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 لصندوق صائب لألسهم السعودية

 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

 ستثمارمعلومات صندوق لا 

 

 اسم الصندوق 

 

 .سعوديةسهم الصندوق صائب لأل 

 

 أهداف الصندوق 
 

، ملنتجات الاستثمارية قصيرة ألاجلواكل رئيس ي، إلى تحقيق نمو على املدى الطويل من خالل الاستثمار املنوع في ألاسهم املدرجة والاكتتابات ألاولية العامة في سوق املال السعودية بش

 .التي تستثمر في سوق املال السعودية ETFوصناديق املرابحات، وصناديق املتاجرة بالسلع، وصناديق الاستثمار املفتوحة، وصناديق املؤشرات املتبادلة 

 

 هذا مع العلم أن التوجد أية ضمانات بأن الصندوق سيتمكن من تحقيق أهدافه.

 

 ستثمار و ممارساتهالا أهداف وسياسات 
 

 :صول التاليةألا ستثمار في الا  الليسعى الصندوق إلى تحقيق هدفه لنمو رأس املال من خ -

 

  ألاسهم املدرجة في سوق املال السعودية بشكل رئيس ي •

 الاكتتابات ألاولية العامة في سوق املال السعودية •

 املنتجات الاستثمارية قصيرة ألاجل •

 املرابحات، وصناديق املتاجرة بالسلع، وصناديق الاستثمار املفتوحةصناديق  •

 تستثمر في سوق املال السعوديةالتي   (ETF) صناديق املؤشرات املتبادلة •

ستثمارات على فئات يسعى الصندوق إلى تحقيق عائد أعلى من املؤشر الارشادي من خالل مزيج من استراتيجيات استثمار نشطة وغير نشطة. سيحدد املدير توزيع الا  -

 ة الاستثمار.أصول مختلفة )النقد وألاسهم( والقطاعات بشكل فعال معتبرا ظروف السوق السائدة والنظرة املستقبلية في حدود القيود املوصوفة تحت سياس

ســتثمار ســتعكس فــي صافــي قيمة الا من توزيعه علــى املشــتركين . قيمــة إعــادة  تثمار الدخل فــى الصندوق بــدال يعتبــر الصنــدوق صنــدوق تراكمــي الدخــل حيــث ســيعاد اســ -

 .وســعر الوحدة ألاصول 

 .ســتردادلتلبيــة طلبــات الا ابــع لــه، مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق، باســتثناء طلــب التمويــل مــن املديــر أو ت %10املســموح بــه لتمويــل الصنــدوق هــو  ألاعلىالحــد  -
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 الصندوق  أداء

 

 

 السعودي( املالية )بالريال السنوات يغطي مقارنة جدول  .1

 

 

 املصروفات نسبة
قيمة ألارباح 

 املوزعة

الوحدات  عدد

 املصدرة

للوحدة  سعر أقل

  سنة خالل

للوحدة  سعر أعلى

  سنة خالل

أصول  قيمة صافي

  وحدة لكل الصندوق 

 صافي قيمة أصول 

 الصندوق 

 

 السنة

 2017 مليون   39 183.53 187.47 168.70 213,483 ينطبق ال 2%..9

%9.12  2018 مليون  11 129.16 1...91 21...1 215,067 ينطبق ال 

 2019 مليون  49 2..9.2 9..9.2 121.21 9.2,805 ينطبق ال 2.43%

 

 آلاداء سجل .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تشمل  الرسوم الاخرى 

 الحسابات مراجع أتعاب .1

  .الرقابية الرسوم .9

 .الصندوق  إدارة مجلس أتعاب ..

 تداول  في النشر رسوم .1

 رسوم الحفظ .2

 

 املالية القوائم على إلاطالع نرجو التفاصيل من **  للمزيد

 

 

 سنوي )%( الصندوق  املؤشر

9002عام  27.51% 27.46%  

 عام 9000 12.48% 8.15%

 عام 9000 5.39%- 3.07%-

 عام 9009 7.32% 5.98%

 عام 9002 34.32% 25.50%

 عام 9002 5.00% 2.37%-

 عام 9002 8.63%- 17.06%-

 عام 9002 10.24% 4.32%

 عام 9007 1.93%- 0.22%

 عام 9002 4.70% 8.31%

 عام 9009 24.27% 7.19%

 الاجمالي )%( الصندوق  املؤشر

 منذ التأسيس 138.79% 38.54%

سنوات 2 28.54% 0.67%  

سنوات 2 27.60% 16.35%  

 ســنة 24.27% 7.19%

 
 تحملها التي املصروفات سجل % سعودي ريال

 عام خالل  الصندوق 

.99,366 %1..2  رسوم إدارة 

 رسوم اخرى* 0.22% 97,303

11.,1.. %...2  رسوم التعامل  

2.,... %..11 ضريبة قيمة  

 املضافة 

1,107,346 %9.1.  إجمالي املصاريف 
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 السنوية التصويت ممارسات عن إلافصاح ..

 

 الرجاء مراجعة املرفق لإلطالع على ممارسات التصويت.

