

التقرير السنوي لصندوق وساطة لألسهم السعودية لعام 2020م



امتناع رفض موافق

X 1

X 2

X 3

X 4

X 5

X 6

X 7

X 8

X 9

X 10

X 11

X 12

X 13

X 14

X 15

X 16

X 17

X 18

X 19

X 20

X 21

X 22

X 23

X 24

X 25

X 26

X 27

X 28

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018 في المؤسسة العامة 
للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة األرضية في مطارات المملكة علماً بأن 

التعامالت في عام 2019م بقيمة 10,841,919 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين و شركة الخطوط الجوية السعودية التموين ولعضو مجلس اإلدارة عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018 في المؤسسة العامة 
للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن مبيعات وقود علماً بأن التعامالت في عام 2019م بقيمة 3,554,135 

ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران السعودية الخاص (SPA) ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018 في المؤسسة العامة 
للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة األرضية علماً بأن التعامالت في عام 2019م 

بقيمة 17,276,015 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة خدمات األسطول الملكي ولعضو مجلس اإلدارة عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018 في المؤسسة العامة 
للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة األرضية في مطارات المملكة علماً بأن 

التعامالت في عام 2019م بقيمة 91,609,296 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

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

عام 2019م بقيمة 108,650,187 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و المؤسسة العامة للخطوط السعودية ، ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018 م في المؤسسة و عضو 
المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات إعارة الموظفين من المؤسسة للعمل بالشركة علماً بأن التعامالت في عام 

2019م بقيمة 223,091,488 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و المؤسسة العامة للخطوط السعودية ، ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018 في المؤسسة العامة 
للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات أرضية لها، علماً بأن التعامالت في عام 2019م بقيمة 

614,843 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية للطيران االساسي ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل خالل العام 2018م في المؤسسة و 
عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات حجز التذاكر والتدريب والخدمات األخرى المقدمة للشركة علماً بأن 

التعامالت في عام 2019م بقيمة 1,923,232 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خالل النصف األول من العام 2019م بمبلغ 188,000,000 ريال سعودي بواقع (1) ريال سعودي للسهم والتي تمثل 10% من رأس مال الشركة.

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2019م ، وذلك لدعم المركز المالي والسيولة النقدية للشركة ولضمان استمرارية أعمالها خالل هذه 
السنة، في ظل انخفاض أنشطة الخدمات األرضية للمطارات بسبب اإلجراءت المتخذة من الجهات الحكومية المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من إيقاف تام للرحالت الدولية و الداخلية 

واإلكتفاء بما تم توزيعه عن عام 2019م .

التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين (األستاذ/ محمد اليمني - عضو مستقل من مجلس اإلدارة) ) عضواً في 
لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 05-06-2022م.

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة 
العادية أو حتى نهاية دورة مجلس االدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران االساسي والتى لعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها حيث كان يعمل عام 2018 في المؤسسة العامة 
للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة األرضية في مطارات المملكة علماً بأن 

التعامالت في عام 2019م بقيمة 1,305,573,508 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018 في المؤسسة العامة 
للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة األرضية في مطارات المملكة علماً بأن 

التعامالت في عام 2019م بقيمة 22,607,644 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

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 األول من العام 2021م وتحديد أتعابه.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط الجوية السعودية التموين ، ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018 في المؤسسة العامة 
للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمة اإلعاشة للموظفين بالشركة علماً بأن التعامالت في 

عام 2019م بقيمة 25,194,645 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة األمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي والمملوكة بنسبة 50% للشركة والتى لعضوي المجلس المهندس خالد البوعينين 
والمهندس صالح حفني مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة األمد ، و هي عبارة عن خدمات بنقل المالحين و المرحلين داخل المطار و خارجه علما بأن التعامالت في عام 2019م 

بقيمة (43,545,283 ريال) سنوياً ،مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران ، ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018 في المؤسسة 
العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمعدات الشركة علماً بأن التعامالت 

في عام 2019م بقيمة 45,515,762 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية العقارية ، ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018 في المؤسسة و عضو 
المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم المصاريف المتحملة عن الشركة من قيمة إيجارات مكاتب وسكن لبعض موظفي الشركة 

علماً بأن التعامالت في عام 2019م بقيمة 352,868 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية للطيران االساسي ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018 في المؤسسة و عضو 
المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم التعامالت المدفوعة نيابة عن الشركة لمصلحة معاشات التقاعد للموظفين المعاريين 

علماً بأن التعامالت في عام 2019م بقيمة 22,571,382 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية للطيران االساسي ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل خالل عام 2018 في المؤسسة و عضو 
المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم التعامالت المدفوعة نيابة عن الشركة للتأمين الطبي للموظفين المعاريين علماً بأن 

التعامالت في عام 2019م بقيمة 21,829,848 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة األمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي والمملوكة بنسبة 50% للشركة والتى لعضوي المجلس المهندس خالد البوعينين 
والمهندس صالح حفني مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة األمد ، و هي عبارة عن تكاليف بإعارة الموظفين والمعدات و خدمات بترولية في ساحة المطار في مطارات المملكة 

علما بأن التعامالت في عام 2019م بقيمة (4,047,302) ريال سنوياً ،مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة األمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي والمملوكة بنسبة 50% للشركة والتى لعضوي المجلس المهندس خالد البوعينين 
والمهندس صالح حفني مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة األمد ، و هي عبارة عن خدمات تأجير مركبات تشغيلية في مطارات المملكة علما بأن التعامالت في عام 2019م بقيمة 

(10,141,100 ريال) سنوياً ،مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

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

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

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

التقرير السنوي لصندوق وساطة لألسهم السعودية لعام 2020م

الشركة السعودية للخدمات األرضية 18/06/2020

قرار التصويت

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

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

موضوع التصويت
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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 : - 
األستاذ/ فهد بن صالح العجالن - األستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي - األستاذ/ محمد فرحان بن نادر.

التصويت على إجازة أعمال مجلس اإلدارة من تاريخ إنتهاء دورته بتاريخ 2020/06/20م ، وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2020/06/30م .

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

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

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

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

شركة أسمنت ينبع 30/06/2020

قرار التصويت
موضوع التصويت البنود

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2020/06/30م ومدتها ثالث سنوات تنتهي في تاريخ 2023/06/29م .

 شركة إتحاد مصانع األسالك 29/06/2020

قرار التصويت
موضوع التصويت البنود

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

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

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 

األول من السنة المالية 2021م وتحديدأتعابه .
صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات  محمد رشيد محمد الرشيد واألستاذ/  التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة ، والتي لعضوى مجلس اإلدارة األستاذ / 

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

التقرير السنوي لصندوق وساطة لألسهم السعودية لعام 2020م
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مصرف الراجحي  09/11/2020

قرار التصويت
موضوع التصويت البنود

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 14/11/2020م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في 13/11/2023م ، مع مالحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت ال تمكن المصرف 
من تعيين الحد األدنى من األعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحالل أعضاء مستقلين مكان األعضاء غير المستقلين حسب عدد األصوات التي سيحصلون عليها.

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 14 نوفمبر 2020م ولمدة ثالث سنوات وتنتهي في 13 نوفمبر 2023م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها  وهم كل من 
:1.عبدهللا علي محمد المنيف . 2.وليد عبدهللا احمد تميرك . 3.فراج منصور مطلق ابواثنين.

التصويت على تعديل الئحة الهيئة الشرعية .

 شركة إتحاد مصانع األسالك 15/07/2020

قرار التصويت
موضوع التصويت البنود

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتاريخ 18/05/1441هـ الموافق 13/01/2020م بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً ما يلي : -القيمة اإلسمية لرأس المال قبل التخفيض 438,750,000 ريال ، و بعد التخفيض 
351,000,000 ريال. - عدد األسهم المصدرة قبل تخفيض رأس المال 43,875,000 سهم و بعد التخفيض 35,100,000 سهم. -نسبة األسهم المزمع إلغاؤها إلى عدد األسهم المصدرة قبل التخفيض رأس 

المال هي %20. -معدل التخفيض : (واحد) سهم لكل (خمسة) أسهم. -قيمة تخفيض رأس المال 87,750,000 ريال. - الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال هي إلغاءعدد 8,775,000 سهم من أسهم الشركة 
و تعويض المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة األسمية (10) رياالت لكل سهم ملغى. -سبب تخفيض رأس المال : زيادة رأس المال عن الحاجة. -أثر تخفيض رأس المال : ال 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 
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 األوراق المالية 
(مركز اإليداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي إنتهاء فترة إعتراض الدائنين. -تعديل المادة (7) من النظام األساس للشركة المتعلقة ب ( رأس المال ) للتوافق مع تخفيض رأس المال.  -تعديل المادة (8) من 

النظام األساس للشركة المتعلقة ب ( رأس المال ) للتوافق مع تخفيض رأس المال.

التصويت على تعديل المادة ( 20- الفقرة 8 ) من النظام األساس للشركة ، المتعلقة ب ( صالحيات مجلس اإلدارة ).

التصويت على تعديل المادة ( 20 - الفقرة 9 ) من النظام األساس للشركة ، المتعلقة ب ( صالحيات مجلس اإلدارة ).

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

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

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

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

التصويت على تعديل المادة ( 47 ) من النظام األساس للشركة المتعلقة ب ( توزيع األرباح ).

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2020/06/30م ومدتها ثالث سنوات تنتهي في تاريخ 2023/06/29م .

البنود

 شركة إتحاد مصانع األسالك 29/06/2020

قرار التصويت
موضوع التصويت

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

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

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة 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 
األول من السنة المالية 2021م وتحديدأتعابه .

صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات  محمد رشيد محمد الرشيد واألستاذ/  التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة ، والتي لعضوى مجلس اإلدارة األستاذ / 
عالقة) مصلحة مباشرة فيها و الترخيص بها لعام قادم ، علما بأن التعامالت التى تمت خالل عام 2019 م قيمتها (8,668,495) ريال سعودى ، و هى عبارة عن مبيعات تتم بناءَ على أسس تجارية ودون شروط 

تفضيلية .

التصويت على إجازة أعمال مجلس اإلدارة من تاريخ إنتهاء دورته بتاريخ 2020/06/20م ، وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2020/06/30م .

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

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

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

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

شركة أسمنت ينبع 30/06/2020

قرار التصويت
موضوع التصويت البنود

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 : - 
األستاذ/ فهد بن صالح العجالن - األستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي - األستاذ/ محمد فرحان بن نادر.
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إستثمارات الصندوق في صناديق إستثمار أخرى:أي معلومات أخرى من شأنها تمكين حاملي الوحدات بالحكم على أداء الصندوق خالل الفترة :

اليوجد

 تمكن مدير الصندوق من تحديد الفرص بعد أثر الجائحه التي من شأنها إنعكست إيجابياً على أداء الصندوق، فقد قام مدير الصندوق 
باإلستثمار في الشركات المستفيده من أثر الجائحه باالضافه الى األسهم القيادية في قطاع البنوك وقطاع المواد األساسيه التي 

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

بيانات و معلومات اوجبت الالئحة ذكرها : بيان حول العموالت الخاصة التي تحصل عليها مدير الصندوق :  

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

وزن مصرف الراجحي في المؤشر اإلسترشادي الخاص بالصندوق.  
2) شركة سابك : وذلك بسبب إرتفاع سعر السهم بنسبة 7.15٪ خالل ثالث جلسات متواصلة.

- شكلت نسبة إستثمار مدير الصندوق في الصندوق خالل الفترة ما نسبته 69.05% من إجمالي قيمة أصول الصندوق.

اليوجد.

                                                  : تقرير عن أداء الصندوق خالل عام 2020م 
بدأ الصندوق عام 2020م بصافي قيمة أصول تبـلغ 9.66 مليون ريال سعودي ، وصافي قيمة أصول للوحدة بما يعادل 1,253.2469 ريال سعودي، وفي نهـاية العام تم اإلغالق  لكل من صافي قيمة األصول و صافي قيمة األصول للوحدة بما يعادل 9.94 مليون 

ريال  سعودي و 1,372.0612 ريال 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 (15.56%) وقد بلغت درجة التذبذب في الصندوق بإستخدام اإلنحراف المعياري كمقياس 

مايعادل (9.61%) مقارنة بالمؤشر الذي بلغت درجة التقلب الخاصة به ما يعادل (13.44%) باإلضافة إلى مقياس العائد/المخاطرة والذي بلغ (0.47) مقارنة بالمؤشر الذي بلغ (0.59) وشارب بمعدل (0.37) مقارنة بمعدل (0.52) للمؤشر اإلسترشادي.

