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 معلومات صندوق اإلستثمار 
 

 اسم الصندوق

 

 .شركات السعوديةصندوق صائب لل

 

 أهداف الصندوق
 

ي، لسعودية بشكل رئيسإلى تحقيق نمو على المدى الطويل من خالل االستثمار المنوع المتوافق مع معايير الشريعة اإلسالمية في األسهم المدرجة في سوق المال ا

التي  ETFالمتبادلة واالكتتابات األولية العامة، والمنتجات االستثمارية قصيرة األجل ، وصناديق المرابحات، وصناديق المتاجرة بالسلع، وصناديق المؤشرات 

 تتبع مؤشرات األسهم السعودية.

 

 ستثمار و ممارساتهاإلأهداف وسياسات 
 

 :صول التاليةاألستثمار في اال اللمن خيسعى الصندوق إلى تحقيق هدفه لنمو رأس المال  -
 

  األسهم المدرجة في سوق المال السعودية بشكل رئيسي •

 االكتتابات األولية العامة في سوق المال السعودية •

 المنتجات االستثمارية قصيرة األجل •

 صناديق المرابحات، وصناديق المتاجرة بالسلع •

 من مزيج خالل من االرشادي المؤشر من أعلى عائد تحقيق إلى الصندوق يسعىرات األسهم السعوديةالتي تتبع مؤش  (ETF) صناديق المؤشرات المتبادلة -

 معتبرا فعال بشكل والدول والقطاعات( واألسهم النقد) مختلفة أصول فئات على االستثمارات توزيع المدير سيحدد. نشطة وغير نشطة استثمار استراتيجيات

 .االستثمار سياسة تحت الموصوفة القيود حدود في تقبليةالمس والنظرة السائدة السوق ظروف

يمــة إعــادة يعتبــر الصنــدوق صنــدوق تراكمــي الدخــل حيــث ســيعاد اســتثمار الدخل فــى الصندوق بــداًل من توزيعه علــى المشــتركين . ق -

 .ســتثمار ســتعكس فــي صافــي قيمة األصول وســعر الوحدةاال

مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق، باســتثناء طلــب التمويــل مــن المديــر أو  %10األعلــى المســموح بــه لتمويــل الصنــدوق هــو  الحــد -

 .تابــع لــه، لتلبيــة طلبــات االســترداد
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  الصندوق أداء

 

 السعودي( المالية )باللاير السنوات يغطي مقارنة جدول .1
 

 
قيمة األرباح  لمصروفاتا نسبة

 الموزعة

الوحدات  عدد

 المصدرة

للوحدة  سعر أقل

  سنة خالل

للوحدة  سعر أعلى

  سنة خالل

أصول  قيمة صافي

  وحدة لكل الصندوق

صافي قيمة أصول 

 الصندوق

 
 السنة

 2015 مليون 41 11.15 41..14 15.79 111,114 ال ينطبق 1%..1

مليون .9 119.91 119.44 9.11. 979,991 ال ينطبق 1.19%  2016 

 2015 مليون  91 5..111 119.14 11..1 917,411 ينطبق ال 9.11%

 

 اآلداء سجل .9

 
 
 
 
 
 
 
 

 : تشمل  إدارية مصاريف
 الحسابات مراجع أتعاب .1
  .الرقابية الرسوم .9
 .الصندوق إدارة مجلس أتعاب .4
 تداول في النشر رسوم .1

 الشرعية الهيئة أتعاب رسوم .7
 رسوم إدارية .1
 

 المالية القوائم على اإلطالع نرجو التفاصيل من للمزيد**  

  الصندوق المؤشر

 سنوي )%(

 عام 8002 55.96%- 55.86%-

 عام 8002 34.98% 31.42%

 عام 8000 13.13% 9.10%

8000عام  2.69%- 1.69%-  

8008عام  14.38% 7.82%  

8002عام  33.21% 23.33%  

8002عام  0.03%- 7.91%-  

 عام 2015 7.96%- 17.70%-

 عام 2016 12.80% 6.16%

 عام 2017 4.77%- 0.40%

  الصندوق المؤشر

 سنوي )%(

 عام 2015 23.80%- 27.82%-

 عام 2016 0.15% 3.16%-

 عام 2017 12.59%- 0.02%-

 

 الصندوق المؤشر
 

 جمالي )%(اال

 منذ التأسيس 6.87% 38.69%-

 سنوات  5 31.69% 0.38%-

 سنوات 2  1.12%- 12.28%-

 ســنة 4.77%- 0.40%

 الصندوق المؤشر
 

 االجمالي )%(

 منذ التأسيس 33.86%- 30.40%-

 سنوات 5 - -

 سنوات 2  - -

 ســنة 12.59%- 0.02%-

 

 عام خالل الصندوق تحملها التي المصروفات سجل

 % سعودي لاير
 

 إدارة رسوم 1.75% 203,207

 مصاريف ادارية* 0.22% 02,200

                مجموع رسوم التشغيل                   0922% 382,007

 عام خالل الصندوق تحملها التي المصروفات سجل

  % سعودي لاير

 إدارة رسوم 1.5% 807,272

 مصاريف اخرى * 0932% 20,323

 مجموع رسوم التشغيل                                  %8902 202,207
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  أداء

 السنوية التصويت ممارسات عن اإلفصاح .4
 

 الرجاء مراجعة المرفق لإلطالع على ممارسات التصويت.
 
 

 السنوي الصناديق إدارة مجلس تقرير .1
 

 الصناديق ادارة مجلس أعضاء 

 هشام بن حسين ابو جامع )رئيس المجلس( / األستاذ .1

 مستقل( غير الفغم )عضو بدر بن سلمان / ستاذاأل .9

 مستقل( الزهراني )عضو فرج بن محمد / الدكتور .4

 مستقل( العنزي )عضو سالم بن أحمد / األستاذ  .1

 المهندس/ خالد مدخلي )عضو غير مستقل( .7

 2017 العام خالل الصناديق ادارة مجلس اجتماعات  

 01/05/2017بتاريخ  عقد االجتماع األول 1.

 23/11/2017  بتاريخ عقد جتماع الثانياال 2.

 الصناديق ادارة مجلس اجتماعات حضور: 

 .الصناديق ادارة مجلس اعضاء جميع حضور لم يتم  :االجتماع األول 1. 