 

 

 السنوي  الصندوق  إدارة مجلس تقرير .1
 

 9.12 العام خالل الصناديق ادارة مجلس اجتماعات  

  الصناديق ادارة مجلس اعضاء جميع حضور  ، تم م9.12/  1./  92هـ، املوافق   .111/  2./  .9  يوم ألاحد بتاريخ عقد الاجتماع ألاول. 

 الصناديق ادارة مجلس اعضاء جميع حضور  ، تم م9.12/  11/  92هـ، املوافق   1111/  ../  92يوم الخميس بتاريخ  عقد الاجتماع الثاني. 

 مناقشتها خالل الاجتماعات: تمت التي املوضوعات 

 : م9002/  02/  92  بتاريخ ألاول  لاجتماع .0

  ألاول: املوافقة على محضر الاجتماع السابقاملوضوع 

  املوضوع الثاني: استعراض ألاداء ومؤشرات الصناديق الاستثمارية خالل الفترة املاضية 

 املوضوع الثالث: استعراض تقارير املخاطر 

 املوضوع الرابع: استعراض تقارير الالتزام 

 : م9002/  00/  92  بتاريخ الثاني لاجتماع .9

  ألاول: املوافقة على محضر الاجتماع السابقاملوضوع 

 املوضوع الثاني: استعراض ألاداء ومؤشرات الصناديق الاستثمارية خالل الفترة املاضية 

 املوضوع الثالث: استعراض تقارير املخاطر 

 املوضوع الرابع: استعراض تقارير الالتزام 

  املوضوع الخامس: مواضيع اخرى 

 9002الصناديق لعام  ادارة مجلس قرارات: 

 ( املوافقة على إعادة تعيين كي بي ام جيKPMG.كمراجع خارجي لحسابات الصناديق املشرف عليها من قبل املجلس ) 

 . املوافقة على الاكتتاب في شركة مهارة 

 املوافقة على الاكتتاب في شركة أرامكو. 
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 مدير الصندوق 

 

 رقم تجاري  بسجل السعودية العربية اململكة ألنظمة وفقا تأسيسها تم مساهمة  مقفله سعودية شركة وهي ، ) كابيتال الاستثمار ( والوساطة املالية لألوراق الاستثمار شركة

 .م 2011 سبتمبر 92 في الصادر 11156 - 37 رقم بترخيص املالية السوق  هيئة قبل من مرخصة ، وهي 1010235995

 

 : الصندوق  مدير عنوان

 11452 الرياض ، 6888 ب.ص

 السعودية العربية اململكة

  00966112547666 هاتف

  8001248282 املجاني الهاتف

www.icap.com.sa 

 

 معلومات آخرى: •

 الصندوق  ادارة مجلس عضوية في تغيرات 

 بالصندوق  الخاصة املستندات جميع في وتوضيحها املعلومات لتوحيد التحديثات بعض اجراء 

 الفترة خالل الصندوق  مدير عليها حصل خاصة عموالت أي توجد ال 

 

 :الفترة خالل لاستثمار قيود مخالفات •

 

 تاريخ املخالفة نوع املخالفة املخالفة التسلسل

 9.12ديسمبر  29 تجاوز غير مقصود .-ز 11تجاوز الحد قيود الاستثمار املوضحة في الشروط وألاحكام للمادة  1

 

 

 

 

 اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن / أو مستشار لاستثمار )إن وجد(

 

 ال ينطبق

 

 

 

 صناديق ألاستثمار التي يستثمر فيها الصندوق مع نسبة رسوم إلادارة املحتسبة

 

 ال ينطبق

 

 

 

 

http://www.icap.com.sa/
http://www.icap.com.sa/
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 أمين الحفظ
 

 الصادر من قبل هيئة السوق املالية ..-.....من قبل هيئة السوق املالية بموجب ترخيص رقم شركة الرياض املالية كأمين حفظ الصندوق. تم ترخيص أمين الحفظ 

 

 : أمين الحفظ عنوان

 الرياض املالية

 طريق امللك عبدالعزيز

 111.2، الرياض 91111ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 + 211 111.2.1.1هاتف: 

 111.19211 211فاكس: + 

 www.riyadcapital.com املوقع إلالكتروني

 

 : ومسؤولياته لواجباته موجز وصف

 أمناء تعيين له يجوز  الذي الحفظ ألمين تكون  الصندوق  ألصول  املادية العهدة .صندوق  املتعلقة بكل واملصروفات والدخل والالتزامات ألاصول  في متعلقة وحسابات بسجالت املدير يحتفظ

 .الدول  / املواقع مختلف في له حفظ تابعين

 

 

 ال تشمل مسؤوليات أمين الحفظ إبداء رأيه بالتالي :

 .صناديق الاستثمار و شروط و أحكام الصندوق و مذكرة املعلومات الئحةإصدار ونقل و استرداد الوحدات بموجب أحكام  .1

 .و مذكرة املعلومات تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق  .9

 خالفة أي من قيود الاستثمار و صالحيات الاقتراض.م ..