                                                          : تغييرات شروط وأحكام الصندوق خالل عام 2020م 
اليوجد أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق خالل الفترة.

التقرير السنوي لصندوق وساطة لألسهم السعودية لعام 2020م

تقرير مجلس إدارة الصندوق

م، وتم مناقشة البنود التالية:  إجتمع مجلس إدارة صندوق وساطة لألسهم السعودية مرتين خالل عام 2020

• منـاقشة أداء الصندوق و مدى توافقه مع أهداف الصندوق التي وضعت له مقارنة بالمؤشر اإلسترشـادي.
• 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 1,436.80 ريال سعودي عن أرباح األسهم لعام 2019 م.
• 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 أمالك العالمية للتمويل العقاري . 

• تمت الموافقة من قبل مجلس إدارة الصندوق على مشاركة الصندوق في إكتتاب باألسهم المتبقية / الفائضة الناتجة عن عدم ممارسة حقوق األولوية في الشركة السعودية لألسماك.

مدير الصندوق  جـ. 

                                        : اسم و عنوان مدير الصندوق  
• اسم مدير الصندوق : الوساطة المالية (وساطة كابيتال).

• عنوان مدير الصندوق : شارع العليا – المروج
صندوق البريد 50315

الرياض 11523  المملكة العربية السعودية
هاتف:966114944067 +

(www.wasatah.com.sa)

م                                           أنشطة الصندوق اإلستثمارة خالل عام 2020
شهدت األسواق 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 إغالق مدنها وحدودها البريه والجويه ،وقد  إنعكست بشكل سلبي على أسعار 

النفط حيث هبطت األسعار إلى مستويات قياسيه مما أثرت بشكل مباشر على اإلقتصاد السعودي . ومن ناحيه أخرى فقد شهد أداء السوق السعودي في نهاية عام 2020م أداءً إيجابياً بالرغم من إستمرار جائحة كورونا وذلك يعود لعدة أسباب :
1) المبادرات الحكوميه بدعم القطاعات المتأثره بسبب الجائحه.

2) قرار البنك المركزي السعودي بخفض معدل الفائده والذي كان مقارب إلى الصفر، مما جعل سوق األسهم أكثر جاذبيه للسيوله بدالً من االستثمارات البديله.
كما قام مدير الصندوق بتوزيع إستثماراته على مختلف القطاعات حيث تركزت في الصناديق العقارية والمواد األساسية والقطاع الصحي والبنوك حيث شكلت ما نسبته 54.14% يليها النقد حيث شكل ما نسبته 17% من صافي قيمة األصول كما في نهاية 
2020م، كما استطاع الصندوق تحقيق عائد  نسبته 9.25% متفوقاً على أداء المؤشر العام "تاسي" الذي حقق ما نسبته 3.58% وأقل من المؤشر اإلرشادي الذي حقق ما نسبته 11.99% خالل عام 2020م. باإلضافة إلى تنفيـذ جميـع إسـتثمارات الصنـدوق بمـا 

يتوافـق مـع أهـداف و إسـتراتيجيات الصندوق وبما ال يتجاوز قيـود اإلسـتثمار التـي نصـت عليهـا شـروط و أحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
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المحاسب القانوني  هـ. 

                                                    : اسم و عنوان المحاسب القانوني  

د. محمد العمري وشركاه - بي دي أو
طريق الملك عبد هللا، حي القدس

ص.ب. 8736، الرياض 11492
المملكة العربية السعودية

                                                    : بيان المحاسب القانوني 

يرجى الرجوع إلى القوائم المالية (ملحق 1) والتي تبين أن القوائم المالية لعام 2020م أعدت  وتمت مراجعتها وفقاً لمعاييرالمحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام الئحة صناديق اإلستثمار المعمول بها الصادرة عن مجلــس إدارة 
هيئة السوق المالية

وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وأنها تقدم صورة صحيحة وعادلة لكل من :
• صافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق اإلستثمار عن الفترة المحاسبية لتلك القوائم.

• المركز المالي لصندوق اإلستثمار في نهاية الفترة.

بيان أمين الحفظ                                                   

شركة البالد المالية.
 عنوان أمين الحفظ : 

المملكة العربية السعودية، المركز الرئيسي
طريق الملك فهد| ص ب 140 الرياض 11411

www.albiladinvest.com

التتضمن 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 اإلجراءات اإلدارية للصندوق مثل إصدار الوحدات وإستردادها 
وحساب صافي قيمة األصول. 

وبناءً على ذلك فإن مدير الصندوق يؤكد لمالكي وحدات صندوق وساطة لألسهم السعودية البيان التالي: 
1- جميع وحدات الصندوق قد تم إصدارها ونقلها وإستردادها بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

2- تم تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
3-ال توجد مخالفات على حدود إستثمارات الصندوق وصالحيات اإلقتراض المعمول بها في الئحة صناديق اإلستثمار غير ماتم ذكره في البند الثامن من هذا التقرير.

التقرير السنوي لصندوق وساطة لألسهم السعودية لعام 2020م
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أمين الحفظ  د. 

                : وصف موجز لواجباته و مسؤولياته                                                : اسم و عنوان أمين الحفظ  

أمين الحفظ مسؤوالً عن حفظ أصول الصندوق و حمايتها لصالح مالكي الوحدات ، وهو مسؤول كذلك عن 
جميع عمليات الصندوق والتدابير اإلدارية المتعلقة بحفظ أصول الصندوق .
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 ٦٬٧٧٥٬٠٢٧  ٨٬٢٤١٬٦٩١  ٨ الخسارة مالية�بالقيمة�العادلة�من�خuل�الربح�أو�أصول 

  -    ١٨٬٥٠٠     عات�أرباح�مستحقةتوزي

      

 Nي�اj٩٬٧٤٨٬٥٤٦  ١٠٬٠٣٤٬٦٩٤   صول إجما 

      

uاماتاvwل       

 ٣٧٬٥٧٢  ٤٢٬٢٢١   أتعاب�اbدارة�والحفظ�مستحقة�الدفع

 ٦٬٠٤٩  ٢٤٬٠٦٦   أتعاب�مجلس�اbدارة�مستحقة�الدفع

 ٢٠٬٥٧١  ٣٢٬٥٥٧   قةمصروفات�مستح

uي�اjاماتإجماvw٦٤٬١٩٢  ٩٨٬٨٤٤   ل 

      

 Nي�الوحدات�صول صا&ي�قيمة�اC٩٬٦٨٤٬٣٥٤  ٩٬٩٣٥٬٨٥٠   العائدة�لحام 

 ٧٬٧١١  ٧٬٢٤١   وحدات�مصدرة�(عدد�الوحدات)

 N١٬٢٥٥٫٩١   ١٬٣٧٢٫١٧    (ريال�سعودي)�بالوحدة��– صول صا&ي�قيمة�ا  

       ١٠  اuلvwاماتاuرتباطات�و 
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٦ 

 

  صندوق�وساطة�ل�سهم�السعودية

  شركة�الوساطة�ا�الية)�بواسطة(ُمدار�

  اNخر�الشامل�الدخلالربح�أو�الخسارة�و قائمة�

  م�٢٠٢٠ديسمW:�9٣١ي�ا�نa`ية��للسنة

  (بالريال�السعودي)�

  

 

 

 إيضاح 
 

 م٢٠٢٠ديسم,+��٣١
 

٣١��:Wم٩٢٠١ديسم 

       إيرادات

 ٢٤٦٬١٨٧  ٢٥٢٬٩٣٢   توزيعات�أرباح

  ٧٣٦٬١١١   ٨٨٠٬٦٠٤  ١- ٨  ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خuل�الربح�أو�الخسارة��صول صا9ي�مكاسب�ا1 

  ٩٨٢٬٢٩٨   ١٬١٣٣٬٥٣٦    ماjي�الدخلإج

      

      مصروفات

 )١٢٠٬٨٧٦(  )١٢٤٬٦٦٨(  ٩ الصندوق �إدارةأتعاب�

 )٧٠٬٥٨٨(  )٦٩٬١٦٧(   أتعاب�الحفظ

 )٥٣٬٩٣١(  )١٢٬٨٣٩(     تكاليف�معامuت

 )٢٤٬٠٠٠(  )٢٤٬٠٦٦(    ٩  أتعاب�مجلس�اbدارة

 )٧١٬٥٤٨(  )٧١٬١٤٥(  ١١ مصروفات�تشغيلية�أخرى 

 )٣٤٠٬٩٤٣(  )٣٠١٬٨٨٥(    إجماjي�ا�صروفات

         

 ٦٤١٬٣٥٥  ٨٣١٬٦٥١   صا&ي�الدخل�للسنة�

         

 -    -     الدخل�الشامل�ا{خر�للسنة�

 ٦٤١٬٣٥٥   ٨٣١٬٦٥١    إجماjي�الدخل�الشامل�للسنة�
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٧ 

 

  صندوق�وساطة�ل�سهم�السعودية

  (ُمدار�بواسطة�شركة�الوساطة�ا�الية)�

 Nى�الوحدات��صول التغ3+ات�&ي�صا&ي�اCالعائدة�لحام  

  م�٢٠٢٠ديسمW:�٣١ا�نa`ية�9ي��للسنة

  (بالريال�السعودي)�

  

  معامVت�الوحدات

 ديسمW:�ع5ى�النحو�التا�ي:�٣١تتلخص�معامuت�الوحدات�للسنة�ا�نa`ية�9ي�

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

 م٢٠١٩ديسمW:��٣١  م٢٠٢٠ديسم,+��٣١  

     

 N٧٬٣٤٥٬٤٩٣   ٩٬٦٨٤٬٣٥٤  يناير��١&ي��صول صا&ي�قيمة�ا  

 ٦٤١٬٣٥٥  ٨٣١٬٦٥١  للسنةإجما�ي�الدخل�الشامل�

 التغ3+ات�&ي�معامVت�الوحدات
 

   

  ١٬٩٦٥٬٥٥٥   ١٠٬٠٠٠   متحصuت�من�إصدار�وحدات

  )٢٦٨٬٠٤٩(   )٥٩٠٬١٥٥(   مدفوعات�مقابل�اسs:داد�وحدات

  ١٬٦٩٧٬٥٠٦   )٥٨٠٬١٥٥(    9ي�معامuت�الوحدات� صا9ي�التغ�:

 N٩٬٦٨٤٬٣٥٤  ٩٬٩٣٥٬٨٥٠  ديسم,+��٣١&ي��صول صا&ي�قيمة�ا 

  عدد  عدد  

  ٦٬٣٤٢   ٧٬٧١١  يناير�١وحدات�9ي�

       

  ١٬٥٩٠  ٨  وحدات�ا�كتتب�

  )٢٢١(  )٤٧٨(  �وحدات�مسs:دة

 ١٬٣٧٠  )٤٧٠(  9ي�الوحداتالتغ�:�صا9ي�

 ٧٬٧١١  ٧٬٢٤١ ديسم,+��٣١الوحدات�&ي�
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٨ 

 

  صندوق�وساطة�ل�سهم�السعودية

  شركة�الوساطة�ا�الية)�بواسطة(ُمدار�

  قائمة�التدفقات�النقدية�

  م�٢٠٢٠ديسمW:�٣١ا�نa`ية�9ي��للسنة

  (بالريال�السعودي)

  

 م٢٠١٩ديسمW:��٣١  م٢٠٢٠ديسم,+��٣١  إيضاح 

     التدفقات�النقدية�من�اNنشطة�التشغيلية

 ٦٤١٬٣٥٥   ٨٣١٬٦٥١  صا&ي�ربح�التشغيل�للسنة�

     تسويات�لـ:

�bستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خuلبالقيمة�العادلة�التغي�:�صا9ي�

 )٧٣٦٬١١١(  )٨٨٠٬٦٠٤( ١- ٨ �الربح�أو�الخسارةالربح�أو�الخسارة

      

 Nصول التغ3+ات�&ي�ا�uاماتواvwالتشغيلية:��ل     

 )٢٠٬٧٥٥٬٢٨٥(  )٥٬٢٦٧٬٦٢٢( ٨  بالقيمة�العادلة�من�خuل�الربح�أو�الخسارة�استثماراتشراء�

خuل�الربح�أو�بالقيمة�العادلة�من��استثماراتمتحصuت�من�استبعاد�

 الخسارة
٨ 

٢٠٬٦٤٠٬٩١٠  ٤٬٦٨١٬٥٦٢ 

  -   )١٨٬٥٠٠(   تحقةتوزيعات�ارباح�مس

 ٧٬٩٨٣  ٤٬٦٤٩  حفظ�مستحقة�الدفعالو �الصندوق �إدارةأتعاب�

 -   ١٨٬٠١٧  أتعاب�مجلس�اbدارة�مستحقة�الدفع

 )٢٥٬٤١٠(  ١١٬٩٨٦    مصروفات�مستحقة

  )٢٢٦٬٥٥٨(   )٦١٨٬٨٦١(    اNنشطة�التشغيلية من�ستخدم�&يا��ي�النقدصا&

     