 .الصناديق ادارة مجلس اعضاء جميع حضور تم  :االجتماع الثاني 2.
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 مناقشتها خالل االجتماعات تمت التي الموضوعات: 

 11/17/9115ل : االجتماع األو .1

الموضوع األول: الموافقة على محضر االجتماع  .أ 
 السابق

الموضوع الثاني الموافقة على إعادة تعيين إرنست  .ب 
 ويونغ كمراجع خارجي للحسابات

الموضوع الثالث: استعراض األداء ومؤشرات  .ج 
 الصناديق 

الموضوع الرابع: تعديالت في شروط وأحكام  .د 
 الصناديق:

 راض تقارير المخاطرالموضوع الخامس: استع .ه 

 الموضوع السادس: استعراض تقارير االلتزام  .و 

الموضوع السابع: المراجعة السنوية لفعالية اشراف  .ز 
مجلس ادارة الصناديق ومدير الصندوق حسب المادة 

 ج من الئحة صناديق االستثمار .4

 الموضوع الثامن: مواضيع أخرى .ح 

 94/11/9115اإلجتماع الثاني :  .9

لموافقة على محضر الموضوع األول: ا .أ 
 االجتماع السابق

الموضوع الثاني الموافقة على تعيين سكرتير  .ب 
 مجلس إدارة صناديق االستثمار

الموضوع الثالث: استعراض األداء ومؤشرات  .ج 
 الصناديق االستثمارية خالل الفترة الماضية

الموضوع الرابع: التعديالت على الشروط  .د 
 واالحكام

 ير المخاطر الموضوع الخامس: استعراض تقار .ه 

  الموضوع السادس: استعراض تقارير االلتزام .و 

 2017الصناديق لعام  ادارة مجلس قرارات: 

 
 م.9111ديسمبر  99الموافقة على محضر االجتماع الثاني للمجلس و المنعقد بتاريخ  .أ 

 الموافقة على إعادة تعيين إرنست ويونغ كمراجع خارجي لحسابات الصناديق المشرف عليها من المجلس .ب 

 الموافقة على جميع التعديالت المذكورة أعاله حسب طلب ادارة االصول وبما يتوافق مع الئحة الصناديق االستثمارية. .ج 

 م.9115/  17/  11الموافقة على محضر االجتماع االول للمجلس و المنعقد بتاريخ  .د 

 .مجلس ادارة الصناديق المشرف عليها من المجلس سكرتيرالموافقة على تعيين  .ه 
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 دير الصندوقم
 

 بسجل السعودية العربية المملكة ألنظمة وفقا تأسيسها تم مساهمة  مقفله سعودية شركة وهي ، ) كابيتال االستثمار ( والوساطة المالية ألوراق االستثمار شركة
 .م 2011 برأكتو 1 في الصادر 11156 - 37 رقم بترخيص المالية السوق هيئة قبل من مرخصة ، وهي 1010235995 رقم تجاري

 
 : الصندوق مدير عنوان

 
 11452 الرياض ، 6888 ب.ص

 السعودية العربية المملكة
  00966112547666 هاتف

  8001248282 المجاني الهاتف
www.icap.com.sa 

 
 ()إضافة ضريبة القيمة المضافة  األحكام و الشروط على حدثت تغييرات توجد• 
 الفترة خالل الصندوق مدير عليها حصل خاصة عموالت أي توجد ال• 

 
 

 أمين الحفظ 
 

 بسجل السعودية العربية المملكة ألنظمة وفقا تأسيسها تم مساهمة  مقفله سعودية شركة وهي ، ) كابيتال االستثمار ( والوساطة المالية ألوراق االستثمار شركة
 .م 2011 أكتوبر 1 في الصادر 11156 - 37 رقم بترخيص المالية السوق هيئة قبل من مرخصة ، وهي 1010235995 رقم تجاري

 
 : أمين الحفظ عنوان

 
 11452 الرياض ، 6888 ب.ص

 السعودية العربية المملكة
  00966112547666 هاتف

  8001248282 المجاني الهاتف
www.icap.com.sa 

 
 : ومسؤولياته لواجباته زموج وصف
 الحفظ ألمين تكون الصندوق ألصول المادية العهدة .صندوق المتعلقة بكل والمصروفات والدخل وااللتزامات األصول في متعلقة وحسابات بسجالت المدير يحتفظ
 .الدول / المواقع مختلف في له حفظ تابعين أمناء تعيين له يجوز الذي

 
 : باآلتي قام قد الصندوق مدير بأن الحفظ أمين أقر

 و مذكرة المعلومات. الصندوق أحكام و شروط و االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب الوحدات استرداد و ونقل إصدار 09
 و مذكرة المعلومات. الصندوق وأحكام وشروط االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب الوحدات سعر وحساب تقويم 89

 
 االقتراض صالحيات و راالستثما قيود من أي مخالفة
 مسجلة مخالفات التوجد

 
 

  

http://www.icap.com.sa/
http://www.icap.com.sa/
http://www.icap.com.sa/
http://www.icap.com.sa/
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 اإلستثمارية واألنشطة اإلستثماري الصندوق أداء عن تقرير
 

 تسبب التوحيد المالي بتأثير أعمق على االنكماش االقتصادي ، ونمو األعمال البطيء، 
 ، وهو ما قلل من معنويات 7102وانخفاض التضخم ونمو بطيًئا باالئتمان في عام 

 ا المستثمرين تجاه سوق االسهم "تاسي" ، في حين كان االقتصاد العالمي مستقرً  
 وكان المستثمرون في األسهم مقبلون للمخاطرة. بالنظر إلى ذلك، 
 أنهى مؤشر "تاسي" التداول مستقراً ولكنه كان يتذبذب في نطاق 
 ضيق مع انخفاض أحجام التداول بينما تفوقت أسهم الشركات 
 "بلو شيب" على أداء السوق. كانت من بين العومالالممتازة  
 االيجابية الرئيسية خالل العام وتسمية صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان 

 ولي للعهد و إعادة مخصصات موظفي القطاع العام ، إضافة إلى السوق السعودية

 MSCI     في قائمة المراقبة من قبل 

 تصادية العامة في الفصول المقبلة ،ومن المتوقع أن تستمر التحديات االق
 في حين أن اإلدراج قي االسواق العالمية ، االنفاق الفعلي للمال العام المعلن 
        واستقرار أسواق النفط سوف يدعم االسواق على المدى القصير الى المتوسط 

 استثمارات مدير الصندوق  القانوني المحاسب

 
 : العنوان و األسم

 )السعودي باللاير( الصندوق مدير إستثمارات 

 صولاأل قيمة صافي عدد الوحدات  ويونغ ارنست

 7,514,114 54,000  فهد الملك طريق – السادس الدور – الفيصلية برج

    .السعودية العربية المملكة -الرياض 11461 – العليا

 القوائم المالية   
ن القوائم المالية يرجى الرجوع إلى القوائم المالية والتي تبين ا

أعدت ورجعت وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين، وأنها تقدم صورة صحيحة وعادلة 

 لكل من:
 

  صافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق
 اإلستثمار عن الفترة المحاسبية لتلك القوائم.