 

 :كما يؤكد مدير الصندوق  القائم باملهام إلادارية للصندوق بأنه قد قام باآلتي

 .صناديق الاستثمار و شروط و أحكام الصندوق و مذكرة املعلومات الئحةإصدار ونقل و استرداد الوحدات بموجب أحكام  .1

 .و مذكرة املعلومات بموجب أحكام الئحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق تقويم وحساب سعر الوحدات  .9
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 إلاستثمارية وألانشطة إلاستثماري  الصندوق  أداء عن تقرير
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  السعودي الاقتصاد شهد
 
  تباطؤا

 
 نفسه، الوقت وفي. 9.12 عام نهاية في أوبك إنتاج خفض اتفاقية أثر على النفط إنتاج انخفاض بسبب 9.12 عام خالل النمو في طفيفا

  نموا  النفطي غير السعودي الخاص القطاع اقتصاد شهد
 
 شاملة بخطة مدعوما 9.11 عام منذ نمو نسبة أعلى يمثل ما هو و% 1.9 بنسبة نفسه العام خالل متسارعا

 .الخاص القطاع لتحفيز

 

   السعودي ألاسهم سوق  مؤشر  حقق كما
 
  أداءا

 
 على سنوي  ارتفاع رابع وهو نقطة، .22.9.,2 مستوى  عند ليغلق% 12.. او نقطة 219.2 بـ مرتفعا 9.12 عام في ايجابيا

 ألاموال رؤوس تدفق في ساهم مما الناشئة، باألسواق الخاصة FTSE راسيل فوتس ي ومؤشر و  MSCI ستانلي مورغان مؤشر إلى السعودي السوق  بانضمام مدعوما التوالي،

 بزيادة ،9.12 عام في ريال مليار 9.2 مقابل( دوالر مليار ..91) ريال مليار 21.9 نحو لتبلغ ،9.12 عام في% .19. بنسبة ألاجانب املستثمرين ياتمشتر  قفزت حيث. ألاجنبية

 .العالم مستوى  على إدراج أكبر يعد والذي أرامكو شركة النفط  عمالق إدراج السعودي السوق  شهدها التي املؤثرة ألاخبار ومن هذا. ريال مليار ..22 قيمتها

 

 متأثرا. 9.12 عام في دوالر 1. مع مقارنة دوالر 11 النفط برميل سعر معدل ليكون % .1 بنسبة 9.12 عام خالل النفط أسعار انخفضت فقد النفط، أسواق صعيد وعلى

 .السوق  في قطاع أكبر ثاني البتروكيماويات شركات أداء على أثر مما العالمي النمو وضعف الطلب بانخفاض
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 استثمارات مدير الصندوق   القانوني املحاسب
 

 : العنوان و لاسم
 )السعودي بالريال( الصندوق  مدير استثمارات 

 قيمة ألاصول  صافي عدد الوحدات  شركة  كي بي ام جي الفوزان وشركاه

 - -  برج كي بي ام جي   –شارع صالح الدين 

    ، اململكة العربية السعودية .1919الرياض 

 القوائم املالية  
 تقرير مراجع الحسابات املستقل:

  للمعايير الدولية للتقرير 
 
تم إعداد هذه القوائم املالية وفقا

املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير 

املحاسبين القانونيين  هيئةوإلاصدارات ألاخرى الصادرة عن 

وللتتماش ى مع ألاحكام واملطبقة للوائح صناديق الاستثمار 

وط واحكام الصندوق الصادرة عن هيئة السوق املالية وشر 

 ومذكرة املعلومات.

 صورة عادلة لصافي الدخل  إن القوائم املالية املرفقة تعرض

وصافي ألارباح والخسائر ألصول صندوق الاستثمار عن الفترة 

 املحاسبية لتلك القوائم.

  
 
يرجى الرجوع إلى القوائم املالية املرفقة في هذا التقرير والتي تم إعدادها وفقا

للمعايير املحاسبية املتعارف عليها باململكة العربية السعودية والئحة الصناديق 

الاستثمارية الصادرة عن هيئة السوق املالية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة 

 املعلومات.

 

 : على متوفرة املالية القوائم

 كابيتال إلاستثمار موقع

www.icap.com.sa 

 ) تداول  ( السعودية املالية السوق  شركة موقع

www.tadawul.com.sa 
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 إخالء مسؤولية
 

 ليس السابق الاداء وأن وقت أي في ترتفع أو تقل أن يمكن قيمة إلاستثمار أن يدركوا أن املستثمرين على و املالية ألاسواق في باإلستثمار املرتبطة املخاطر من لعدد عرضة إلاستثمارات

 دلي بالضرورة
 
 أو سعر أو قيمة على تأثير سلبي إلى يؤدي أن يمكن العمالت أسعار في التغير أن . استثمره الذي املبلغ من أقل مبلغا يسترد أن يمكن أن املستثمر كما املستقبل، في الاداء على ال

 أو استثمره الذي املبلغ كامل على تقتصر ال قد و املستثمر املبلغ تساوي  لخسارة يؤدي قد مفاجئ وكبير النخفاض تتعرض أن يمكن املالية الورقة قيمة أن لذلك إضافة.املالية الورقة دخل

 أص أودعه
 
ا مبكر استرداد رسوم الاشتراك أو رسوم إلاستثماراضافة الى بيع عند أو ألاولي الاستثمار تاريخ في ومصاريف رسوم خصم هناك يكون  قد .املزيد دفع إلى قد يضطر وأنه ال  على بناء 