     التدفقات�النقدية�من�اNنشطة�التمويلية

 ١٬٩٦٥٬٥٥٥  ١٠٬٠٠٠  9ي�وحداتإصدار�متحصuت�من�

 )٢٦٨٬٠٤٩(  )٥٩٠٬١٥٥(  ا�دفوع�|سs:داد�وحدات

 ١٬٦٩٧٬٥٠٦  )٥٨٠٬١٥٥(  اNنشطة�التمويلية�الناتج�من/��&ي)�(ا�ستخدمصا&ي�النقد�

     

 ١٬٤٧٠٬٩٤٨  )١٬١٩٩٬٠١٦(  &ي�النقد�وما�يعادله�التغي3+صا&ي�

 ١٬٥٠٢٬٥٧١  ٢٬٩٧٣٬٥١٩  يناير�١النقد�ومايعادله�9ي�

 ٢٬٩٧٣٬٥١٩  ١٬٧٧٤٬٥٠٣ ٧ ديسم,+�٣١النقد�وما�يعادله�&ي�

  



  صندوق�وساطة�ل�سهم�السعودية

  (ُمدار�بواسطة�شركة�الوساطة�ا�الية)

  �إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�
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٩ 

 

  

 

 الصندوق�وأنشطته� - ١

�"وساطة�كابيتالالوساطة�ا�الية�"شركة�ب�ن�مؤسس�ومدار�بواسطة�اتفاق��ي ("الصندوق")�هو�صندوق�استثمار �ل�سهم�السعوديةوساطة�صندوق�

  الوحدات").�حام5ي"(صندوق�المستثمري�و ("مدير�الصندوق")�

توسط�ا�دى�ا��ع5ىتنمية�رأس�ا�ال�À`دف�إ�ى�،اbسuمية�الشريعة�أحكاممتوافق�مع�و �استثمار�مفتوح�صندوق ل�سهم�السعودية�هو�صندوق�وساطة�

�وازية�(نمو)والسوق�ا��ديةا1سهم�ا�درجة�9ي�سوق�ا1سهم�السعو �9ي�À`دف�الصندوق�إ�ى�ا|ستثمار�.استثماريةعوائد�با�ستثمرين��مع�تزويدطويل�الو 

�صناديق�الطروحات�ا1ولية متضمنة�حقوق�ا1ولية�ا�تبقية�الحقوق�ا1ولية�القابلة�للتداول و �ا1وليةالطروحات�وتشمل� �باbضافة�ا�ى�ا|ستثمار�9ي�

ًء�كان�يديرها�مدير�الصندوق�أو�مدير�أخر.�مرخصة�من�قبل�هيئة�السوق�ا�الية�سواو ا1خرى�ال�RSلدÀ`ا�اسs:اتيجية�مماثلة�ا�حلية�وصناديق�ا1سهم�

أحكام�مع��وافقتمجميع�ا|ستثمارات�مراعاة�أن�تكون�ا�تداولة�9ي�مع��ا�ؤشرات�كما�يحق�للصندوق�ا|ستثمار�9ي�صناديق�ا|ستثمار�العقاري�وصناديق

�يقوم�الصندوق�بإعادة�استثمار�كافة�ا�كاسب�ا�حققة�و/أو�أي�إيرادالشريعة�اbسuمية و|�يقوم�الصندوق�بأي�توزيعات�أرباح�ع5ى��ات�استثمارية.

  �حام5ي�الوحدات.

� �تأسيس�الصندوق �السوق�ا�الية�ع5ى �وافقت�هيئة �بخطا�`ا �٣/١٠٠/٢٠١٥(رقم �بدأ�٢٠١٥ديسمW:��٩(ا�وافق�ھ �١٤٣٧صفر�٢٧بتاريخ�) �وقد م)،

  م).٢٠١٦فW:اير��١هـ�(ا�وافق�١٤٣٦ربيع�الثاني��٢٢الصندوق�نشاطه�9ي�

�وبناء�ع5ى�ذلك،�يعد�مدير�الصندوق�قوائم�مالية�ع �يعتW:�مدير�الصندوق�أن�الصندوق�وحدة�محاسبية�مستقلة. ند�التعامل�مع�حام5ي�الوحدات،

  الصندوق.�أصول منفصلة�للصندوق.�عuوة�ع5ى�ذلك،�يعتW:�حام5ي�الوحدات�مالكي�

وبالتا�ي�فإن�شركة��م٢٠١٩ديسمW:��٣١و�م�٢٠٢٠ديسمW:�٣١ة�الوحدات�القائمة�9ي�،�يمتلك�مدير�الصندوق�أغلبي٩كما�هو�موضح�9ي�إيضاح�رقم�

  للصندوق.�الطرف�ا�سيطر وساطة�كابيتال��ي�

  

  ��١٩–تأث3+�كوفيد�

قتصاد�الذي�انتشر�بسرعة�9ي�جميع�أنحاء�العالم�9ي�تعريض�حياة�البشر�للخطر�فحسب،�بل�أثر�أيًضا�سلًبا�ع5ى�ا| �١٩–كوفيد� لم�تسبب�جائحة

.�وتم�تخفيف��١٩–كوفيد� م،�أعلنت�الحكومة�9ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�عن�إغuق�مؤقت�كإجراء�للحد�من�انتشار٢٠٢٠مارس��٢٠العالمR.�9ي�

ا�من�°`اية�مايو�
ً
  م.٢٠٢٠اbغuق�|حق

�١٢كلة�مستمرة�بسبب�ما�ورد�أعuه��دة�تزيد�عن�|�يتوقع�الصندوق�وجود�مش�.�باbضافة�إ�ى�ذلك،�١٩–ء�الصندوق�بسبب�تأث�:�كوفيد�يتأثر�أدا|�

  شهًرا�بعد�فs:ة�التقرير.

  

 اللوائح�النظامية - ٢

�(ا�وافق�١٤٢٧ذو�الحجة��٣يخضع�الصندوق�لuئحة�صناديق�ا|ستثمار�("الuئحة")�الصادرة�عن�هيئة�السوق�ا�الية�بتاريخ� م)�٢٠٠٦ديسمW:��٢٤هـ

�ا� �("الuئحة
ً
�|حقا �تعديلها �تم RSال� �9ي �(ا�وافق�١٤٣٧شعبان��١٦عدلة") �قبل�كافة�٢٠١٦مايو��٢٣هـ �من �ا�تطلبات�الواجب�إتباعها �تنص�ع5ى م)

�من�
ً
  م).٢٠١٦نوفمW:��٦هـ�(ا�وافق�١٤٣٨صفر��٦الصناديق�القائمة�9ي�ا�ملكة�العربية�السعودية.�تسري�التعديuت�إعتبارا

  

 اuشw+اك/�اTسw+داد�(يوم�التعامل�ويوم�التقييم) -٣

�لÇشs:اك/ �الصندوق�مفتوح �محفظة��لوحداتااسs:داد �تحديد�قيمة �يتم �السعودية، �لسوق�ا1سهم �تعامل")، �"يوم �(كل �و�اربعاء �اثن�ن �كل�يوم 9ي

�صول 1غراض�شراء�أو�بيع�وحدات�الصندوق�بتقسيم�صا9ي�قيمة�ا1 �صول يتم�تحديد�صا9ي�قيمة�ا1 �(كل�"يوم�تقييم")،عمل�الصندوق�9ي�كل�يوم�

 الصندوق�بعد�خصم�إلs£امات�الصندوق)�ع5ى�إجما�ي�عدد�الوحدات�القائمة�9ي�يوم�التقييم،�صول (القيمة�العادلة�1 
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١٠ 

 

 اuعداد�أسس - ٤

  اTلvwام�بيان ١ -  ٤
ا�للمعاي�:�ا

ً
ا�عتمدة�9ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�وا�عاي�:�والتصريحات�ا1خرى�الصادرة� لدولية�bعداد�التقارير�ا�اليةتم�إعداد�هذه�القوائم�ا�الية�وفق

  عن�الهيئة�السعودية�للمراجع�ن�وا�حاسب�ن.

�هيئة�السوق�ا�الية�وشروط�وأحكام�الصندوق�ومذكرة�ا�علومات �للوائح�صندوق�ا|ستثمار�ال�RSنشرv`ا (يشار�إل�`ا�مجتمعة��امتثل�الصندوق�أيًضا

  ا�الية.القوائم�فيما�ي5ي�باسم�"الشروط�وا1حكام")�فيما�يتعلق�بإعداد�وعرض�هذه�

  

 أسس�القياس ٢ -  ٤

ا��بدأ�التكلفة�التاريخية،�باستثناء�
ً
  .لربح�أو�الخسارةمن�خuل�ا�بالقيمة�العادلةاbستثمارات�تم�إعداد�هذه�القوائم�ا�الية�وفق

ا�ركز�ا�تداولة�وغ�:�ا�تداولة�بشكل�منفصل�9ي�قائمة��لs£اماتوا�bصول |�يوجد�لدى�الصندوق�دورة�تشغيل�محددة�بوضوح،�وبالتا�ي�|�يعرض�ا1 

�من�ذلك،�يتم�عرض�ا1صول�واbلs£امات�بs:تيب�السيولة.�ومع�ذلك،�سيتم�تصنيف�جميع�ا1صول�واbلs£امات�ع5ى�أ°`ا�متداولة
ً
  .ا�ا�ي.�بد|

 

 عملة�التعامل�والعرض ٣ -  ٤

  بالريال�السعودي�والذي�يعتW:�عملة�النشاط�الرئيسية�للصندوق.��عرض�هذه�القوائم�ا�اليةتم� 

 

 السنة�ا�الية ٤ -  ٤

  .ديسمW:�من�كل�سنة�ميuدية�٣١يناير�وتنت9�RÊي��١تبدأ�السنة�ا�الية�للصندوق�9ي�
  

 استخدام�اNحكام�والتقديرات ٥ -  ٤

والتقديرات�وا|فs:اضات�ال�RSتؤثر�9ي�تطبيق�السياسات�وع5ى��ا1حكام�تخداماس9ي�سياق�ا1عمال�العادية،�يتطلب�إعداد�القوائم�ا�الية�من�اbدارة�

�ل�  �ا�بينة �التقديرات�لs£اماتوا�bصول ا�بالغ �مراجعة �يتم �التقديرات. �هذه �عن �الفعلية �تختلف�النتائج �قد وا|فs:اضات��واbيرادات�وا�صروفات.

   .لها�تاليةقديرات�ا�حاسبية�9ي�السنة�ال�RSيتم�ف�`ا�مراجعة�التقديرات�و9ي�السنوات�الالت�إعادةيتم��ا1ساسية�ع5ى�أساس�مستمر.

الحكم�9ي�تطبيق�السياسات�ا�حاسبية��عندما�يطبقا�الية�للصندوق�أو��قوائمالرئيسية�ال�RSتكون�ف�`ا�التقديرات�وا1حكام�هامة�بالنسبة�لل�نطاقاتال

  :كما�ي5ي

  تصنيف�وتقييم�اTستثمارات

�ل� يح �التصنيف�ذو�الصلة �ا�بدئي �التسجيل �عند �الصندوق �وشروط��لs£اماتوا�bصول دد �ا�الية �ا1صول �bدارة �ا1عمال �نموذج �ع5ى �بناء ا�الية

  .التدفقات�النقدية�التعاقدية

� �تدرج�ا�كاسب�أو�الخسائر�الناتجة�عن�التغ�:ات�حقوق�ا�لكية�بالقيمة�العادلة�من�خuل�الربح�أو�الخساأدوات�صنف�الصندوق�استثماراته�9ي رة.

  .الربح�أو�الخسارةو�الخسارة�9ي�قائمة�الدخل�ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خuل�الربح�أ�صول الuحقة�9ي�القيمة�العادلة�وبيع�ا1 

  .�١٩–كوفيد�� تقييم�ا�صادر�الرئيسية�لتقدير�عدم�التأكد�بسبب

�الصندوق�ا� �راجع �كوفيد �جائحة �خلفية �بإثبات�اbيرادات�وتصنيف�ا|ستثمارات�ع5ى �ا�تعلقة �التأكد �لتقديرات�عدم �تعتقد�١٩- صادر�الرئيسية .