 ار في نهاية الفترة.المركز المالي لصندوق اإلستثم 

يرجى الرجوع إلى القوائم المالية المرفقة في هذا التقرير والتي تم  
إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة العربية 
السعودية والئحة الصناديق االستثمارية الصادرة عن هيئة السوق المالية 

 وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
 

 : على متوفرة المالية القوائم
 كابيتال اإلستثمار موقع

www.icap.com.sa 
 ) تداول ( السعودية المالية السوق شركة موقع

www.tadawul.com.sa 
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 إخالء مسؤولية 

 

 
 وقت أي في ترتفع أو تقل أن يمكن قيمة اإلستثمار أن يدركوا أن المستثمرين على و المالية األسواق في باإلستثمار المرتبطة المخاطر من لعدد عرضة اإلستثمارات

 العمات أسعار في التغير أن . استثمره الذي المبلغ من أقل مبلغا يسترد أن يمكن أن المستثمر كما المستقبل، في االداء على دلياً  بالضرورة ليس السابق االداء وأن
 يؤدي قد مفاجئ وكبير النخفاض تتعرض أن يمكن المالية الورقة قيمة أن لذلك إضافة.المالية الورقة دخل أو سعر أو قيمة على تأثير سلبي إلى يؤدي أن يمكن

 رسوم خصم هناك يكون قد .المزيد دفع إلى قد يضطر وأنه أصاً  أودعه أو استثمره الذي المبلغ كامل على تقتصر ال قد و المستثمر المبلغ تساوي لخسارة
 في ينطبق وقد الصناديق، وأحكام شروط على بناًءا مبكر استرداد رسوم االشتراك أو رسوم اإلستثماراضافة الى بيع عند أو األولي اراالستثم تاريخ في ومصاريف

 بنك لدى مبلغ إيداع عن يختلف الصناديق من النوع هذا في وحدة أي شراء فإن النقد أسواق صناديق يخص وفيما .باألداء خاصة رسوم خصم الحاالت بعض
 .والهبوط للصعود ُعرضة وإيراداتها الوحدات قيمة وأن الطرح، بقيمة الوحدات استرداد طلب بقبول ملزم غير الصندوق مدير حلي، وأنم
 
 بشأن بيةالضري او القانونية او المالية ، المشورة أخذ المستثمرين لذاعلى االعان، يتلقون الذين االشخاص لجميع مالئمة غير المالية األوراق هذه تكون قد

 لإلستثمار الرئيسة المخاطر على لالطاع الصندوق وأحكام الرجوع لشروط يرجى .المالية األوراق هذه في اإلستثمار مالئمة مدى او االستثمارية اإلستراتيجيات
 اإلستثمار شركة قبل من أعد التقرير هذا .وقالصند في الصندوق مدير واستثمارات للصندوق المالية الى القوائم باالضافة الشركة، موقع خال من تجدونها والتى

 ألوراق
 او شكل بأي بالكامل او جزئًيا اونشره ارساله او توزيعه إعادة واليجوز السعودية العربية المملكة في الرياض مدينة في )كابيتال اإلستثمار( الوساطة  و المالية
 .كابيتال اإلستثمار شركة من صريحة خطية موافقة دون طريقة

 



ريجينسي حياة-  الرياضالموقع20/4/2017االجتماع تاريخالبحري النقل شركة

#

م31/12/2016 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت1

م31/12/2016 في المنتهية المالية السنة عن الموحدة المالية القوائم مصادقة على التصويت2

.م31/12/2016 في كما المنتهية المالية للسنة الحسابات مراجعي تقرير على التصويت3

.م31/12/2016 بتاريخ المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت4

5

 للدورة عملها، وضوابط مهامها وتحديد أعضائها، مكافآت واعتماد المراجعة لجنة تشكيل على التصويت

ً (م2019-  م2017) الحالية : هم المرشحين بأن علما

الحقيل عبدهللا بن عبدالملك-1

العريفي محمد بن خالد-2

 الدباسي عبدهللا بن صالح-3

الرويتع صالح بن سعد-4

.سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت6

7
 (200,000) بواقع اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة لاير (1,800,000) وقدره مبلغ صرف على التصويت

.م2016 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن عضو، لكل لاير

8
ً للشركة األساس النظام تعديل على التصويت  الصادر الشركات نظام من (224) المادة لمتطلبات وفقا

.(المرفق حسب). هـ1437 محرم 28 بتاريخ 3/م رقم الملكي بالمرسوم
موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

الشركة

التصويتاألجندة



الجوفالموقع20/4/2017االجتماع تاريخالزراعية الجوف

#

1
م31/12/2016 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت

2
م31/12/2016 في المنتهية المالية السنة عن الموحدة المالية القوائم على التصويت

.م31/12/2016 بتاريخ المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت3

.م31/12/2016 في كما المنتهية المالية للسنة الحسابات مراجعي تقرير على التصويت4

5
 للعام الشركة حسابات لمراجعة المراجعة، لجنة قبل من المرشح الحسابات مراجع اختيار على التصويت

أتعابه وتحديد السنوية ربع المالية والبيانات م2017 المالي

6

 سهم لكل لاير (1) واحد بواقع المساهمين على نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت

 االوراق إيداع مركز شركة بسجالت المقيدين للمساهمين األرباح أحقية وتكون المال رأس من% 10 بنسبة

 .الجمعية إنعقاد يوم بنهاية (االيداع مركز) المالية

7

 مباشر بشكل سواء مصلحة له اإلدارة مجلس وعضو الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 التعامالت بأن علما ، قادم لعام بها والترخيص ، اليمنى سعيد بن الرحمن عبد/  األستاذ وهو مباشر غير أو

 العامة المنافسة طريق عن تمت غيار وقطع سيارات شراء عن عبارة لاير 641,742 مبلغ هي السابق للعام

األفضل العرض صاحب هو اإلدارة مجلس عضو وكان

8

 بتاريخ المعين-  الحميدان محمد رياض عمر/  األستاذ اإلدارة مجلس أعضاء تعيين علي التصويت

 عبد الحميد عبد يحيى ياسر/  واألستاذ ، الرميح سليمان إبراهيم سليمان/  لألستاذ بديالً م27/04/2016

. الحالية الدورة إنتهاء حتى الرقيب هللا عبد بن محمد/  لألستاذ بديال م23/05/2016 بتاريخ المعين ربه

9
 تاريخ من تبدأ التي القادمة للدورة المرشحين بين من اإلدارة مجلس أعضاء إنتخاب على التصويت

. م21/03/2021 بتاريخ وتنتهي م22/03/2018

10
 اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة ( لاير ألف وثمانمائة مليون ) لاير 1,800,000 مبلغ صرف علي التصويت

 . م31/12/2016 المنتهية المالية السنة عن عضو لكل ( لاير ألف مائتان ) لاير 200,000 بواقع

. للشركة األساسي النظام مواد تعديالت علي التصويت11

 م21/03/2018 بتاريخ تنتهي التي الحالية للدورة المراجعة لجنة تشكيل على التصويت12

موافق

موافق

موافق

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

الشركة

التصويتاألجندة

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق



الرياضالموقع3/4/2017االجتماع تاريخاالستثمار و للنقل السعودية الشركة

#

.م2016 المالي العام عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت1

.م31/12/2016 في كما للشركة والخسائر األرباح وحساب المالية القوائم على التصويت2

.م31/12/2016 في كما المنتهية المالية للسنة الحسابات مراجعي تقرير على التصويت3

.م2016 المنصرم العام عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت 4

.االرباح بتوزيع والمتعلقة للشركة األساسي النظام من 43 المادة تعديل على التصويت5

6

 وتغيير جديدة تجارية هوية باختيار والمتعلقة للشركة األساسي النظام من 2 المادة تعديل على التصويت