 إيداع عن يختلف الصناديق من النوع هذا في وحدة أي شراء فإن النقد أسواق صناديق يخص وفيما .باألداء خاصة رسوم خصم الحاالت بعض في ينطبق وقد الصناديق، وأحكام شروط

 .والهبوط للصعود ُعرضة وإيراداتها الوحدات قيمة وأن الطرح، بقيمة الوحدات استرداد طلب بقبول  ملزم غير الصندوق  مدير محلي، وأن بنك لدى مبلغ

 

 مدى او الاستثمارية إلاستراتيجيات بشأن الضريبية او القانونية او املالية ، املشورة أخذ املستثمرين لذاعلى ،إلاعالن يتلقون  الذين الاشخاص لجميع مالئمة غير املالية ألاوراق هذه تكون  قد

 املالية الى القوائم باالضافة الشركة، موقع خال من تجدونها والتى لإلستثمار الرئيسة املخاطر على لالطاع الصندوق  وأحكام الرجوع لشروط يرجى .املالية ألاوراق هذه في إلاستثمار مالئمة

 السعودية العربية اململكة في الرياض مدينة في )كابيتال إلاستثمار( الوساطة  و املالية ألوراق إلاستثمار شركة قبل من أعد التقرير هذا .الصندوق  في الصندوق  مدير واستثمارات للصندوق 

ا اونشره ارساله او توزيعه إعادة واليجوز   .كابيتال إلاستثمار شركة من صريحة خطية موافقة دون  طريقة او شكل بأي بالكامل او جزئي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الشركة مقرالموقع03/10/2019االجتماع تاريخ السعودية العربية التعدين شركةالشركة

#

.م2018/12/31 في المنتهية المالية للسنة للشركة الموحدة المالية القوائم على الموافقة 1

.م2018/12/31 في المنتهية المالية للسنة الحسابات مراجع تقرير على الموافقة2

.م2018/12/31 في المنتهية المالية للسنة الشركة إدارة مجلس تقرير على الموافقة3

.م2018/12/31 في المنتهية المالية السنة عن أرباح توزيع بعدم الشركة إدارة مجلس توصية على الموافقة4

.م2018/12/31 في المنقضية السنة خالل للشركة إدارتهم عن المسؤولية من الشركة إدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على الموافقة5

.م2018/12/31 في المنتهية المالية للسنة اإلدارة مجلس أعضاء وتعويضات مكافآت على الموافقة6

.الشركة إدارة بمجلس والخاصة للشركة األساس النظام من (16) المادة تعديل على الموافقة7

.الجمعيات بدعوة والخاصة للشركة األساس النظام من (2) فقرة (28) المادة تعديل على الموافقة8

.اللجنة بتقارير والخاصة للشركة األساس النظام من (39) المادة تعديل على الموافقة9

.المالية بالوثائق والخاصة للشركة األساس النظام من (2) فقرة (43) المادة تعديل على الموافقة10

نعم

نعم

نعم

نعم

امتناع

نعم

نعم

نعم

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

التصويت

نعم

نعم



نوفوتيل فندقالموقع26/03/2019االجتماع تاريخاإلنماء مصرفالشركة

#

.م2018 ديسمبر 31 في المنتهي المالي للعام المالية القوائم على التصويت1

.م2018 ديسمبر 31 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس تقرير على التصويت2

.م2018 ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام عن المصرف حسابات مراجعي تقرير على التصويت3

.م2018 ديسمبر 31 بتاريخ المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت4

5

 المال رأس من (%10) وبنسبة (لاير 1) واحد لاير بواقع م2018 المالي العام عن المساهمين على أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت

 يوم لألسهم المالكين للمساهمين األحقية تكون أن على للمصرف، الخزينة أسهم تمثل سهم 10,032,556 خصم بعد لاير (1,489,967,444) بإجمالي

ً 15 خالل التوزيع وسيتم االستحقاق، تاريخ يلي تداول يوم ثاني في اإليداع مركز لدى المصرف مساهمي سجل في والمقيدين الجمعية انعقاد  من يوما

. االستحقاق تاريخ

.م2018 ديسمبر 31 بتاريخ المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة لاير (4,420,000) مبلغ صرف على التصويت6

7

 والثاني األول للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك المراجعة لجنة قبل من المرشحين بين من الحسابات مراجعي تعيين على التصويت

.  أتعابهما وتحديد م2019 المالي العام من والسنوي والثالث

8
. (المرفق حسب) اإلدارة مجلس لعضوية الترشح الئحة تحديث على التصويت

.(المرفق حسب) المراجعة لجنة الئحة تحديث على التصويت9

10

. (المرفق حسب) األرباح توزيع سياسة على التصويت

11

 في تنتهي سنوات ثالث ولمدة م2019/05/21 من اعتباراً تبدأ والتي (الرابعة الدورة) القادمة للدورة اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على التصويت

 نتائج كانت حال في أنه مالحظة مع ،(الذاتية السير مرفق)التراكمي التصويت باستخدام وذلك المجلس لعضوية المرشحين بين من م2022/05/20