��ي�9ي�الفs:ات�السابقة،�وبالتا�ي،�لم�ينتج�ع�`ا�أي�تغي�:�9ي�هذه� ا�الية.�وسيواصل��القوائماbدارة�أن�جميع�مصادر�التقديرات�غ�:�ا�ؤكدة�تظل�كما

  ا�قبلة.�التقرير وق�رصد�الوضع،�وستنعكس�أي�تغي�:ات�مطلوبة�9ي�فs:ات�الصند
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١١ 

 

 ا�عاي3+�والتفس3+ات�والتعديVت�عCى�ا�عاي3+�الحالية - ٥

 معاي3+�وتفس3+ات�وتعديVت�جديدة�سارية�&ي�السنة�الحالية ١- ٥

 جديدة�عCى�ا�عاي3+�السارية�&ي�السنة�الحالية.فيما�يCي�ا�عاي3+�والتفس3+ات�والتعديVت�ال

  تاريخ�السريان  العنوان �ا�عاي3+

  م٢٠٢٠يناير��١  التعديuت�ا�تعلقة�بتعريف�ا1همية�النسبية�- عرض�القوائم�ا�الية�  ١ا�عيار�الدو�ي�للمحاسبة�

  م٢٠٢٠يناير��١  سبية�وا1خطاءالسياسات�ا�حاسبية�والتغ�:ات�9ي�التقديرات�ا�حا  ٨ا�عيار�الدو�ي�للمحاسبة�

  �٩ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي�

  �٣٩وا�عيار�الدو�ي�للمحاسبة�  م٢٠٢٠يناير��١  تصحيح�مؤشر�سعر�الفائدة�

  ٧وا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي�

  م٢٠٢٠يناير��١  اbطار�ا�فاهيم�Rا�عدل�للتقارير�ا�الية

  

  رض�القوائم�ا�اليةع�- �١ا�عيار�الدوjي�للمحاسبة�

�ا�علوما �وتعتمد�ا1همية�النسبية�ع5ى�طبيعة �الشركات، �لتسهيل�إصدار�ا1حكام�النسبية�ع5ى �للمواد؛ �النسبية �تعريف�ا1همية �أو�تعديuت�ع5ى ت،

  اق�قوائمها�ا�الية�ككل.حجمها،�أو�كل�`ما.�وتقيم�ا�نشأة�ما�إذا�كانت�ا�علومات،�سواء�فردية�أو�با|قs:ان�بمعلومات�أخرى�جوهرية،�9ي�سي

  السياسات�ا�حاسبية�والتغ3+ات�&ي�التقديرات�ا�حاسبية�واNخطاء�- �٨ا�عيار�ا�حاس���الدوjي�رقم�

إ�ى�ا�ي.�باbضافة�v`دف�التعديuت�إ�ى�تسهيل�فهم�تعريف�الجوهري�و|�v`دف�إ�ى�تغي�:�ا�فهوم�ا1سا�R�Ðل�همية�النسبية�9ي�ا�عاي�:�الدولية�للتقرير�ا�

�إرشادات�حول�كيفية�إصدار�أحكام�جوهرية�عند�إعداد�القوائم�ا�الية�ل�غراض�العامة�
ً
�ذلك،�أصدر�مجلس�ا�عاي�:�الدولية�للمحاسبة�أيضا

ً
وفقا

  للمعاي�:�الدولية�للتقارير�ا�الية.

  

  تصحيح�مؤشر�سعر�الفائدة�-��٣٩اسبة�وا�عيار�الدوjي�للمح�٩وا�عيار�الدوjي�للتقرير�ا�اjي��٧ا�عيار�الدوjي�للتقرير�ا�اjي�

�من�اbعفاءات،�وال�RSتنطبق��٣٩وا�عيار�الدو�ي�للمحاسبة��٩توفر�التعديuت�ع5ى�ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي�
ً
ا1دوات�ا�الية:�ا|عs:اف�والقياس�عددا

عuقة�التحوط�إذا�أدى�اbصuح�إ�ى�حالة�من�عدم�التأكد�ع5ى�جميع�عuقات�التحوط�ال�RSتتأثر�بشكل�مباشر�بتصحيح�قياس�سعر�الفائدة.�وتتأثر�

  بشأن�توقيت�و�/�أو�مبلغ�التدفقات�النقدية�ع5ى�أساس�ا�عيار�للبند�ا�غطى�أو�أداة�التحوط.

  

  م.٢٠١٨مارس��٢٩اuطار�ا�فاهيمي�للتقارير�ا�الية�الصادر�&ي�

واردة�فيه�ا�فاهيم�أو�ا�تطلبات�9ي�أي�معيار.�والغرض�من�اbطار�ا�فاهيم�Rهو�مساعدة�اbطار�ا�فاهيم�Rليس�معياًرا،�و|�تتجاوز�أي�من�ا�فاهيم�ال

عدين�ع5ى�تطوير�سياسات�محاسبية�متسقة�9ي�حالة�عدم�وجود�معيار�قابل�ل
ُ
لتطبيق،�مجلس�ا�عاي�:�الدولية�للمحاسبة�9ي�وضع�ا�عاي�:،�ومساعدة�ا�

  س�:ها.ومساعدة�جميع�ا1طراف�ع5ى�فهم�ا�عاي�:�وتف

�ال �ا�عدل�بعض�ا�فاهيم Rطار�ا�فاهيمbا� �ويتضمن .Rطار�ا�فاهيمbا� �ع5ى �بناًء �ا�حاسبية �طورت�سياساv`ا RSا�نشآت�ال� جديدة،�سيؤثر�ذلك�ع5ى

  والتعاريف�ا�حدثة،�ومعاي�:�ا|عs:اف�با1صول�وا|لs£امات،�ويوضح�بعض�ا�فاهيم�ا�همة.

  ئمها�ا�الية�مما�ورد�أعuه.ليس�للشركة�أي�تأث�:�جوهري�ع5ى�قوا
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١٢ 

 

  ا�عاي3+�والتفس3+ات�والتعديVت�للمعاي3+�الحالية�(تتمة)�
 ا�عاي3+�والتفس3+ات�والتعديVت�الجديدة�غ3+�السارية� ٢- ٥

�ا �تعتW:�سارية RSوال� �للمحاسبة �مجلس�ا�عاي�:�الدولية �أصدرها RSا�عاي�:�والتفس�:ات�ال� �من�ا�عاي�:�والتعديuت�ع5ى �الفs:ات�هناك�عدد �9ي �فعول

  ا�حاسبية�ا�ستقبلية�ال�RSقررت�الشركة�عدم�اعتمادها�9ي�وقت�مبكر.�وأهمها�كما�ي5ي:

  تاريخ�السريان  العنوان �ا�عاي3+
  �٩ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي�

  م٢٠٢١يناير��١  ا�رحلة�الثانية�- تصحيح�مؤشر�أسعار�الفائدة�

  �٣٩وا�عيار�الدو�ي�للمحاسبة�

  �٧عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي�وا

  ٤وا�عيار�الدو�ي�للمحاسبة�

  ١٦وا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي�

  ٣٧ا�عيار�الدو�ي�للمحاسبة�
التعديuت�ا�تعلقة�بالتكاليف�ال��RS- ا�خصصات�وا|لs£امات�ا�حتملة�وا1صول�ا�حتملة�

  يجب�تضمي�`ا�عند�تقييم�ما�إذا�كان�العقد�ملزًما
  م٢٠٢٢يناير��١

  م٢٠٢٢يناير��١  م��٢٠٢٢–م�٢٠١٨التحسينات�السنوية�للمعاي�:�الدولة�للتقارير�ا�الية�  
  م٢٠٢٣يناير��١  تعديuت�بشأن�تصنيف�ا|لs£امات�- عرض�القوائم�ا�الية�  ١ا�عيار�الدو�ي�للمحاسبة�

  ٩ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي�
وا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي���٤عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي�التعديuت�ا�تعلقة�بالتفاعل�ب�ن�ا

٩  
  م٢٠٢٣يناير��١

 

  أخرى  ٣- ٥

  .|�تتوقع�الشركة�أن�يكون�1ي�معاي�:�أخرى�صادرة�عن�مجلس�ا�عاي�:�الدولية�للمحاسبة،�ولك�`ا�غ�:�سارية�بعد،�تأث�:�جوهري�ع5ى�الشركة

  

 السياسات�ا�حاسبية�الهامة� - ٦

  لهالنقد�ومايعاد

uثة�أشهر�أو�يتكون�النقد�والنقد�ا�عادل�9ي�قائمة�التدفقات�النقدية�من�أرصدة�9ي�الحسابات�ا�صرفية�وودائع�ا�رابحة�ذات�تاريخ�ا|ستحقاق��دة�ث
  إن�وجدت.�،أقل
  

   اNدوات�ا�الية

  لكية��نشأة�آخرى.ا1داة�ا�الية��ي�أي�عقد�ينتج�عنه�أصل�ما�ي��نشأة�ما�والs£امات�مالية�أو�أداة�حقوق�م

  

  والقياس�اNوjي�+اف�wاuع

�يلs£م�فيه�صول�ا�الية�بالطريقة�ا�عتادة�9ي�تاريخ�ا�تاجرة�(أي�التاريخ�الذي�ل�عمليات�الشراء�والبيع�العاديةيتم�ا|عs:اف�/�إلغاء�ا|عs:اف�بجميع�

ال�RSتتطلب�تسوية�ا1صول�ا1صول�ا�الية��اتبيعا�و �يات: sش�ي�ما�عتادة��بالطريقةا1صول�ا�الية�أو��يات: sشإن�ا�شراء�أو�بيع�ا1صول).�بالصندوق�

  .9ي�السوق �اتفاقيةضمن�اbطار�الزم�Rºا�حدد�بشكل�عام�بموجب�اللوائح�أو�

ن�خuل�الربح�أو�الخسارة)�ا�صنفة�بالقيمة�العادلة�م�لs£اماتوا�bصول ا�الية�ا1خرى�(بما�9ي�ذلك�ا1 �لs£اماتوا�bصول يتم�ا|عs:اف�مبدئًيا�بجميع�ا1 

ا�9ي�ا1حكام�التعاقدية�ل�داة
ً
  .9ي�تاريخ�ا�تاجرة�الذي�يصبح�فيه�الصندوق�طرف

�وا�bصول يتم�قياس�ا1  �ا�الية�أو��لs£اماتا�الية �إ�ى�اقتناء�ا1صول �يتم�ا|عs:اف�بتكاليف�ا�عاملة�ا�نسوبة�مباشرة �بالقيمة�العادلة. ا�الية�مبدئًيا

bاماتا£sل�ا�لuا��صول .�بالنسبة�لكافة�ا1 الربح�أو�الخسارةمباشرة�9ي��الربح�أو�الخسارة�الية�بالقيمة�العادلة�من�خbاماتالية�وا£sا�الية�ا1خرى �ل�،

  ،�عند�ا|عs:اف�ا1و�ي.ا�الية،�حسب�ا|قتضاء�لs£اماتول�ا�الية�أو�اbيتم�إضافة�أو�خصم�تكاليف�ا�عاملة�من�القيمة�العادلة�ل�ص

لية�ال�RSتصنف�الشركة�ا1صول�ا�الية�إ�ى��إحدى�الفئات�الواردة�أدناه،�وهذا�يعود�ع5ى�الغرض�ال�RSتم�الحصول�عليه�من�أجله.�بخuف�ا1صول�ا�ا

    :لها�عuقة�بالتحوط،�السياسات�ا�حاسبية�لكل�فئة�كما�ي5ي
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١٣ 

 

 (تتمة)السياسات�ا�حاسبية�الهامة�

  (تتمة)�اNدوات�ا�الية

 Tاليةإلغاء�ا�  عw+اف�باNصول�ا

ا�الية�وجميع��صول ا�الية،�أو�عندما�يتم�تحويل�ا1 �صول ا�الية�عندما�تنت�RÊالحقوق�التعاقدية�للتدفقات�النقدية�من�ا1 �صول يتم�إلغاء�ا|عs:اف�با1 

  .ا�خاطر�وا�كافآت�بشكل�جوهري 

  ا�الية�صول التصنيف�والقياس�الuحق�ل� 

�ى�الفئات�ا�حددة�التاليةيتم�تصنيف�ا1صول�ا�الية�إ:  

  .ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خuل�الربح�أو�الخسارة�صول ا1  •

 ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خuل�الدخل�الشامل�ا\خر.�أو�صول ا1  •

 .ا1صول�ا�الية�بالتكلفة�ا�طفأة  •
  

  أدوات�الدين

صدر،�مثل�القروض�والصكوك�الحكومية�وصكوك�الشركات�وإيداع��أدوات�الدين��ي�تلك�ا1دوات�ال�RSتستو9ي�تعريف�ا|لs£ام�ا�ا�ي�من
ُ
وجهة�نظر�ا�

  .ا�رابحة

  :يعتمد�التصنيف�والقياس�الuحق�1دوات�الدين�ع5ى

  )�نموذج�عمل�الصندوق�bدارة�ا1صول�؛�و١(

  .خصائص�التدفق�النقدي�ل�صل)�٢(
  

  ا�طفأةالتكلفة�
اح،�يتم�قياس�ا1صول�ا�حتفظ��`ا�لتحصيل�التدفقات�النقدية�التعاقدية�حيث�تمثل�تلك�التدفقات�النقدية�فقط�مدفوعات�ا�بلغ�ا1سا�R�Ðوا1رب

خسارة��صصوال�RSلم�يتم�تصنيفها�بالقيمة�العادلة�من�خuل�الربح�أو�الخسارة،�بالتكلفة�ا�طفأة.�يتم�تعديل�القيمة�الدفs:ية�لهذه�ا1صول�بأي�مخ

�9ي� �باستخدام��قائمةائتمانية�متوقعة�معs:ف��`ا �ا1صول�ا�الية�9ي�"دخل�العمو|ت�الخاصة" �يتم�تضم�ن�دخل�ا1رباح�من�هذه الربح�أو�الخسارة.