 اللوجستية واالعمال لالستثمار باتك شركة الى مبرد-واالستثمار للنقل السعودية الشركة من الشركة اسم

 يلزم ما واتخاذ مبرد-واالستثمار للنقل السعودية للشركة جديدة تجارية باختيارهوية اإلدارة مجلس وتفويض

 (مستقل عضو) رضوان يوسف بن حسام األستاذ تعيين. المعنية الجهات مع الهوية لتغيير إجراءات من

 اعتباراً بدأت والتي الحالية دورته في اإلدارة بمجلس الشاغر المقعد في م2016-12-01 تاريخ من اعتبارا

.سنوات ثالث ولمدة م2014-04-07 من

7

 بن عمر المهندس تعيين:  التالي حسب بالمجلس أعضاء تعيين بشان اإلدارة مجلس قرارات على التصويت

 اإلدارة بمجلس الشاغر المقعد في م2016-12-01 تاريخ من اعتبارا (تنفيذي عضو) المحمدي عبدالعزيز

 بن فهد األستاذ تعيين. -سنوات ثالث ولمدة م2014-04-07 من اعتباراً بدأت والتي الحالية دورته في

 في اإلدارة بمجلس الشاغر المقعد في م2016-12-05 تاريخ من اعتبارا (تنفيذي عضو) القثامي مبارك

.سنوات ثالث ولمدة م2014-04-07 من اعتباراً بدأت والتي الحالية دورته

8
 المالية السنة عن االدارة مجلس أعضاء لبعض كمكافاة لاير (600000) مبلغ صرف على التصويت

عضو لكل لاير ( 200000) بواقع م2016-12-31 في المنتهية

9
-04-07 من تبدأ التي القادمة للدورة المرشحين بين من االدارة مجلس اعضاء انتخاب على التصويت

.الجمعية انعقاد تاريخ من اعتبارا سنوات ثالث ولمدة م2017

10

 لفحص وذلك المراجعة لجنة قبل من المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت

 وتحديد م2018 العام من األول والربع م2017 الحالية للسنة والبيانات المالية القوائم وتدقيق ومراجعة

.أتعابه

11

 أعضائها ومكافآت عملها وضوابط اللجنة مهمات وتحديد المراجعة لجنة أعضاء انتخاب على التصويت 

:أسماءهم التالية الجمعية انعقاد تاريخ من اعتبارا سنوات ثالث ولمدة المرشحين بين من

العلمي عبدالستار بن فواز الدكتور-

العتيبي نوار بن ماجد األستاذ-

العييدي عمر بن محمد األستاذ-

الحوشان العزيز عبد خالد األستاذ-

السلطان خالد الرحمن عبد األستاذ-

موافق

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

الشركة

التصويتاألجندة

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

بالتساوي االصوات توزيع

بالتساوي االصوات توزيع



الرياضالموقع18/04/2017االجتماع تاريخللبتروكيماويات الصحراء

#

.م31/12/2016 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت1

.م31/12/2016 في المنتهية المالية السنة عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت2

.م31/12/2016 في المنتهية المالية السنة عن الموحدة المالية القوائم على التصويت3

.م31/12/2016 بتاريخ المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت4

5

 م2016 المالي العام عن الشركة مساهمي على نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت

 يمثل بما الواحد للسهم سعودي لاير (0.75) بواقع سعودي لاير (329,096,250) وقدره مبلغ بإجمالي

 بنهاية السجالت في المقيدين للمساهمين األرباح تلك أحقية تكون أن على الشركة مال رأس من (7.5%)

الجمعية انعقاد يوم تداول

.(المرفق حسب).الجديد الشركات نظام مع يتوافق بما وذلك للشركة األساسي النظام تعديل على التصويت6

اإلدارة مجلس بصالحيات والخاصة للشركة األساسي النظام من عشرة التاسعة المادة تعديل على التصويت7

8
 الرئيس بصالحيات والخاصة للشركة األساسي النظام من والعشرين الحادية المادة تعديل على التصويت

السر وأمين المنتدب العضو و والنائب

األرباح بتوزيع والخاصة للشركة األساسي النظام من األربعين و السادسة المادة تعديل على التصويت9

موافق

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

الشركة

التصويتاألجندة

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق



الرياضالموقع19/04/2017االجتماع تاريخسبكيم

#

.م2016 المالي العام عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت1

.م31/12/2016 في كما للشركة والخسائر األرباح وحساب المالية القوائم على التصويت2

.م31/12/2016 في كما المنتهية المالية للسنة الحسابات مراجعي تقرير على التصويت3

.م2016 المنصرم العام عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت 4

5
  للعام الشركة حسابات لمراجعة المراجعة، لجنة قبل من المرشح الحسابات مراجع اختيار على التصويت  

أتعابه وتحديد السنوية ربع المالية والبيانات م2017 المالي .

.للشركة األساسي النظام تعديل على التصويت6

موافق

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

الشركة

التصويتاألجندة

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق



الشركة مقرالموقع2/5/2017االجتماع تاريخواألدوات للعدد السعودية الشركة

#

.الجديد الشركات نظام مع يتوافق بما للشركة األساس النظام تعديل على التصويت1

2
 ولغاية م20/07/2017 تاريخ من اعتباراً سنوات ثالث لمدة الشركة إدارة مجلس أعضاء انتخاب على التصويت 

م20/07/2020

.م2016- 12-31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت3

.م31/12/2016 في كما المنتهية المالية للسنة الحسابات مراجعي تقرير على التصويت4

م31/12/2016 في كما المدققة المالية القوائم على التصويت 5

6

 لجنة قبل من المرشحين بين من الشركة لحسابات كمراجع (PwC) كوبرز ووترهاوس برايس مكتب تعيين على التصويت 

 م2017 الحالية للسنة العمومية والميزانية سنوية الربع والبيانات المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك المراجعة،

.أتعابهم وتحديد الخصوص هذا في المراجعة لجنة لتوصية وفقا

7

 بواقع لاير مليون 36 والبالغ م 2016 المالي العام من األول الربع عن الشركة أرباح من توزيعه تم ما على التصويت

 م 2016 المالي العام من الثاني النصف عن وكذلك للسهم األسمية القيمة من ٪15 وبنسبة الواحد السهم حصة لاير (1.5)

.للسهم األسمية القيمة من ٪15 وبنسبة الواحد السهم حصة لاير (1.5) بواقع لاير مليون 36 والبالغ

8

 األحقية تاريخ تحديد مع م 2017 المالي العام خالل للمساهمين أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت 