 مكان مستقلين أعضاء إحالل فسيتم التنظيمية، المتطلبات حسب المجلس في المستقلين األعضاء من األدنى الحد تعيين من المصرف تمكن ال التصويت

. عليها سيحصلون التي األصوات عدد حسب المستقلين غير األعضاء

12

 بن عبدالمحسن/ األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي مارين، طوكيو اإلنماء وشركة اإلنماء مصرف بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 أمانة بين خدمة مستوى اتفاقية عقد في والمتمثلة فيها، مباشرة غير مصلحة المريشد حمد بن مطلق/ المهندس اإلدارة مجلس وعضو الفارس عبدالعزيز

 نسبة اإلنماء مصرف يملك حيث قادم، لعام بها والترخيص لاير، (75,000) إجمالي بمبلغ مارين طوكيو اإلنماء وشركة اإلنماء بمصرف الشرعية الهيئة

ً مارين، طوكيو اإلنماء شركة في األسهم من 28.75% .لاير (75,000) بلغت م2018 عام في تمت التي والعقود األعمال بأن علما

13

 من اعتباراً تبدأ والتي (الرابعة الدورة) القادمة للدورة أعضائها ومكافآت عملها وضوابط مهامها وتحديد المراجعة لجنة تشكيل على التصويت

/ الدكتور (ب). المريشد حمد بن مطلق/ المهندس (أ):من كل وهم ،(الذاتية السير مرفق) م2022/05/20 في تنتهي سنوات ثالث ولمدة م2019/05/21

.المنيف عبدهللا بن أحمد/ الدكتور (ج). الرويتع صالح بن سعد

14

 بن عبدالمحسن/ األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي مارين، طوكيو اإلنماء وشركة اإلنماء مصرف بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 التأمين وثائق وتجديد إصدار في والمتمثلة فيها، مباشرة غير مصلحة المريشد حمد بن مطلق/ المهندس اإلدارة مجلس وعضو الفارس عبدالعزيز

 شركة في األسهم من% 28.75 نسبة اإلنماء مصرف يملك حيث قادم، لعام بها والترخيص لاير (35,000,000) بــ يقدر سنوي قسط بإجمالي للمصرف

ً مارين، طوكيو اإلنماء .  لاير (16,822,000) بلغت مدفوعة ومطالبات لاير، (28,934,000) بلغت م2018 عام في تمت التي والعقود األعمال بأن علما

15

 بن عبدالمحسن/ األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي مارين، طوكيو اإلنماء وشركة اإلنماء مصرف بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 لألنظمة التحتية البنية استضافة عقد في والمتمثلة فيها، مباشرة غير مصلحة المريشد حمد بن مطلق/ المهندس اإلدارة مجلس وعضو الفارس عبدالعزيز

 قادم، لعام بها والترخيص لاير، (831,321) سنوية بقيمة الشركة بيانات اإلنماء مصرف يستضيف بمقتضاه والذي مارين، طوكيو اإلنماء لشركة اآللية

ً مارين، طوكيو اإلنماء شركة في األسهم من% 28.75 نسبة اإلنماء مصرف يملك حيث  بلغت م2018 عام في تمت التي والعقود األعمال بأن علما

. لاير (831,321)

16

 بن عبدالمحسن/ األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي مارين، طوكيو اإلنماء وشركة اإلنماء مصرف بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 التنوير شركة بين موقع استئجار عقد في والمتمثلة فيها، مباشرة غير مصلحة المريشد حمد بن مطلق/ المهندس اإلدارة مجلس وعضو الفارس عبدالعزيز

 لاير، (65,500) سنوية بقيمة األرشفة أعمال في مارين طوكيو اإلنماء شركة الستخدام مارين طوكيو اإلنماء وشركة (بالكامل اإلنماء لمصرف المملوكة)

ً مارين، طوكيو اإلنماء شركة في األسهم من% 28.75 نسبة اإلنماء مصرف يملك حيث قادم، لعام بها والترخيص  في تمت التي والعقود األعمال بأن علما

.لاير (65,500) بلغت م2018 عام

17

 والتي مارين، طوكيو اإلنماء وشركة (بالكامل اإلنماء لمصرف المملوكة) التعاوني للتأمين اإلنماء وكالة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 فيها، مباشرة غير مصلحة المريشد حمد بن مطلق/ المهندس اإلدارة مجلس وعضو الفارس عبدالعزيز بن عبدالمحسن/ األستاذ اإلدارة مجلس لعضو

 من% 28.75 نسبة اإلنماء مصرف يملك حيث قادم، لعام بها والترخيص لاير، (2,200,000) بــ تقدر بقيمة التأمين وكالة اتفاقية عمولة في والمتمثلة

ً مارين، طوكيو اإلنماء شركة في األسهم . لاير (1,807,000) بلغت م2018 عام في تمت التي والعقود األعمال بأن علما
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العامة االدارة مقرالموقع27/03/2019االجتماع تاريخالوطني العربي البنكالشركة