 .طريقة�معدل�الفائدة�الفع5ي
  

  القيمة�العادلة�من�خVل�الدخل�الشامل�ا{خر

فقط�مدفوعات��صول قات�النقدية�التعاقدية�ولبيع�ا1صول،�حيث�تمثل�التدفقات�النقدية�ل� ا�الية�ا�حتفظ��`ا�لتحصيل�التدف�صول يتم�قياس�ا1 

�بالقيمة�العادلة�من�خuل�الربح�أو�الخسارة بالقيمة�العادلة�من�خuل�الدخل�الشامل�وستم�تصنيفها��أصل�ا�بلغ�وا1رباح،�وال�RSلم�يتم�تصنيفها

�الدفs:ي �القيمة �الحركات�9ي �تسجيل �يتم �ويتم�ا\خر. �ا|عs:اف�بمكاسب�أو�خسائر�انخفاض�القيمة، �باستثناء �الشامل�ا\خر، �الدخل �خuل �من ة

�ل�داة�9ي� .�عند�استبعاد�الربح�أو�الخسارة�قائمةا|عs:اف�بإيرادات�العمو|ت�الخاصة�وأرباح�وخسائر�صرف�العمuت�ا1جنبية�ع5ى�التكلفة�ا�طفأة

ا�9ي�الدخل�الشامل�ا\خر�من�حقوق�ا�لكية�إ�ى��ا1صل�ا�ا�ي،�يتم�إعادة�تصنيف�ا1رباح
ً
.�الربح�أو�الخسارة�قائمةأو�الخسائر�ا�s:اكمة�ا�عs:ف��`ا�سابق

 .يتم�تضم�ن�دخل�ا1رباح�من�هذه�ا1صول�ا�الية�9ي�"دخل�العمو|ت�الخاصة"�باستخدام�طريقة�معدل�الفائدة�الفع5ي
  

  القيمة�العادلة�من�خVل�الربح�أو�الخسارة
ا�الية�ال�RS|�تستو9ي�معاي�:�التكلفة�ا�طفأة�أو�الدخل�الشامل�ا\خر�ع5ى�أساس�القيمة�العادلة�من�خuل�الربح�أو�الخسارة.�يتم��صول تصنيف�ا1 �يتم

ا�بالقيمة�العادلة�9ي�
ً
ف�`ا.�يتم�تضم�ن��الربح�أو�الخسارة�9ي�السنة�ال�RSنشأتقائمة�عرض�الربح�أو�الخسارة�من�استثمار�الدين�الذي�يتم�قياسه�|حق

  .دخل�ا1رباح�من�هذه�ا1صول�ا�الية�9ي�"دخل�العمو|ت�الخاصة"�باستخدام�طريقة�معدل�الفائدة�الفع5ي
  

  أدوات�حقوق�ا�لكية

صدر؛�أي�ا1دوات�ال�RS|�تحتوي�ع5ى�الs£ام�تعاقدي�بال
ُ
دفع�وال�RSأدوات�حقوق�ا�لكية��ي�أدوات�تتوافق�مع�تعريف�حقوق�ا�لكية�من�وجهة�نظر�ا�

صدر.�تتضمن�أمثلة�أدوات�حقوق�ا�لكية�ا1سهم�العادية�ا1ساسية.
ُ
  تثبت�وجود�مصلحة�متبقية�9ي�صا9ي�أصول�ا�

�إ �اختارت�ف�`ا RSالحا|ت�ال� �باستثناء �أو�الخسارة، �الربح �خuل �من �العادلة �بالقيمة �ا�لكية �استثمارات�حقوق �جميع ا
ً
دارة�يقيس�الصندوق�|حق

عs:اف�ا1و�ي،�تخصيص�استثمار�9ي�حقوق�ا�لكية�بشكل�غ�:�قابل�للنقض�بالقيمة�العادلة�من�خuل�الدخل�الشامل�ا\خر.�تتمثل�الصندوق،�عند�ا| 

�`ذه�سياسة�الصندوق�9ي�تحديد�ا|ستثمارات�9ي�رأس�ا�ال�ع5ى�أ°`ا�مدرجة�بالقيمة�العادلة�من�خuل�الدخل�الشامل�ا\خر�عندما�يتم�ا|حتفاظ�

1غراض�أخرى�غ�:�تحقيق�عوائد�ا|ستثمار.�عند�استخدام�هذا�الخيار،�يتم�ا|عs:اف�بأرباح�وخسائر�القيمة�العادلة�9ي�الدخل�الشامل��ا|ستثمارات

ا�9ي�
ً
ائر�الربح�أو�الخسارة،�بما�9ي�ذلك�عند�ا|ستبعاد.�|�يتم�اbبuغ�عن�خسائر�انخفاض�القيمة�(وعكس�خسقائمة�ا\خر�و|�يتم�إعادة�تصنيفها�|حق

يستمر�ا|عs:اف��`ا��،انخفاض�القيمة)�بشكل�منفصل�عن�التغ�:ات�ا1خرى�9ي�القيمة�العادلة.�عندما�تمثل�أرباح�ا1سهم�عائًدا�ع5ى�هذه�ا|ستثمارات

    الدخل�ع5ى�أ°`ا�"إيرادات�توزيعات�أرباح"�عندما�يثبت�حق�الصندوق�9ي�استuم�ا�دفوعات.�قائمة9ي�
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 (تتمة)�السياسات�ا�حاسبية�الهامة

  (تتمة)�اNدوات�ا�الية

  قيمة�اNصول�ا�اليةالهبوط�&ي�

ا�اضية��يأخذ�الصندوق�9ي�ا|عتبار�مجموعة�واسعة�من�ا�علومات�عند�تقييم�مخاطر�ا|ئتمان�وقياس�خسائر�ا|ئتمان�ا�توقعة،�بما�9ي�ذلك�ا1حداث

  .انية�التحصيل�ا�توقعة�للتدفقات�النقدية�ا�ستقبلية�ل�داةوالظروف�الحالية�والتنبؤات�ا�عقولة�والداعمة�ال�RSتؤثر�ع5ى�إمك

    :عند�تطبيق�هذا�النهج،�يتم�التمي�£�ب�ن

بشكل�ملحوظ�9ي�جودة�ا|ئتمان�منذ�ا|عs:اف�ا1و�ي�أو�ال�RSتنطوي�ع5ى�مخاطر�ائتمانية�منخفضة�("ا�رحلة��تنخفضا1دوات�ا�الية�ال�RSلم� •

  ")؛١

• �RSتكون�مخاطرها�ا|ئتمانية�منخفضة�("ا�رحلة��تانخفضا1دوات�ا�الية�ال�RSي�وال�  ")؛و٢بشكل�كب�:�9ي�جودة�ا|ئتمان�منذ�اbدراج�ا1و

|�تندرج�أي�من�ا1صول�ا�الية��،ا�الية�ال�RSلدÀ`ا�دليل�موضوÖي�ع5ى�انخفاض�القيمة�9ي�تاريخ�التقرير.�ومع�ذلك�صول "�ا1 ٣ستغطي�"ا�رحلة� •

  .للصندوق�ضمن�هذه�الفئة

  .شهًرا"�للفئة�ا1و�ى�بينما�يتم�إثبات�"خسائر�ا|ئتمان�ا�توقعة�ع5ى�مدى�العمر�للفئة�الثانية�والثالثة�١٢تم�ا|عs:اف�بـ�"خسائر�ا|ئتمان�ا�توقعة��دة�ي

  يتم�تحديد�قياس�خسائر�ا|ئتمان�ا�توقعة�من�خuل�التقدير�ا�رجح�لuئتمان

  

uاماتتصنيف�وقياس�اvwالية�ل�  ا

قبل��عs:اف�با|لs£امات�ع5ى�أساس�ا|ستحقاق�للمبالغ�ال�RSسيتم�دفعها�9ي�ا�ستقبل�مقابل�الخدمات�ا�ستلمة،�سواء�تم�إصدار�فوات�:��`ا�منيتم�ا| 

  .ا�زود�أم�|

bاماتيتم�قياس�ا£sلم�يكن�الصند�ل� �لتكاليف�ا�عاملة�ما �يتم�تعديلها �وعند�ا|قتضاء، �بالقيمة�العادلة، �مالًيا�ا�الية�مبدئًيا وق�قد�خصص�الs£اًما

  .بالقيمة�العادلة�من�خuل�الربح�أو�الخسارة

bا،�يتم�قياس�ا
ً
  .ا�الية�بالتكلفة�ا�طفأة�باستخدام�طريقة�معدل�الفائدة�الفع5ي�لs£امات|حق

  

  قياس�القيمة�العادلة
معاملة�منظمة�ب�ن�ا�شارك�ن�9ي�السوق�9ي�تاريخ�القياس�9ي�القيمة�العادلة"��ي�السعر�الذي�سيتم�استuمه�لبيع�أصل�أو�دفعه�لتحويل�الs£ام�9ي�"

Çفائدة�للصندوق.�تعكس�القيمة�العادلة�ل�:Øاماتا1صل�أو،�9ي�حالة�عدم�وجوده�9ي�السوق�ا1ك£sمخاطر�عدم�ا1داء�ل.  

�يعند�توفره �كانت�ا�عامuت�،�يقيس�الصندوق�القيمة�العادلة�ل�داة�باستخدام�السعر�ا�درج�9ي�سوق�نشط�لتلك�ا1داة. �إذا ا"
ً
عتW:�السوق�"نشط

bاماتل�صل�أو�ا£sا�عروضة�9ي�سوق�نشط�بسعر��تتم�بتكرار�وحجم�كافي�ن�لتوف�:�معلومات�التسع�:�ع5ى�أساس�مستمر.�يقيس�الصندوق�ا1دوات�ل

�سعر�،�1ن�هذا�يوفر�تقريبًيا�السوق 
ً
  .لخروجلسعر�امعقو|

  

  ا�قاصة

عندما�يكون�للصندوق�حالًيا�حق�واجب�النفاذ��لs£اماتا1صول�واbقائمة�ا�الية�ويتم�عرض�ا�بلغ�الصا9ي�9ي��لs£اماتbا�الية�وا�صول تتم�تسوية�ا1 

ا�9ي�مقاصة�ا�بالغ�وينوي�إما�تسويa`ا�ع5ى�أساس�صا9ي.�أو�لتحقيق�ا1صل�وتسوية�ا|لs£امات�9ي�وقت�واحد.
ً
  قانون
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  (تتمة)السياسات�ا�حاسبية�الهامة�

  ا�لكية�العائدة�إjى�مالكي�الوحداتحقوق�

� �يتم �الناتجة�عن�الصندوق. �وا1رباح�ا�s:اكمة �الصادرة �لuسs:داد �الوحدات�من�الوحدات�القابلة �مالكي �ا�نسوبة�إ�ى تصنيف�يتكون�صا9ي�ا1صول

  .الوحدات�القابلة�لuسs:داد�كحقوق�ملكية�كما�هو�موضح�أدناه

  الوحدات�القابلة�لVسw+داد

  .ل�الوحدات�ا�كتتب��`ا�وا�سs:دة�بصا9ي�قيمة�ا1صول�لكل�وحدة�9ي�يوم�التقييم�الذي�يتم�فيه�استuم�طلب�ا|شs:اك�وطلبات�ا|سs:داديتم�تسجي

  :يصنف�الصندوق�وحداته�القابلة�لuسs:داد�كأداة�حقوق�ملكية�إذا�كانت�الوحدات�القابلة�لuسs:داد�تحتوي�ع5ى�جميع�ا��£ات�التالية