. الصلة ذات والضوابط األنظمة باإلعتبار األخذ مع والتوزيع

9

 العالمية أبرار لشركة المالكين بخش طه هللا عبد ورثة و الشركة بين تتم سوف التي والعقود التعامالت على التصويت 

 صادق ديوان السيد و بخش محمد طالل السيد اإلدارة مجلس بعضوي والممثله ساكو شركة مساهمي كبار أحدى القابضة

 28/02/2009 الموافق هـ، 1430/03/03 بتاريخ موقع ، (األندلس شارع) جدة في متجر إيجار عقد في والمتمثله فضل

 حسب قادم لعام بها والترخيص م 26/02/2020 لغاية بخش، طه هللا عبد ورثة و واالدوات للعدد السعودية الشركة بين م

ً والشروط للمبالغ الموضح الملحق  عام وخالل سعودي لاير (2,250,000) كان 2016 عام خالل التعامل مبلغ بأن علما

.التعامل هذا في تفضيلية شروط واليوجد سعودي لاير (2,250,000) مبلغ سيكون 2017

10

 العالمية أبرار لشركة المالكين بخش طه هللا عبد ورثة و الشركة بين تتم سوف التي والعقود التعامالت  على التصويت

 صادق ديوان السيد و بخش محمد طالل السيد اإلدارة مجلس بعضوي والممثله ساكو شركة مساهمي كبار أحدى القابضة

 بتاريخ موقع ،( التحلية الصفوة بمركز العزيز عبد بن محمد األمير شارع) جدة في متجر إيجار عقد في والمتمثله فضل

 هللا عبد ورثة و واالدوات للعدد السعودية الشركة بين. م 2017-4-8 لـ م 2012/ 03/10 الموافق هـ، 17/04/1433

ً والشروط للمبالغ الموضح الملحق حسب قادم لعام بها والترخيص بخش طه  كان 2016 عام خالل التعامل مبلغ بأن علما

 هذا في تفضيلية شروط واليوجد سعودي لاير (1,312,602) مبلغ سيكون 2017 عام وخالل سعودي لاير (1,803,575)

.التعامل

11

 حسن الرحمن عبد السيد قبل من المملوكة ساماكو شركة و الشركة بين تتم سوف التي التجارية التعامالت  على التصويت

 خالل الخارجية واأللعاب ومستلزماتها المسابح بتوريد يتعلق فيما وذلك ساكو شركة في المساهمين كبار من وهو شربتلي

ً والشروط للمبالغ الموضح الملحق حسب قادم لعام بها والترخيص م 2016 المالية السنة  عام خالل التعامل مبلغ بأن علما

.التعامل هذا في تفضيلية شروط واليوجد سعودي لاير (9,548,369) كان 2016

12

 والتخزين النقل خدمات عقد عن عبارة وهي ساكو وشركة ميدسكان شركة بين ستتم التي والعقود التعامالت على التصويت

 ديوان السيد و بخش محمد طالل السيد اإلدارة مجلس عضوي من لكل التعامل هذا في عالقة ذات أطراف يوجد حيث

ً والشروط للمبالغ الموضح الملحق حسب فضل صادق  لاير (201,145) كان 2016 عام خالل التعامل مبلغ بأن علما

.التعامل هذا في تفضيلية شروط واليوجد سعودي

13

 العالمية أبرار لشركة المالكين بخش طه هللا عبد ورثة و الشركة بين تتم سوف التي والعقود التعامالت على التصويت

 صادق ديوان السيد و بخش محمد طالل السيد اإلدارة مجلس بعضوي والممثله ساكو شركة مساهمي كبار أحدى القابضة

 التحلية الصفوة بمركز العزيز عبد بن محمد األمير شارع جدة في ساكو معرض إيجار عقد تجديد في والمتمثله فضل

 القابضة العالمية أبرار لشركة المالكين بخش طه المرحوم ورثة احد وبين الشركة بين سيتم والذي (العقد تفاصيل مرفق)

 (1,803,575) 2016 عام خالل التعامل ومبلغ والشروط للمبالغ الموضح الملحق حسب ساكو شركة مساهمي كبار أحدى

.التعامل هذا في تفضيلية شروط واليوجد سعودي لاير (1,312,602) مبلغ سيكون 2017 عام وخالل سعودي لاير

14
 عضو لكل لاير (200,000) بواقع اإلدارة مجلس ألعضاء سنوية مكافأة لاير (1,800,000) مبلغ صرف على التصويت

.م2016-12-31 في المنتهي المالي العام عن المجلس أعضاء من

.م2016-12-31 بتاريخ المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت15

16

 بتاريخ تنتهي التي الحالية الدورة إلكمال أعضائها ومكافآت عملها وضوابط ومهامها المراجعة لجنة تشكيل على التصويت

ً ، م20-07-2017 ً) السري محمد أحمد/  السيد: أ: الساده هم األعضاء بان علما  بخش محمد طالل/ السيد: ب (رئيسا

.(عضواً) شحاده قاسم لطفي/  السيد:  ج (عضواً)

17

 بتاريخ تبدأ التي الجديدة المجلس لدورة أعضائها ومكافآت عملها وضوابط ومهامها المراجعة لجنة تشكيل على التصويت

ً م2020-07-20 ولغاية م20-07-2017  طالل/  السيد:ب. السري محمد أحمد/  السيد: أ: الساده هم المرشحين بان علما

.شحاده قاسم لطفي/ السيد: ج. بخش محمد

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

الشركة

التصويتاألجندة



الموقع3/8/2017االجتماع تاريخالتجارية باعظيم شركة
 الميدان ان هوليدي فندق

الرياض

#

1

2
 والتي للمجلس الحالية للدورة المرشحين بين من الشاغرة للمقاعد مستقلين اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على التصويت

.م25/1/2019 الموافق هـ19/5/1440 في تنتهي
موافق

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

الشركة

التصويتاألجندة

 والتي اإلدارة لمجلس الحالية للدورة اعضائها ومكافات عملها وضوابط مهامها وتحديد المراجعة لجنة تشكيل علي التصويت

. رئيسا باعظيم صالح بنت فوزية/ االستاذة:  هم اللجنة اعضاء ان علما م25/1/2019 الموافق هـ19/5/1440 في تنتهي

. المجلس خارج من عضوا الكباب محمد احمد بن عبدالعزيز/ الدكتور االستاذ

.المجلس خارج من عضوا الفارس محمد بن حمد بن محمد/ المهندس

موافق



ألوفت بفندقالموقع16/07/2017االجتماع تاريخ وشركاه الحكير عبدالعزيز فواز شركة

#

( مرفق ).  م 2017/ 3/ 31 في المنتهية المالية للسنة اإلدارة مجلس تقرير على التصويت1

( مرفق ). م 2017/ 3/ 31 في المنتهى المالي العام عن الشركة حسابات مراقب تقرير على التصويت2

( مرفق ) م 2017/ 3/ 31 في المنتهية الماليه السنة عن للشركة المالية القوائم على التصويت3