#

 .2018-12-31 في المنتهية المالية السنة عن االدارة مجلس تقرير على التصويت1

م31/12/2018 في المنتهية المالية السنة عن للبنك المالية القوائم على التصويت2

م31/12/2018 المنتهي المالي للعام الحسابات مراجعي تقرير على التصويت3

4
 المبلغ الواحد للسهم ( هللة 65 ) بواقع 2018 العام من االول النصف عن المساهمين على ارباح من توزيعه تم بما االدارة مجلس قرار على التصويت

االسمية السهم قيمة من ( % 6.5 ) نسبة يعادل ما ( لاير مليون 650 ) الموزع

5

 ) االجمالي المبلغ الواحد للسهم هللة( 85 ) بواقع م2018 المالية السنة من الثاني النصف عن البنك ارباح بتوزيع االدارة مجلس توصية على التصويت

 الجمعية يوم نهاية المساهمين حق من تكون سوف الثاني النصف ارباح احقية بأن علما االسمية السهم قيمة من% 8.5 بنسبة أي ( لاير مليون 850

 تاريخ من اعتبارا هللا بإذن االرباح توزيع ويتم االستحقاق تاريخ يلي تداول يوم ثاني نهاية في االيداع مركز لدى المصدر مساهمي سجل في والمقيدين

.  م8/4/2019

6

 مليون 1500 ) الى ( سهم مليون 1000 ) الزيادة قبل االسهم عدد ومن لاير مليار ( 15 ) الى لاير مليار ( 10 ) من البنك مال رأس زيادة على التصويت

 مركز لدى المساهمين سجالت في المقيدين المساهمين يمتلكها(  سهمين)  كل مقابل مجانا(  واحد سهم)  بمنح وذلك% 50 بواقع أي الزيادة بعد ( سهم

 3000 ) مبلغ بتحويل المال رأس في المقترحة الزيادة تغطية تتم وسوف الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول يوم ثاني نهاية في ( تداول) المالية االوراق ايداع

 ثم ومن واحدة محفظة في تجمع سوف اسهم كسور وجود حال وفي المبقاه االرباح من لاير مليون ( 2000)  و النظامي االحتياطي بند من لاير مليون (

 كل المستحقين للمساهمين المباعة االسهم قيمة وتحويل الجديدة االسهم تخصيص من االنتهاء تاريخ من يوما (30 ) اقصاها مدة خالل السوق بسعر بيعها

.   حصته بنسبة

. المجلس عن المنبثقة واللجان االدارة مجلس اعضاء مكافآت سياسة تعديل على التصويت7

. المراجعة لجنة عمل الئحة تعديل على التصويت8

. والمكافآت الترشيحات لجنة عمل الئحة تعديل على التصويت9

. االرباح بتوزيع والمتعلقة االساسي النظام من (49-3 ) المادة تعديل على التصويت10

. المال رأس زيادة بند على الموافقة حال في المال براس والمتعلقة االساسي النظام من ( 7 ) المادة تعديل على التصويت11

. الشركة بانقضاء والمتعلقة االساسي النظام من ( 54 ) المادة تعديل على التصويت12

. الشركة بأغراض والمتعلقة االساسي النظام من ( 3 ) المادة في بند اضافة على التصويت13

م2018 المالية السنة عن االدارة مجلس اعضاء ذمة ابراء على التصويت14

15
 عن . ( لاير 5.141.090 ) اجمالي بمبلغ االدارة مجلس تقرير في والمضمنة عضويتهم نظير االدارة مجلس ألعضاء مكافآت صرف على التصويت

م31/12/2018 في المنتهي المالي العام

16
 في المنتهي المالي العام عن ( لاير الف 735 ) اجمالي بمبلغ االدارة مجلس تقرير في والمضمنة المراجعة لجنة ألعضاء مكافآت صرف على التصويت

. م31/12/2018

17
 للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك المراجعة لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للبنك الحسابات مراجعي تعيين على التصويت

اتعابهم وتحديد م2019 المالي العام من والسنوي والثالث والثاني االول

18

 اسعار بدون بالخبر الراشد مجمع في فرع استئجار على المحدودة والمقاوالت للتجارة الراشد وشركة البنك بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت

 العقد ينتهي ( لاير 760.958 )االيجار وقيمة ( سنوي) العقد مدة ( عالقة ذو طرف الراشد راشد صالح االستاذ االدارة مجلس لرئيس ) تفضيلية شروط او

 . ( لاير 1216) المتر وبسعر المربع بالمتر التأجير سياسة عليه يطبق المجمع ان حيث م25/09/2019

19

 ذو طرف خضر امين كمال السيد المدير ويمتلك ) المحدودة للبالستيك الفنية السعودية والشركة البنك بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت

 وبدون(  منافسة ومواصفات بأسعار الحاجة حسب الشراء يتم)  والتقاويم البالستيكية الملفات لمشتريات اتفاقية توقيع تم حيث الشركة في نسبة ( عالقة

.   لاير ( 905.000 ) مبلغ 2018 العام خالل التعامل مبلغ وبلغ تفضيلية شروط او اسعار

20

 شروط او اسعار وبدون البلد/  الجبيل فرع مقر استئجار على والعقار لإلستثمار الجبر وشركة البنك بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت

 العقد ينتهي لاير ( 788.000) العقد قيمة ( سنوات9 ) العقد مدة ( عالقة ذو طرف الجبر عبداللطيف هشام االستاذ البنك في االدارة مجلس عضو) تفضيلية

. سنويا العقد ويجدد م31/5/2026

21

 شروط او اسعار وبدون االحساء/  المبرز فرع مقر استئجار على والعقار لإلستثمار الجبر وشركة البنك بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت

 ينتهي لاير ( 240.000) االيجار قيمة ( سنوات 3) العقد مدة ( ذوعالقة طرق الجبر عبداللطيف هشام االستاذ البنك في االدارة مجلس عضو) تفضيلية

. سنويا العقد ويجدد م31/8/2020 العقد
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22

 عالقة ذو طرف الطوق ابراهيم المحسن عبد االستاذ البنك في االدارة مجلس عضو ) الهالل وشركة البنك بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت

 وبلغ تفضيلية شروط او اسعار وبدون(  منافسة ومواصفات بأسعار الحاجة حسب الشراء يتم)  التغليف ومكائن قرطاسية توريد اتفاقية توقيع تم حيث (

.  لاير الف ( 1.485 ) مبلغ 2018 العام خالل التعامل مبلغ

23

 ( صرافات 5) خمس لعدد مساحات استئجار على المحدودة والمقاوالت للتجارة الراشد وشركة البنك بين تمت والتي والعقود االعمال على التصويت

 ( لاير 321.528 ) اجمالي بمبلغ سنوي العقد مدة ( عالقة ذو طرف الراشد راشد صالح االستاذ االدارة مجلس رئيس ) تفضيلية شروط او اسعار وبدون

.  م10/9/2019 العقد وينتهي سنويا العقد ويجدد

24

 االستاذ االدارة مجلس رئيس ) عمالية خدمات تقديم اتفاقية على والتعليم للتدريب الخليج وشركة البنك بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت

 وبلغ م31/10/2019 بتاريخ وينتهي م1/11/2018 من اعتبارا يبدأ سنوي بعقد تفضيلية شروط او اسعار وبدون ( عالقة ذو طرف الراشد صالح

 . ( المقدمة العمالة ونوعية عدد على تعتمد ) االتعاب وقيمة تلقائيا العقد ويجدد لاير الف ( 3.628 ) للشركة المدفوعة االتعاب اجمالي

25

 مجمع/ التخصصي شارع/  صراف موقع استئجار على واوالده الراشد عبدالرحمن راشد وشركة البنك بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت

 االيجار وقيمة (سنوات5 ) العقد مدة ( عالقة ذو طرف الراشد راشد صالح االستاذ االدارة مجلس رئيس ) تفضيلية شروط او اسعار وبدون االتصاالت

.  سنة كل العقد ويجدد م30/4/2023 في العقد ينتهي ( لاير 45.000) السنوي

26

 المبرز في للمرطبات الجبر مصنع امام صراف موقع استئجار على والعقار لالستثمار الجبر وشركة البنك بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت

 هشام االدارة مجلس عضو ) تفضيلية شروط او اسعار وبدون ( لاير 48.000) السنوي االيجار قيمة ( سنوات 3 ) العقد مدة العيون طريق على

.  سنة كل العقد ويجدد م30/6/2020 العقد ينتهي ( عالقة ذو طرف الجبر عبداللطيف

27

 ( عالقة ذو طرف الراشد راشد صالح االستاذ االدارة مجلس رئيس ) للمشاريع ابانا مجموعة وشركة البنك بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت

 شروط او اسعار وبدون ( منافسة ومواصفات بأسعار الحاجة حسب الشراء يتم) واالدارة للفروع النقود عد مكائن ومشتريات صيانة مصاريف على

. سنويا العقد ويجدد م2018 عام خالل لاير الف ( 1.217 ) الشركة مع للتعامل االجمالي المبلغ وبلغ تفضيلية

28

 العالقة ذوي ) التعاوني للتأمين الوطني العربي والبنك الدولية االمريكية والمجموعة متاليف وشركة البنك بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت

 لاير 156.165 التأمين قسط واجمالي م31/3/2019 حتى 31/3/2018 من واحدة سنة العقد مدة)  البنك سيارات تأمين لوثيقة الترخيص تجديد على (

 شركة في ادارة مجلس وعضو الوطني العربي البنك في ادارة مجلس عضو-  عيد مارون روبير/  الدكتور بأن علما. تفضيلية شروط او اسعار بدون

 .  ( التعاوني للتامين الوطني العربي والبنك الدولية االمريكية والمجموعة متاليف

29

 وغير مباشرة ) ائتمانية تسهيالت بمنح البنك موظفي وكبار االدارة مجلس اعضاء بعض وبين البنك بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت

 مؤسسات او شركات او(  الطوق ابراهيم عبدالمحسن/  واالستاذ-  الجبر عبداللطيف هشام/  واالستاذ–  الراشد راشد صالح/  االستاذ)  وهم ( مباشرة