  .لها�حصة�تناسبية�من�صا9ي�أصول�الصندوق�9ي�حالة�تصفية�الصندوق تخول�لحام •

  .ا1داة�9ي�فئة�ا1دوات�التابعة�لجميع�فئات�ا1دوات�ا1خرى  •

  .جميع�ا1دوات�ا�الية�9ي�فئة�ا1دوات�التابعة�لجميع�فئات�ا1دوات�ا1خرى�لها�سمات�متطابقة •

  .ي�أصل�ما�ي�آخر�بخuف�حقوق�ا�الك�9ي�حصص�تناسبية�من�صا9ي�أصول�الصندوق |�تتضمن�ا1داة�أي�الs£ام�تعاقدي�لتسليم�النقد�أو�أ  •

�تستند�إ�ى�حد�كب�:�إ�ى�إن�إجما�ي�التدفقات�النقدية�ا�توقعة�ا�نسوبة�إ�ى�ا1داة�ع5ى�مدى�عمر�ا1د  • ،�أو�التغي�:�9ي�صا9ي�الربح�أو�الخسارةاة

  .9ي�أصول�الصندوق�ا�عs:ف��`ا�وغ�:�ا�عs:ف��`ا�ع5ى�مدار�عمر�ا\لةا1صول�ا�عs:ف��`ا�أو�التغي�:�9ي�القيمة�العادلة�لصا

�للسداد�ا�صنفة�كأدوات�حقوق�م �الصندوق�تعريف�ا1دوات�القابلة �9ي �القابلة�لuسs:داد �الوحدات�ا�شاركة �بموجب�معيار�ا�حاسبة�تستو9ي لكية

  .،�يتم�تصنيفها�كأدوات�حقوق�ملكيةوبالتا�ي�،�٣٢٫١٦A-Bالدول 

� �عن�امتuك�أي�من�ا��£ات�أو�يقوم �لuسs:داد �توقفت�الوحدات�القابلة �إذا �لuسs:داد. �تصنيف�الوحدات�القابلة الصندوق�بشكل�مستمر�بتقييم

،�فسيقوم�الصندوق�بإعادة�)٣٢دو�ي�(معيار�ا�حاسبة�الدو�ي�ب�من�معيار�ا�حاسبة�ال�١٦أ�و��١٦استوفت�جميع�الشروط�ا�نصوص�عل�`ا�9ي�الفقرت�ن�

�كتص �بالقيمة�إلs£اماتنيفها �وقياسها �التصنيف�مالية �إعادة �تاريخ �9ي �ا1صول�العادلة �صا9ي �9ي �السابقة �الدفs:ية �إدراج�أي�فروق�عن�القيمة �مع ،

�أن�الوحدات�مصن �طا�ا �ملكية �كمعامuت�حقوق �لuسs:داد �للوحدات�القابلة �احتساب�ا|كتتاب�وا|سs:داد �يتم �الوحدات. �مالكي �إ�ى �فةا�نسوبة

  .كحقوق�ملكية

 

  صا&ي�قيمة�اNصول�لكل�وحدة

� �9ي ا�ركز�ا�ا�ي�بقسمة�صا9ي�أصول�الصناديق�ع5ى�عدد�الوحدات�الصادرة�9ي��قائمةيتم�احتساب�صا9ي�قيمة�ا1صول�لكل�وحدة�تم�اbفصاح�ع�`ا

  .تاريخ�التقرير

  

  الزكاة�وضريبة�الدخل

  .ا�الية�القوائملم�يتم�النص�عل�`ا�9ي�هذه�الزكاة�وضريبة�الدخل��ي�الs£امات�ع5ى�مالكي�الوحدات�و 

  

  اuيرادات�اuعw+اف

وثوق،�بغض�النظر�عن�موعد�يتم�ا|عs:اف�باbيرادات�إ�ى�الحد�الذي�يحتمل�معه�تدفق�ا�نافع�ا|قتصادية�إ�ى�الصندوق�ويمكن�قياس�ا�بلغ�بشكل�م

  السداد.

  

  الربح�أو�الخسارة�صا&ي�الربح�من�اNدوات�ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خVل

� �من�خuل �العادلة �الربح�من�ا|ستثمارات�بالقيمة �أو�الخسارةيشمل�صا9ي �ولكنه��الربح �العادلة، �القيمة �9ي �وغ�:�ا�حققة �التغ�:ات�ا�حققة جميع

  .يستث�Rºإيرادات�الفوائد�وتوزيعات�ا1رباح

  .ا�رجح�التكلفةا�باعة�ع5ى�أساس�متوسط��الربح�أو�الخسارةيتم�تحديد�ا1رباح�ا�حققة�من�ا|ستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خuل�
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 (تتمة)السياسات�ا�حاسبية�الهامة�

  توزيعات�اTرباح

  .يتم�ا|عs:اف�بإيرادات�توزيعات�ا1رباح�أو�اbيرادات�ا1خرى�عندما�يثبت�حق�الصندوق�9ي�استuم�توزيعات�ا1رباح

  

  ات�اNخرى ورسوم�الحفظ�وا�صروف�الصندوق �أتعاب�إدارة

ة�تشمل�نفقات�الصندوق�أتعاب�اbدارة�وأتعاب�الحفظ�وا�صروفات�ا1خرى.�يتم�إثبات�هذه�ا�صاريف�ع5ى�أساس�ا|ستحقاق.�تستند�رسوم�اbدار 

ا�كما�هو�محدد�9ي�شروط�وأحكام�الصندوق.�السياسات�التفصيلية��ي�كما�ي5ي
ً
  :والحفظ�ع5ى�معد|ت�محددة�مسبق

  

  خرى اN صروفات�ا�و الصندوق�أتعاب�إدارة�

ستحق�أتعاب�اbدارة��الصندوق �يتم�تحميل�أتعاب�إدارة
ُ
وا�صروفات�ا1خرى�بمعد|ت�/�مبالغ�ضمن�الحدود�ا�ذكورة�9ي�شروط�وأحكام�الصندوق.�ت

دفع�كل�ثuثة�أشهر١٫٢٥:�م٢٠١٩٪�(١٫٢٥بمعدل�سنوي�قدره�
ُ
  .٪)�من�صا9ي�قيمة�أصول�الصندوق�9ي�كل�يوم�تقييم�وت

  

  كتتاباuرسم�

� �|�تتجاوز �بنسبة �اشs:اك �مستثمر�رسوم �كل �عائدات�١يفرض�مدير�الصندوق�ع5ى �تسجيل �يتم �التكاليف�اbدارية. �ا|كتتاب�لتغطية �مبلغ �من ٪

  .ا|شs:اك�صافية�من�رسوم�ا|شs:اك

  

  الحفظرسوم�

ا�لuتفاقية�ا
ً
٪�من�إجما�ي�صا9ي�قيمة�أصول�الصندوق�٠٫١عودي�أو�ريال�س�٦٠،٠٠٠،�تزيد�رسوم�الحفظ�عن��W:مة�مع�شركة�البuد�لuستثماروفق

  ويتم�استحقاقها�ع5ى�أساس�يومي.

  

  

  النقد�ومايعادله - ٧

  م٢٠١٩ديسمW:��٣١  م٢٠٢٠ديسم,+��٣١  

  ٢٬٩٧٣٬٥١٩    ١٬٧٧٤٬٥٠٣  حساب�التداول �- النقدية�ا�حتفظ��`ا�مع�أم�ن�الحفظ

  

  
 والخسارةأ�بالقيمة�العادلة�من�خVل�الربحإستثمارات� - ٨

  9ي�ا1وراق�ا�الية�ا�درجة�9ي�سوق�ا1سهم�السعودي:�اتفيما�ي5ي�حركة�ا|ستثمار 

  

 م٢٠١٩ديسم,+��٣١  م٢٠٢٠ديسم,+��٣١ إيضاح

 

    

 �٥٬٩٢٤٬٥٤١ �٦٬٧٧٥٬٠٢٧  الرصيد�اbفتتاÜي

 �٢٠٬٧٥٥٬٢٨٥ �٥٬٢٦٧٬٦٢٢  مشs:يات�خuل�السنة

 )٢٠٬٦٤٠٬٩١٠( )٤٬٦٨١٬٥٦٢(  مبيعات�خuل�السنة

 �٣٣٠٬١٠٦  )٩٣٬١٣٢(  ١- ٨  (خسارة)�/�ربح�محققة

 �٤٠٦٬٠٠٥  �٩٧٣٬٧٣٦  ١- ٨  مكاسب�غ�:�محققة

 �٦٬٧٧٥٬٠٢٧ �٨٬٢٤١٬٦٩١  الرصيد�الختامي

يكون�داخل�ا�ملكة�العربية��الربح�أو�الخسارةإن�التوزيع�الجغرا9ي�لuستثمارات�ا�ذكورة�أعuه�9ي�ا1دوات�ا�الية�ا�صنفة�بالقيمة�العادلة�من�خuل�

  .السعودية

  .عار�ا�تداولة�ا�علنة�9ي�إقفال�آخر�يوم�عمل�من�السنة�ا�درجة�9ي�السوق�النشطةيتم�تحديد�القيمة�العادلة�1سهم�ا1سهم�ا�درجة�بالرجوع�إ�ى�ا1س
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١٧ 

 

  (تتمة)�بالقيمة�العادلة�من�خVل�الربح�أوالخسارةإستثمارات�

5ى�النحو�إ�ى�مجموعات�صناعية�محددة�من�قبل�السوق�ا�الية�السعودية�ع�الربح�أو�الخسارةيتلخص�تصنيف�ا|ستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خuل�

  التا�ي:

  م٢٠٢٠ديسم,+��٣١ ا�جموعة�الصناعية
  

 م٢٠١٩ديسم,+��٣١

  % ريال�سعودي
  

  % ريال�سعودي

  %٢٠  ١٬٦٠٩٬٤٢٩  صناديق�ا|ستثمار�العقارية
  

٢٠ ١٬٣٨١٬٣٥٨%  

  %١٦  ١٬٣٠٦٬٨٧٢  ا�واد�ا1ساسية
  

١٥ ١٬٠٠١٬٥١٩%  

  %١٤  ١٬١٥٠٬٩٦٠  البنوك
  

٣٠ ٢٬٠٠٧٬٣٥٠%  

  %١٣  ١٬٠٦٥٬٩٩٣  الرعاية�الصحية
  

 - ٠%  

  %٨  ٦٥٣٬٢٤٦  تجارة�السلع�الكمالية
  

٨ ٥٤١٬٤٧٥%  

  %٨  ٦٥٣٬٥٢٠  الطاقة
  

٧ ٤٦٤٬٦٦٦%  

  %٦  ٤٥٨٬٩٨٠  اbتصا|ت
  

٧ ٤٥٨٬١٠٠%  

  %٥  ٤٣٧٬٢١٥  إنتاج�ا1غذية
  

٥ ٣٦٥٬٧٠٠%  

  %٤  ٣١١٬٧١٦  تجزئة�ا1غذية
  

٢ ١١٠٬٩٢٢%  

  %٣  ٢٤٦٬٩٦٠  ا|دوية
  

 - ٠%  

  %٢  ١٩٢٬٦٠٠  النقل
  

 - ٠%  

  %٢  ١٥٤٬٢٠٠  دمات�التجارية�وا�هنيةالخ
  

٣ ٢٠٥٬٦٠٠%  

  %٠  -   الخدمات�اbسu`aكية
  

٢ ١٦٦٬٤١٧%  

  %٠  -   السلع�الرأسمالية�
  

١ ٧١٬٩٢٠%  

  
١٠٠ �٨٬٢٤١٬٦٩١%  

  
١٠٠ �٦٬٧٧٥٬٠٢٧%  

  

  الربح�أو�الخسارةصا&ي�الربح�من�إستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خVل�  ١- ٨

  م٢٠١٩ديسمW:��٣١  م٢٠٢٠ديسم,+��٣١  
  ٣٣٠٬١٠٦    )٩٣٬١٣٢(  القيمة العادلة المحققة�(خسارة) / ربح 

  ٤٠٦٬٠٠٥    �٩٧٣٬٧٣٦  مكاسب غير محققة في القيمة العادلة
  ٧٣٦٬١١١    �٨٨٠٬٦٠٤  
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١٨ 

 

 ا�عامVت�مع�اNطراف�ذات�العVقة   - ٩

ا�لشروط�وأحكام�الصندوق.�تشمل��،يتعامل�الصندوق،�9ي�سياق�أنشطته�العادية
ً
مع�أطراف�ذات�عuقة.�تتم�ا�عامuت�مع�ا1طراف�ذات�الصلة�وفق

  .ال�RSيديرها�مدير�الصندوق�وأعضاء�مجلس�إدارة�الصندوق �ا1طراف�ذات�العuقة�مدير�الصندوق�وصناديق�ا|ستثمار 

�لتوف�:� �مؤسسات�أخرى �ترتيبات�مع �9ي �الدخول �أيًضا ��دير�الصندوق �يمكن �الصندوق. �1نشطة �العامة �اbدارة �عن �هو�ا�سؤول مدير�الصندوق

٪�سنوًيا�من�صا9ي�١٫٢٥دوق�أتعاب�إدارة�للصندوق�قدرها�ا|ستثمار�أو�الحفظ�أو�الخدمات�اbدارية�ا1خرى�نيابة�عن�الصندوق.�يتقا�Þ¥�مدير�الصن

قيمة�أصول�الصندوق.�كما�يسs:د�مدير�الصندوق�من�الصندوق�أي�مصروفات�أخرى�يتم�تكبدها�نيابة�عن�الصندوق�مثل�أتعاب�التدقيق�وا�كافآت�

�تخضع�ا�كافآت�السنوية��جلس�إدارة ريال�سعودي�لجميع��٤٨،٠٠٠الصندوق�بحد�أق�ß¥��السنوية��جلس�إدارة�الصندوق�ورسوم�أخرى�مماثلة.