4

 و مراجعة و لفحص وذلك المراجعة لجنة قبل من المرشحين بين من ، للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت

 وتحديد ، ( 2018 مارس 31 إلى 2017 أبريل 1 من المالية الفترة) م 2017 الحالية للسنة والبيانات المالية القوائم تدقيق

( مرفق). أتعابه

.م31/3/2017 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت5

6

 بواقع للشركة األساسي النظام حسب اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأه بصرف اإلدارة مجلس توصية على التصويت

 كل عن لاير 3000 بواقع عنه المنبثقة واللجان االدارة مجلس جلسات حضور بدل الى اضافة عضو لكل لاير 200,000

( مرفق ).  جلسة

.القادم العام إلى م31/3/2017 في المبقاة األرباح ترحيل على التصويت7

8

 المراكز وشركة الشركة بين م2018 مارس 31 في المنتهى المالي العام خالل ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 عبدالعزيز عبدالمجيد و الحكير عبدالعزيز سلمان و الحكير عبدالعزيز فواز االدارة مجلس لعضو والتي المحدودة العربية

 و االعمال مبالغ بان علما ايجارات عن عبارة وهي القادم للعام بها والترخيص فيها مباشرة غير او مباشرة مصلحة الحكير

( مرفق ) لاير 310,198,000 هي م2017 مارس 31 في المنتهي العام خالل تمت التي العقود

9

 مارس 31 في المنتهى المالي العام خالل المصرية المراكز وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 الحكير عبدالعزيز عبدالمجيد و الحكير عبدالعزيز سلمان و الحكير عبدالعزيز فواز االدارة مجلس لعضو والتي م2018

 العقود و االعمال مبالغ بان علما ايجارات عن عبارة وهي القادم للعام بها والترخيص فيها مباشرة غير او مباشرة مصلحة

( مرفق ) لاير 8,132,000 هي 2017 مارس 31 في المنتهي العام خالل تمت التي

10

 المالي العام خالل العقارية وشركاه الحكير عبدالعزيز فواز وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 و الحكير عبدالعزيز سلمان و الحكير عبدالعزيز فواز االدارة مجلس لعضو والتي م2018 مارس 31 في المنتهى

 و انشاءات عن عبارة هي و القادم للعام بها والترخيص فيها مباشرة غير او مباشرة مصلحة الحكير عبدالعزيز عبدالمجيد

 هي 2017 مارس 31 في المنتهي العام خالل تمت التي العقود و االعمال مبالغ بان علما للمعارض تجهيزات

( مرفق ) لاير 52,539,000

11

  مارس 31 في المنتهى المالي العام خالل المحدودة هاجن وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت  

الحكير عبدالعزيز عبدالمجيد و الحكير عبدالعزيز سلمان و الحكير عبدالعزيز فواز االدارة مجلس لعضو والتي م2018  

و االعمال مبالغ بان علما واعالن طباعة عن عبارة وهي القادم للعام بها والترخيص فيها مباشرة غير او مباشرة مصلحة  

) لاير 9,142,000 هي 2017 مارس 31 في المنتهي العام خالل تمت التي العقود مرفق   )

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

الشركة

التصويتاألجندة



جدةالموقع13/09/2017االجتماع تاريخ الصحية للرعاية األوسط الشرق شركة

#

1
 عدد لتعديل وذلك اإلدارة مجلس بتكوين والمتعلقة للشركة األساسي النظام من (17) رقم المادة تعديل على التصويت

 .المرفقة الصيغة حسب أعضاء (7) سبعة إلى (9) تسعة من الشركة إدارة مجلس أعضاء

2

 ـ: التالي النحو على وذلك المرفقة الصيغة حسب للشركة األساسي النظام من (3و23) المواد تعديل على التصويت

 ـ:التالي البند بإضافة الشركة أغراض (3) المادة تعديل- 

.بالشركة الخاصة والمؤتمرات المعارض وتنظيم وإدارة إنشاء (7

 اإلدارة مجلس اجتماعات (23) المادة تعديل- 

اجتماعين من بدالً السنة في األقل على مرات أربعة اإلدارة مجلس يجتمع

3
 الذاتية السير بموجب اإلدارة، مجلس لعضوية المرشحين بين من الشركة إدارة مجلس أعضاء انتخاب على التصويت

. م16/09/2020 وحتى م17/09/2017 تاريخ من اعتباراً قادمة سنوات ثالثة لمدة وذلك المرفقة

4

 على والموافقة م16/09/2020 بتاريخ وتنتهي م17/09/2017 بتاريخ تبدأ والتي الجديدة للدورة المراجعة لجنة تشكيل

. هم والمرشحين أعضائها ومكافأة عملها وضوابط مهامها

 حفني علي أحمد صالح- أ

.القويز هللا عبد الرحمن عبد علي- ب

 كيال العزيز عبد وليد- ج

الدهلوي خالد محمد أحمد- د

.المرفقة الصيغة بحسب المحدثة، الشركة حوكمة الئحة على الموافقة على التصويت5

موافق

بالتساوي االصوات توزيع

( القويز علي ) موافق

موافق

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

الشركة

التصويتاألجندة

موافق



هيلتون عمر جبل بفندقالموقع4/10/2017االجتماع تاريخعمر جبل

#

1
. المجلس أعضاء بمكافأة والمتعلقة للشركة األساسي النظام من والعشرون الحادية المادة تعديل على التصويت

(مرفق)

2
 الرئيس بصالحيات والمتعلقة للشركة األساسي النظام من والعشرون الثانية المادة تعديل على التصويت

(مرفق). السر وأمين المنتدب والعضو والنائب

(مرفق). األرباح بتوزيع والمتعلقة للشركة األساسي النظام من واألربعون الحادية المادة تعديل على التصويت3

4
 األحقية تواريخ تحديد مع الشركة مساهمي على مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت

.المختصة الجهات من الصادرة واإلجراءات الضوابط وفق والتوزيع

.هـ15/7/1438 في المنتهية القصيرة الهجرية المالية السنة عن الحسابات مراجع تقرير على التصويت5

6

 المساهمين، حقوق في التغير قائمة الدخل، قائمة المالي، المركز قائمة) للشركة المالية القوائم على التصويت

 في المنتهية القصيرة الهجرية المالية السنة عن (المالية القوائم حول واإليضاحات النقدية التدفقات وقائمة

.هـ15/7/1438

7
 القصيرة الهجرية المالية السنة عن الشركة نشاط عن للمساهمين العاشر اإلدارة مجلس تقرير على التصويت

.المراجعة لجنة وتقرير هـ،15/7/1438 في المنتهية

8
 في المنتهية القصيرة الهجرية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت

..هـ15/7/1438

9

 مع باالشتراك المالية البالد شركة) و للتطوير عمر جبل شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 لهيكلة المالي المستشار بدور القيام هي التعاقد طبيعة أن حيث قادم لعام به والترخيص (لالستثمار الخليج بنك