  .أعضاء�مجلس�إدارة�الصندوق 

  حساب�مالكي�الوحدات�ا�تضمن�الوحدات�ا�ملوكة�من�قبل�ا1طراف�ذات�العuقة�هو�كما�ي5ي:

 عددالوحدات�بال وحدات�يمتلكها�مدير�الصندوق �����
 Nصول صا&ي�قيمة�ا  

�����%�من�إجماjي�الوحدات  ريال�سعودي

  %٦٩   ٦٬٨٦٠٬٨٢٧  ٥٬٠٠٠  م��٢٠٢٠ديسم,+��٣١

 %٦٥   ٦٬٢٧٩٬٥٧٣ ٥٬٠٠٠  م��٢٠١٩ديسم,+��٣١

 

  ا�الية:��القوائمفيما�ي5ي�ملخص�للمعامuت�وا1رصدة�الهامة�مع�ا1طراف�ذات�العuقة�9ي�السياق�العادي�1عمال�الصندوق�ا�درجة�9ي�

  
 الرصيد�الختامي�ا�ستحق ا�ن)'ية�&ي�سنةمبلغ�ا�عاملة�خVل�ال طبيعة�ا�عامVت طرف�ذو�العVقة/ال

  
�ديسم,+�٣١

 م٢٠٢٠
 

٣١�Wديسم:  

 م٢٠١٩
 

�ديسم,+�٣١

 م٢٠٢٠
 

٣١�:Wديسم�  

 م٢٠١٩
               

 ٣١٬٣٧٦  ٣٥٬٦١٣  ١٢٠٬٨٧٦  ١٢٤٬٦٦٨ أتعاب�إدارة مدير�الصندوق 

 ٦٬٠٤٩  ٢٤٬٠٦٦   ٢٤٬٠٠٠   ٢٤٬٠٦٦  مكافآت�سنوية أعضاء�مجلس�اbدارة

  

 اuرتباطات�واuلvwامات - ١٠

 �.م٢٠١٩ديسمW:��٣١و��م٢٠٢٠ديسمW:��٣١والs£امات�كما�9ي��إرتباطات|�توجد�أي�

�  

 ات�تشغيلية�أخرى�مصروف - ١١

  
  م٢٠٢٠ديسم,+��٣١

  ريال�سعودي
٣١��:Wم٢٠١٩ديسم  

  ريال�سعودي
  ٣١٬٥٠٠    ٣٣٬٠٩٩   أتعاب مھنية

  ٢٢٬٤٤٤    ٢٣٬٥٨٣  التقييمحساب ام ورس
  ٧٬٥٠٠    ١٣٬٠٣٧   رسوم مراقبة ومراجعة ھيئة أسواق المال

  ١٠٬١٠٤    ١٬٤٢٦   مصروفات أخرى
  ٧١٬٥٤٨    ٧١٬١٤٥  

  

 �تقارير�القطاعات - ١٢

مـــن�أدوات�حقـــوق�ا�لكيـــة�للشـــركات�ا�درجـــة�9ـــي�الســـوق�ا�اليـــة�الســـعودية.�يقـــوم�مـــدير�الصـــندوق�بشـــكل�دوري�بتقيـــيم�ا1داء�يحمـــل�الصـــندوق�محفظـــة�

،�لــم�يــتم�اbفصــاح�عــداد�التقــارير�ا�اليــة.�وبالتــا�ي،�لــم�يــتم�تحديــد�قطاعــات�تشــغيل�منفصــلة�1غــراض�إوبالتــا�ي،�تخصــيص�ا�ــوارد�للعمــل�كوحــدة�واحــدةو 

  "قطاعات�التشغيل".�٨اعية�كما�هو�مطلوب�بموجب�ا�عيار�الدو�ي�bعداد�التقارير�ا�الية�رقم�عن�التقارير�القط
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١٩ 

 

  تسوية�قيمة�الوحدة - ١٣

)،�قرر�مجلس�هيئة�السوق�ا�الية�بتاريخ�م٢٠١٧ديسمW:��٣١(ا�وافق��هـ١٤٣٩ربيع�ثاني���١٣بتاريخ�١/٦/١٨٧٢/١٧وفقا�لتعميم�هيئة�أسواق�ا�ال�رقم�

ا�للمعيار�الدو�ي�للتقارير�ا�الية�و )�تقييد�تسجيل�خسائر�ا|ئتمان�ا�توقع�م٢٠١٧ديسمW:��٢٨(ا�وافق��هـ١٤٣٩ربيع�ثاني��١٠
ً
فقط�لغرض��٩تحسب�وفق

  ا�الية�لصندوق�ا|ستثمار.القوائم�

�عليه،�|�تحتوي �الربح�أو�الخسارةيتم�تسجيل�جميع�ا1صول�ا�الية�للصندوق�بالقيمة�العادلة�من�خuل� ا�الية�ع5ى�أي�تعديل�القوائم�هذه��وبناًء

�بالنسبة�لسعر�الوح ا�bطار�التقرير�ا�ا�ي�ا�طبق��ي�نفسها
ً
�ا�حسوبة�وفق دة�ا�حسوب�لخسائر�ا|ئتمان�ا�توقعة،�وبالتا�ي�فإن�تسوية�سعر�الوحدة

  �لغرض�الوحدة�ا�عامuت.

 

 القيمة�العادلة�ل�دوات�ا�الية - ١٤

القيمة�العادلة�مالية�ب�أصول ا�الية�للصندوق�من�أرصدة�لدى�البنوك�و �لs£اماتوا�bصول مالية.�تتكون�ا1 �إلs£اماتو �أصول تتكون�ا1دوات�ا�الية�من�

 ا1خرى.�لs£اماتا�ستحقة�وا�bلs£اماتالخسائر�واbمن�خuل�ا1رباح�و 

 دراية�ولدÀ`م�الرغبة�9ي�ذلك�9ي�معاملة�بحتة.أو�تسوية�الs£ام�ب�ن�أطراف�ع5ى��،القيمة�العادلة��ي�ا�بلغ�الذي�يمكن�بموجبه�مبادلة�أصل

�يتم��لs£اماتا1صول�وا�bقائمةا�قاسة�بالقيمة�العادلة�9ي��لs£اماتوا�bصول يتم�تجميع�ا1  9ي�ثuثة�مستويات�من�التسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة.

 ع5ى�النحو�التا�ي:�،لقيمة�العادلةتحديد�هذه�ا�جموعة�ع5ى�أساس�أدنى�مستوى�من�ا�دخuت�الهامة�ا�ستخدمة�9ي�قياس�ا

 مماثلة.�إلs£اماتأو��صول ا�ستوى�ا1ول:�ا1سعار�ا�تداولة�9ي�ا1سواق�ا1نشطة�(غ�:�ا�عدلة)�1  •

�،إمـا�مباشـر�(كا1سـعار)�أولs£اماتأو�ا�bصـول ا�ستوى�الثاني:�مـدخuت�بخـuف�ا1سـعار�ا�درجـة�ضـمن�ا�سـتوى�ا1ول�والSـ�Rيمكـن�مuحظa`ـا�ل�  •

 يقة�غ�:�مباشرة�(كا�شتقة�من�ا1سعار).بطر 

 ال�RS|�تستند�إ�ى�بيانات�السوق�القابلة�للمuحظة�(غ�:�قابلة�للمuحظة).�لs£اماتأو�ا�bصول ا�ستوى�الثالث:�مدخuت�ا1  •
�ا1سواق�النشطة �9ي �ا�درجة �أسعار�السوق �ع5ى �قيمa`ا �تستند RSا|ستثمارات�ال،�� �مصنفة�ضمن�ا�ستوى �أدوات�حقوق�ا�لكية�ت�،١وبالتا�ي شمل

 النشطة�ا�درجة.�|�يقوم�الصندوق�بتعديل�السعر�ا�عروض�لهذه�ا1دوات.

  لم�تكن�هناك�تحويuت�ب�ن�ا�ستويات�خuل�العام.

ـــا�ي ديســــمW:��٣١الصــــندوق�(حســــب�الفئــــة)�ا�قاســــة�بالقيمــــة�العادلــــة�9ــــي��إلs£امــــاتضــــمن�التسلســــل�الهرمــــي�للقيمــــة�العادلــــة،�أصــــول�و �،يحلــــل�الجــــدول�التـ

  .م٢٠١٩ديسمW:��٣١و��م٢٠٢٠
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  الربح�أو�الخسارةأصول�مالية�بالقيمة�العادلة�من�خVل�
   

  ا�ستوى�اNول  
   

 �٦٬٧٧٥٬٠٢٧  �٨٬٢٤١٬٦٩١ أدوات�حقوق�ملكية�مدرجة 

   

 

 

  اNصول�ا�الية�بالتكلفة�ا�طفأة
   

 �٢٬٩٧٣٬٥١٩  �١٬٧٧٤٬٥٠٣ النقد�والنقد�ا�عادل

  الربح�أو�الخسارة�مالية�بالقيمة�العادلة�من�خVل�أصول 
   

 �٦٬٧٧٥٬٠٢٧  �٨٬٢٤١٬٦٩١ استثمارات�9ي�أوراق�مالية�مدرجة

    

uاماتاvwطفأة�ل� ا�الية�بالتكلفة�ا
   

 �٦٤٬١٩٢  �٩٨٬٨٤٤ ا�ستحقات�والذمم�الدائنة�ا1خرى 
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 إدارة�ا�خاطر�–اTدوات�ا�الية� - ١٥

  .ء�ا�ا�ي�للصندوق يركز�برنامج�إدارة�ا�خاطر�العام�للصندوق�ع5ى�إمكانية�التنبؤ�با1سواق�ا�الية�ويس�ى�إ�ى�تقليل�ا\ثار�السلبية�ا�حتملة�ع5ى�ا1دا

  .سيولة�ومخاطر�السوق تعرضه�أنشطة�الصندوق��جموعة�متنوعة�من�ا�خاطر�ا�الية:�مخاطر�ا|ئتمان�ومخاطر�ال

وهو�ا�سؤول�ال�`ائي�عن�اbدارة��،مدير�الصندوق�مسؤول�عن�تحديد�ا�خاطر�والسيطرة�عل�`ا.�يشرف�مجلس�إدارة�الصندوق�ع5ى�مدير�الصندوق 

  .العامة�للصندوق 

يحتوي�الصندوق�ع5ى�وثيقة�الشروط�تم�إعداد�مراقبة�ا�خاطر�والتحكم�ف�`ا�بشكل�أسا�R�Ðع5ى�أساس�الحدود�ال�RSوضعها�مجلس�إدارة�الصندوق.�

�العامة �تحدد�إسs:اتيجيات�أعماله RSا�خاطر�،وا1حكام�الخاصة�به�ال� �للمخاطر�وفلسفته�العامة�bدارة وهو�ملزم�باتخاذ�إجراءات�bعادة��،وتحمله

  .توازن�ا�حفظة�بما�يتما�à¥�مع�إرشادات�ا|ستثمار

  .لف�أنواع�ا�خاطر�ال�RSيتعرض�لها.�هذه�ا1ساليب�موضحة�أدناهيستخدم�الصندوق�أساليب�مختلفة�لقياس�وإدارة�مخت

  مخاطر�اTئتمان

  .مخاطر�ا|ئتمان��ي�مخاطر�فشل�أحد�أطراف�ا1داة�ا�الية�9ي�الوفاء�بالs£امه�والتسبب�9ي�تكبد�طرف�آخر�خسارة�مالية

�يس�ى�مدير�الصندوق�للحد�من�مخاطر�ا|ئتمان�ع5ى�محفظة�لالنقد�والنقد�ا�عاديتعرض�الصندوق��خاطر�ا|ئتمان�ع5ى�محفظته�ا|ستثمارية�و  .