 والتسجيل والمتابعة الحفظ خدمات تتضمن والتي االتفاقية مدة أن حيث للشركة عامة صكوك إصدار وترتيب

 االصدار حجم من %30.0 حوالي األعمال قيمة تكون أن والمتوقع االتفاقية، توقيع تاريخ من سنتان هي

 وكالة خدمات كرسوم االصدار بعد سنوًيا لاير ألف ثالثمائة ومبلغ ،(لاير مليار 75.3 يتجاوز ال أن المتوقع)

 ذو واألعضاء تفضيلية شروط يوجد ال بأنه علًما ،(الصكوك مدة طوال) الدفعات إدارة وخدمات المستثمرين

 اإلدارة مجلس وعضو السبيعي إبراهيم بن محمد بن العزيز عبد/  االستاذ اإلدارة مجلس رئيس:  هم المصلحة

(مرفق) صيرفي حمزة بن صالح محمد بن أنس/  المهندس

10

 بها والترخيص المالية البالد وشركة للتطوير عمر جبل شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 البالد لشركة المشروع من الثانية بالمرحلة سكنية وحدة (93( عدد بيع هي التعاقد طبيعة أن حيث قادم لعام

 بتاريخ الغرض لهذا تفاهم مذكرة توقيع تم قد بأنه العلم مع. عقاري استثماري صندوق وإنشاء المالية

 التقريبية والقيمة أشهر، 5 أيًضا المذكرة تمديد وتم التوقيع تاريخ من أشهر 4 ومدتها) هـ1/08/1438(

 شروط يوجد ال بأنه علًما ،)الجهالة نفي تقرير انهاء بعد تحدد( لاير مليون ومائتين مليار تعادل للصفقة

 إبراهيم بن محمد بن العزيز عبد/  األستاذ اإلدارة مجلس رئيس: هم المصلحة ذو واألعضاء تفضيلية،

)مرفق(. صيرفي حمزة بن صالح محمد بن أنس/  المهندس اإلدارة مجلس وعضو السبيعي

11

 لعام بها والترخيص البالد بنك مع للتطوير عمر جبل شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 من بداًل سنوات أربع مدته األجل طويل قرض ليصبح القرض مدة تمديد هي التعاقد طبيعة أن حيث قادم

 رسوم مع )لاير.842 000.000) بلغ هـ1438 للعام األجل قصير القرض مبلغ بأن علًما األجل، قصير

 رئيس: هم المصلحة ذو واألعضاء تفضيلية، شروط يوجد ال بأنه علًما ،)لاير 28.021.526( قدرها خدمات

 بن أنس/  المهندس اإلدارة وعضومجلس السبيعي إبراهيم بن محمد بن العزيز عبد/  األستاذ اإلدارة مجلس

)مرفق(. صيرفي حمزة بن صالح محمد

12

 بها والترخيص البالد صندوق مع للتطوير عمر جبل شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 لهم مباعة وحده (55( عدد للضيافة البالد صندوق من الشركة استئجار هي التعاقد طبيعة أن حيث قادم لعام

 تأجير إيرادات صافي من (% 95( نسبة إلى باإلضافة السنة في) لاير 50.000.000( بقيمة سنوات خمس لمدة

 المصلحة ذو واألعضاء تفضيلية، شروط يوجد ال بأنه علًما تعاقدية، سنة كل خالل الباطن من المؤجرة العين

/  المهندس األدارة مجلس وعضو السبيعي إبراهيم بن محمد بن العزيز عبد/  األستاذ اإلدارة مجلس رئيس: هم

 راشد بن العزيز عبد بن منصور/  األستاذ اإلدارة مجلس وعضو صيرفي حمزة بن صالح محمد بن أنس

)مرفق(. البصيلي

13

 العربية سي بي اس اتش وشركة للتطوير عمر جبل شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 تمويل، وكيل خدمات تقديم عن عبارة هي التعاقد طبيعة أن حيث قادم لعام بها والترخيص المحدودة السعودية

 شروط يوجد ال بأنه علًما م،15/9/2018 وحتى م16/9/2017 الفترة من 275.000 قيمةالعقد بأن علًما

. البصيلي راشد بن العزيز عبد بن منصور/  األستاذ األدارة مجلس عضو هو المصلحة ذو والعضو تفضيلية،

)مرفق(

14

) الغذائية للصناعات الطازج ومصنع للتطوير عمر جبل شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت  

وحتى م28/4/2017 من تاريخ من تبدأ العقد مدة أن حيث. قادم لعام به والترخيص التجاري بالسوق  

ذو والعضو تفضيلية، شروط يوجد ال بأنه علًما الواحدة، للسنة لاير 3.318.803 بقيمة م،27/4/2020  

مرفق. فقيه القادر عبد بن الرحمن عبد بن طارق/  األستاذ األدارة مجلس عضو هو المصلحة (

15

 و االتصاالت أنظمة وشركة للتطوير عمر جبل شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 وفحص وتنفيذ توريد هو التعاقد طبيعة أن حيث. قادم لعام به والترخيص (ACES( المتقدمة االلكترونيات

 الداخلية الجوال شبكة وصيانة تشغيل وكذلك عمر جبل مشروع من 3 بالمرحلة الداخلية الجوال شبكة واختبار

 من اعتباًرا سنة لمدة لاير 11.093.896 وقدره مقطوع بمبلغ المشروع من 4، 3، 2 بالمراحل

/  الدكتور األدارة مجلس عضو هو المصلحة ذو والعضو تفضيلية، شروط يوجد ال بأنه علًما م،11/4/2017

)مرفق(. الحقيل إبراهيم بن عثمان بن زياد

16

 االتصاالت أنظمة وشركة للتطوير عمر جبل شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 وفحص وتنفيذ توريد هو التعاقد طبيعة أن حيث. قادم لعام به والترخيص (ACES( المتقدمة وااللكترونيات

 لاير 12.910.302 وقدره مقطوع بمبلغ عمر جبل مشروع من 4 بالمرحلة الداخلية الجوال شبكة واختبار

 عضو هو المصلحة ذو والعضو تفضيلية، شروط يوجد ال بأنه علًما م،11/4/2017 من اعتباًرا سنة لمدة

)مرفق(. الحقيل إبراهيم بن عثمان بن زياد/  الدكتور األدارة مجلس

)مرفق(. الشركة حوكمة الئحة على التصويت17

18) مرفق. (والمكافآت الترشيحات لجنة عمل الئحة على التصويت

)مرفق(. الشركة إدارة مجلس في العضوية وإجراءات ومعايير سياسات على التصويت19

)مرفق(. التنفيذية واإلدارة منه المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت سياسة على التصويت20

موافق

موافق

موافق

العقد عن كافيه تفاصيل توفر لعدم امتناع

العقد عن كافيه تفاصيل توفر لعدم امتناع

العقد عن كافيه تفاصيل توفر لعدم امتناع

العقد عن كافيه تفاصيل توفر لعدم امتناع

موافق

العقد عن كافيه تفاصيل توفر لعدم امتناع

العقد عن كافيه تفاصيل توفر لعدم امتناع

العقد عن كافيه تفاصيل توفر لعدم امتناع
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موافق

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

الشركة

التصويتاألجندة

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق



سابك مقرالموقع8/10/2017االجتماع تاريخسابك

#

1
 رقم الوزراء مجلس قرار في ورد ما مع يتوافق بما للشركة األساس للنظام الالزمة التعديالت على التصويت

(مرفق). هـ27/7/1438 وتاريخ 476

2
 الحالية الدورة الستكمال (للحكومة الممثلين) اإلدارة مجلس لعضوية المرشحين أسماء اختيار على التصويت

(مرفق). م11/4/2016 بتاريخ بدأت التي
موافق

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

الشركة

التصويتاألجندة

موافق



جدةالموقع20/11/2017االجتماع تاريخواألغذية األلبان لمنتجات السعودية الشركة

#

1
 مع م2017/2018 المالية السنة عن المساهمين على مرحلية نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت

.المالية السوق هيئة عن الصادرة التنظيمية واإلجراءات للضوابط وفقا والدفع األحقية تواريخ تحديد
موافق

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

الشركة

التصويتاألجندة



الشركة مقرالموقع12/14/2017االجتماع تاريخالصحية للرعاية الوطنية الشركة

#

1

 رائد األستاذ للمرشح والتي للتأمين التعاونية وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 عن عبارة وهي للتأمين، التعاونية شركة إدارة مجلس في عضويته نظير فيها مصلحة التميمي عبدهللا بن

ً قادم، لعام بها والترخيص تأمينية وتغطية طبية خدمات تقديم  بلغت قد السابق للعام التعامالت بأن علما

.) الخارجي المراجع وتقرير االدارة مجلس رئيس تبليغ مرفق). سعودي لاير (87.117.420)

2
  ولمدة م01/01/2018 من اعتباراً تبدأ والتي القادمة للدورة اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على التصويت  

) المجلس لعضوية المرشحين بين من م31/12/2020 في تنتهي سنوات ثالث الذاتية السير مرفق ).

3

 سنوات ثالث لمدة م01/01/2018 من اعتباراً تبدأ التي القادمة للدورة المراجعة لجنة تشكيل على التصويت

ً أعضائها ومكافآت عملها وضوابط مهامها وعلى (الذاتية السير مرفق) م31/12/2020 في تنتهي  بأن علما

:السادة هم اللجنة لعضوية المرشحين

.عباه أبو أحمد الدكتور- 1

.الحبيب صالح األستاذ- 2

.الخيل أبا عبدالعزيز األستاذ- 3

.العريني عبدهللا األستاذ- 4

.(السياسة مرفق) التنفيذيين وكبار ولجانه المجلس أعضاء وتعويضات مكافآت سياسة على التصويت4

.(الالئحة على التعديالت مرفق) المعدلة والمكافآت الترشيحات لجنة عمل الئحة على التصويت5

6
 للرعاية الوطنية الشركة في اإلدارة مجلس لعضوية الترشيح ومعايير وإجراءات سياسات على التصويت

.(السياسة على التعديالت مرفق) المعدلة الطبية

امتناع

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

الشركة

التصويتاألجندة

امتناع

موافق

موافق

موافق

موافق



الرياضالموقع19/12/2017االجتماع تاريخسبكيم

#

.(المرفق) المحدثة والمكافآت الترشيحات لجنة الئحة على التصويت1

(المرفق)2 التنفيذية واإلدارة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء وتعويضات مكافآت سياسة على التصويت 

.(المرفق) المحدثة اإلدارة مجلس في العضوية وإجراءات ومعايير سياسة على التصويت3

موافق

موافق

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

الشركة

التصويتاألجندة

موافق



 الموقع12/21/2017االجتماع تاريخ(زين) السعودية المتنقلة االتصاالت شركة اإلعالمي المركز

#

(مرفق) المحدثة والمكافآت الترشيحات لجنة الئحة على التصويت1

(مرفق) التنفيذية واإلدارة المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس ألعضاء المكافآت سياسة على التصويت2

(مرفق) المحدثة السعودية زين شركة إدارة مجلس عضوية وإجراءات ومعايير سياسات على التصويت3

.(المرفقة) الشركة إدارة مجلس في العضوية وإجراءات ومعايير سياسة تحديث على التصويت4

5
 بمجلس (مستقل عضو) اليمني راشد علي بن محمد/ األستاذ بتعيين اإلدارة مجلس قرار على لتصويت

.(الذاتية السيرة مرفق). (مستقل) الخالدي سرداح بن مزيد/ المهندس المتوفي العضو عن بداًل اإلدارة

موافق

موافق

موافق

موافق

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

الشركة

التصويتاألجندة

موافق



الرياضالموقع27/12/2017االجتماع تاريخللبتروكيماويات الصحراء

#

.(المرفقة) المحدثة الترشيحات و المكافآت لجنة الئحة على التصويت1

.(المرفقة) اإلدارة مجلس في العضوية ومعايير سياسات على التصويت2

3
 التنفيذية واإلدارة اللجان وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء وتعويضات مكافآت سياسة على التصويت

.(المرفقة)

4

 ممثال اإلدارة بمجلس عضواً الفريح صالح بن خالد/  األستاذ بتعيين اإلدارة مجلس قرار على التصويت

 الدورة إنتهاء حتى العبداللطيف عبدهللا بن خالد/  األستاذ السابق ممثلها عن بديالً لألوقاف العامة للهيئة

.م2018 يونيو 26 في للمجلس الحالية

موافق

موافق

موافق

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

الشركة

التصويتاألجندة

موافق



الشركة مقرالموقع12/28/2017االجتماع تاريخ للبتروكيماويات المتقدمة الشركة

#

1

 مجلس خارج من عضو) بوعلي عبدالرحمن عبدهللا األستاذ تعيين على اإلدارة مجلس توصية على التصويت

 وليد األستاذ وتعيين الناصر، هشام االستاذ المستقيل العضو عن بدال المراجعة لجنة في كعضو (اإلدارة

 هذا يسري أن على المراجعة، لجنة في رابع كعضو (مستقل إدارة مجلس عضو) الجعفري عبدهللا محمد

. م30/09/2019 في الحالية اإلدارة مجلس دورة بنهاية وتنتهي الجمعية موافقة تاريخ من أعتباراً التعيين

.(الذاتية السير مرفق)

.(المرفقة) المحدثة اإلدارة مجلس في العضوية وإجراءات ومعايير سياسات على التصويت2

.(المرفقة) التنفيذية واإلدارة عنه المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس ألعضاء المكافآت سياسة على التصويت3

.(المرفقة) المحدثة والمكافآت الترشيحات لجنة عمل الئحة على التصويت4

.(المرفقة) المحدثة المراجعة لجنة عمل الئحة على التصويت5

موافق

موافق

موافق

موافق

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

الشركة

التصويتاألجندة

امتناع