�يس�ى�مدير�الصندوق�للحد�من�مخاطر�ا|ئتمان�من�خuل�مراقبة�التعرض��خاطر�ا|ئتمان. |��ا1سهم�من�خuل�مراقبة�التعرض��خاطر�ا|ئتمان.

والحد��،خuل�مراقبة�التعرضات�ا|ئتمانية�للحصول�ع5ى�ضماناتيمتلك�الصندوق�آلية�تصنيف�رسمية.�تتم�إدارة�مخاطر�ا|ئتمان�والتحكم�ف�`ا�من�

  .والتقييم�ا�ستمر�للجدارة�ا|ئتمانية�ل�طراف�ا�قابلة�،من�ا�عامuت�مع�أطراف�مقابلة�محددة

  ا�ركز�ا�ا�ي.�قائمةيوضح�الجدول�أدناه�الحد�ا1ق�ß¥�للتعرض��خاطر�ا|ئتمان��كونات�

 

 م�٢٠١٩ديسم,+�٣١ م٢٠٢٠ديسم,+��٣١

     

  ١٬٧٧٤٬٥٠٣ )٧(إيضاح��النقد�والنقد�ا�عادل
  

٢٬٩٧٣٬٥١٩ 

  ٨٬٢٤١٬٦٩١  )٨(إيضاح��الربح�أو�الخسارةإستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خuل�
  

٦٬٧٧٥٬٠٢٧ 

  .يتم�ا|حتفاظ�بالرصيد�ا�صر9ي�للصندوق�لدى�بنك�مح5ي�يتمتع�بتصنيف�ائتماني�سليم

سائر�ا|ئتمان�ا�توقعة�باستخدام�احتمالية�التخلف�عن�السداد�والتعرض�عند�التعØ:�والخسارة�9ي�حالة�التخلف�يقيس�الصندوق�مخاطر�ا|ئتمان�وخ

�من�التحليل�التاريáي�وا�علومات�التطلعية�عند�تحديد�أي�خسارة�ائتمانية�متوقعة
ً
uدارة�9ي�ا|عتبار�كbعن�السداد.�تأخذ�ا.  

فإن�تأث�:�الخسائر�ا|ئتمانية��،ومع�ذلك�م.٢٠١٩ديسمW:��٣١و�م٢٠٢٠ديسمW:��٣١ا|ئتمان�ا�توقعة�كما�9ي��تم�النظر�9ي�جميع�ا1صول�ا�الية�لخسائر 

  .ةا�توقعة�ع5ى�هذه�ا1صول�لم�يكن�جوهرًيا�1ن�الصندوق�غ�:�معرض��خاطر�ائتمانية�كب�:ة�و|�يوجد�تاريخ�من�التخلف�عن�سداد�هذه�ا1رصد
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٢١ 

 

 خاطر�(تتمة)إدارة�ا��–اTدوات�ا�الية�

  مخاطر�السيولة

bاماته�ا�رتبطة�با£sفراج�عن�ا1موال�للوفاء�بالbاماتمخاطر�السيولة��ي�ا�خاطر�ا�تمثلة�9ي�أن�الصندوق�سيواجه�صعوبة�9ي�ا£sا�الية.�قد�تنتج��ل

  .مخاطر�السيولة�عن�عدم�القدرة�ع5ى�بيع�أصل�ما�ي�بسرعة�بمبلغ�قريب�من�قيمته�العادلة

�ا1سبوعتنص�شروط�و  �للوحدات�مرت�ن�خuل �ا|شs:اكات�وا|سs:داد �الصندوق�ع5ى �بعمليات��،أحكام �للوفاء �فهو�معرض��خاطر�السيولة وبالتا�ي

ا�الية�للصندوق�بشكل�رئي�R�âع5ى�أرصدة�بنكية�واستثمارات�9ي�حقوق�ا�لكية�وال�RSتعتW:�قابلة�للتحقيق��صول اسs:داد�مالكي�الوحدات.�تشتمل�ا1 

  يراقب�مدير�الصندوق�متطلبات�السيولة�بشكل�منتظم�ويس�ى�لضمان�توفر�ا1موال�للوفاء�با|لs£امات�عند�ظهورها.بسهولة.�
 

 ح¢¡�سنة م�٢٠٢٠ديسم,+�٣١
اك£+�من�سنة�واقل�
 من�خمس�سنوات

اك£+�من�خمس�
 اuجماjي سنوات

 إلvwامات�مالية�

 ٩٨٬٨٤٤  -  -  ٩٨٬٨٤٤ اخرى وإلs£امات�مستحقات�

 
    

     م�٢٠١٩ديسم,+�٣١

     إلvwامات�مالية�

  ٦٤٬١٩٢ -  -  ٦٤٬١٩٢ اخرى وإلs£امات�مستحقات�
  

  مخاطر�السوق 

  .تقبلية�ل�داة�ا�الية�بسبب�التغ�:ات�9ي�أسعار�السوق مخاطر�السوق��ي�مخاطر�تقلب�القيمة�العادلة�أو�التدفقات�النقدية�ا�س

داخلية�يدير�مدير�الصندوق�مخاطر�السوق�من�خuل�مراقبة�التعرض�ع5ى�ا1وراق�ا�الية�القابلة�للتداول�من�خuل�اتباع�سياسات�إدارة�ا�خاطر�ال

  .وإرشادات�ا|ستثمار�ا�عتمدة�من�قبل�لجنة�إدارة�ا�خاطر�/�ا|ستثمار

  .مخاطر�السوق�من�ثuثة�أنواع�من�ا�خاطر:�مخاطر�أسعار�العمو|ت�الخاصة�ومخاطر�العملة�ومخاطر�ا1سعار�تتكون 

  

  أسعار�العموTتمخاطر�

ل�دوات��تنشأ�مخاطر�أسعار�العمو|ت�من�احتمال�أن�تؤثر�التغ�:ات�9ي�أسعار�العمو|ت�الخاصة�بالسوق�ع5ى�الربحية�ا�ستقبلية�أو�القيمة�العادلة

  .اليةا�

  .ا�الية�|�تحمل�عمولة�لs£اماتوا�bصول لم�يتعرض�الصندوق��خاطر�أسعار�عمولة�كب�:ة�حيث�أن�جميع�ا1 �،ا�ركز�ا�ا�ي�قائمةكما�9ي�تاريخ�

  

 uتمخاطر�العم  

ت�ا�الية�للصندوق�مقومة�بعملته��ي�مخاطر�تقلب�قيمة�ا1داة�ا�الية�بسبب�التغ�:�9ي�أسعار�صرف�العمuت�ا1جنبية.�بما�أن�ا1دوا�العمuتمخاطر�

  .فإن�الصندوق�|�يخضع��خاطر�العملة�،الوظيفية

  

  راسعاN مخاطر�

�ي�مخاطر�تقلب�القيمة�العادلة�أو�التدفقات�النقدية�ا�ستقبلية�ل�داة�ا�الية�نتيجة�للتغ�:ات�9ي�أسعار�السوق�(بخuف�تلك�الناشئة��ا1سعار مخاطر�

أو�العوامل�ال��RS،أداة�مالية�فردية�أو�جهة�إصدارهااصة�بـخاطر�العملة)�سواء�كانت�تلك�التغي�:ات�ناجمة�عن�عوامل�خعن�مخاطر�أسعار�الفائدة�أو�م

  .تؤثر�ع5ى�جميع�ا1دوات�ا�الية�ا�ماثلة�ا�تداولة�9ي�السوق 

ن�ا1سعار�ا�ستقبلية�ل�دوات.�تتم�إدارة�مخاطر�يتداول�الصندوق�9ي�أدوات�حقوق�ا�لكية�ا�عرضة��خاطر�أسعار�السوق�الناشئة�عن�عدم�اليق�ن�بشأ

وا|تجاهات�ومستويات�ا�خاطر�لكل�فئة�ع5ى��،أسعار�السوق�للصندوق�من�قبل�مدير�الصندوق�من�خuل�مراقبة�الوضع�العام�للصندوق�9ي�السوق 

  .أساس�يومي

�ا �ع5ى �مجزية �أن�تدر�عوائد �فرص�ا|ستثمار�ا�توقع �الصندوق�ع5ى �الطويل�إ�ى�دى�ا�توسط�تركز�اسs:اتيجية �تحليلها�تم�ال�RSالرئيسية�العوامل.

    .ا1رباح�عائد�ونسب�وا1رباح�السعر��ي�ا|ستثمارات�لتقييم�واستخدامها
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٢٢ 

 

 إدارة�ا�خاطر�(تتمة)�–اTدوات�ا�الية�

تمد�التحليل�ع5ى�افs:اض�أن�القيمة�السوقية�9ي�تقييم�مجموعة�الصناعة�ع5ى�ربح�الصندوق�للسنة.�يع�/�النقص�الزيادةيلخص�الجدول�أدناه�تأث�:�

  ٪.�٥متلكات�ا�حفظة�قد�زادت�/�انخفضت�بنسبة�

  

 م٢٠١٩ديسم,+��٣١  م٢٠٢٠ديسم,+��٣١ ا�جموعة�الصناعية

    

 ٥٠٬٠٧٦  ٦٥٬٣٤٤  ا�واد�ا1ساسية

 ١٠٠٬٣٦٨  ٥٧٬٥٤٨  البنوك

 ٦٩٬٠٦٨  ٨٠٬٤٧١  صناديق�ا|ستثمار�العقارية

 ٢٧٬٠٧٤  ٣٢٬٦٦٢  لكماليةتجارة�السلع�ا

 -   ٥٣٬٣٠٠  الرعاية�الصحية

 ٢٢٬٩٠٥  ٢٢٬٩٤٩  اbتصا|ت

 ٢٣٬٢٣٣  ٣٢٬٦٧٦  الطاقة

  ٢١٬٨٦١  إنتاج�ا1غذية
  

١٨٬٢٨٥ 

  ١٢٬٣٤٨  ا|دوية
  

 - 

  ٩٬٦٣٠  النقل
  

 - 

  ٧٬٧١٠  الخدمات�التجارية�وا�هنية
  

١٠٬٢٨٠ 

  ١٥٬٥٨٦  تجزئة�ا1غذية
  

٥٬٥٤٦ 

  -   الخدمات�اbسu`aكية
  

٨٬٣٢١ 

  -   السلع�الرأسمالية�
  

٣٬٥٩٦ 

٣٣٨٬٧٥١ ٤١٢٬٠٨٥ 

  

  إدارة�رأس�ا�ال - ١٦

�يمكن�أن�يتغ�:�صا9ي�ا1صول�ا�نسوبة�إ�ى�مالكي�ا لوحدات�يمثل�رأس�مال�الصندوق�صا9ي�ا1صول�ا�نسوبة�إ�ى�مالكي�الوحدات�القابلة�لuسs:داد.

ا�لتقدير�مالكي�الوحدات�9ي�كل�يوم�تقييمحيث�يخض�،القابلة�لuسs:داد�بشكل�كب�:�9ي�كل�يوم�تقييم
ً
�،ع�الصندوق�لuشs:اكات�وعمليات�ا|سs:داد�وفق

�ا|ستمرار�كمنشأة� �الصندوق�ع5ى �قدرة �حماية �9ي �رأس�ا�ال �إدارة �هدف�الصندوق�عند �يتمثل �الصندوق. �أداء �عن �التغي�:ات�الناتجة �عن
ً
uفض

مزايا�1صحاب�ا�صلحة�ا\خرين�والحفاظ�ع5ى�قاعدة�رأسمالية�قوية�لدعم�تطوير�ا1نشطة��وتقديم�،مستمرة�من�أجل�توف�:�عوائد��الكي�الوحدات

  .ا|ستثمارية�للصندوق 

  يقوم�مجلس�إدارة�الصندوق�وا�دير�بمراقبة�رأس�ا�ال�ع5ى�أساس�قيمة�صا9ي�ا1صول�ا�نسوبة�إ�ى�مالكي�الوحدات.

  

  أخر�يوم�تقييم - ١٧

 ).م٢٠١٩ديسمW:��٣١م:�٢٠١٩(�م٢٠٢٠ديسمW:��٣١ا�الية�هو�م�القوائآخر�يوم�تقييم�لغرض�إعداد�هذه�

  

  

 إعتماد�القوائم�ا�الية� - ١٨

  .م٢٠٢١مارس���٢٩ا�وافقهـ��١٤٤٢شعبان��١٦تم�إعتماد�هذه�القوائم�ا�الية�من�قبل�مجلس�إدارة�الصندوق�9ي