 من الصادرة والتعليمات البنوك مراقبة نظام في عليها المنصوص للضوابط وتخضع ادارتها مجالس في اعضاء او مدراء هم او فيها حصص يمتلكون

 وبدون 2018 لعام لاير الف ( 7.735.932 ) االجمالي المبلغ وبلغ ( م2018 عام عن للبنك السنوي التقرير في موضح هو ما حسب ) النقد مؤسسة

. تفضيلية شروط او اسعار

30

 العالقة ذوي ) التعاوني للتامين الوطني العربي والبنك الدولية االمريكية والمجموعة متاليف وشركة البنك بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت

 حتى 1/7/2018 من(  واحدة سنة)  العقد مدة الوطني العربي البنك لصالح والتنفيذيين االدارة مدراء مسؤولية تأمين لوثيقة الترخيص تجديد على (

 البنك في ادارة مجلس عضو-  عيد مارون روبير/  الدكتور بأن علما تفضيلية شروط او اسعار بدون لاير ( 388.500) القسط اجمالي م30/6/2019

 .  ( التعاوني للتامين الوطني العربي والبنك الدولية االمريكية والمجموعة متاليف شركة في ادارة مجلس وعضو الوطني العربي

31

 العالقة ذوي ) التعاوني للتامين الوطني العربي والبنك الدولية االمريكية والمجموعة متاليف وشركة البنك بين تمت التي والعقود االعمال على التصويت

 البنك لعمالء المستندية االعتمادات وحسب الشحن قيمة عن االفصاح اساس على السنوي البحرية البضائع شحن تأمين لوثيقة الترخيص تجديد على (

 357.572 ) م2018 لعام االجمالي المبلغ وبلغ تفضيلية شروط او اسعار بدون الشحن قيمة اساس على تعتمد العقد وقيمة ( واحدة سنة) العقد ومدة العربي

 االمريكية والمجموعة متاليف شركة في ادارة مجلس وعضو الوطني العربي البنك في ادارة مجلس عضو-  عيد مارون روبير/  الدكتور بأن علما لاير (

 .  ( التعاوني للتامين الوطني العربي والبنك الدولية

امتناع

امتناع

امتناع

امتناع

امتناع

امتناع

امتناع

امتناع

امتناع

امتناع



العامة اإلدارة مبنىالموقع28/03/2019االجتماع تاريخلإلستثمار السعودي البنكالشركة

#

1

 عملها وضوابط مهامها وتحديد م2022 فبراير 13 تاريخ في وتنتهي م 2019 مارس 28 تاريخ من تبدأ والتي المراجعة، لجنة تشكيل إعادة على الموافقة

:كالتالي وهم أعضائها، ومكافأت

(للجنة رئيسا) العلي عبدهللا بن محمد. 1

بامقا خميس بن محمد. 2

العنزي صايل بن عبدهللا. 3

المريخي كميخ بن مناحي. 4

بالل سيد فايز. 5

2

% 2.50 تمثل والتي سهم 18,749,860 والبالغة لالستثمار السعودي البنك في المحدودة ميزوهو بنك شركة المساهم حصة لكامل البنك شراء على الموافقة

ً خزينة، كأسهم وذلك الواحد للسهم لاير 13.50 بسعر أي سعودي لاير 253,123,110 قدره إجمالي بمبلغ لالستثمار السعودي البنك مال رأس من  بأن علما

 األسهم بهذه البنك سيحتفظ وإنما الخزينة، بأسهم رأسماله تخفيض البنك ينوي وال الداخلية، البنك وأصول مصادر خالل من الشراء عملية بتمويل سيقوم البنك

 تاريخ من شهرا 18 تتجاوز ال فترة خالل األولوية حقوق أسهم إصدار الية نفس اتباع طريق عن الحق وقت في للمساهمين بيعها إعادة ليتم خزينة كأسهم

.ذلك لزم ان المطلوبة الموافقات على الحصول بعد وذلك الصفقة،

3
 مرحلة على لالستثمار السعودي البنك في المحدودة ميزوهو بنك شركة المساهم حصة كامل شراء صفقة بإتمام البنك إدارة مجلس تفويض على الموافقة

.الجمعية قرار تاريخ من شهراً عشر اثني أقصاها لمدة التفويض هذا ويسري مراحل عدة أو واحدة

4
 هو ما وفق مراحل عدة أو واحدة مرحلة على المحدودة ميزوهو بنك شركة شركة المساهم من المشتراة األسهم ببيع البنك إدارة مجلس تفويض على الموافقة

.2 رقم البند في وارد
نعم

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

التصويت

نعم

نعم

نعم



االنتركونتننتال فندقالموقع03/04/2019االجتماع تاريخالراجحي مصرفالشركة

#

م2018 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت1

م2018 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن المالية القوائم على التصويت2

م2018 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن الحسابات مراجعي تقرير على التصويت3

م2018 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت4

5
 31 في المنتهية المالية السنة من األول النصف عن المساهمين على أرباح من توزيعه تم بما م15/07/2018 بتاريخ اإلدارة مجلس قرار على التصويت

.(مرفق) اإلسمية السهم قيمة من (%20) وبنسبة لاير (2.00 ) بواقع م2018 ديسمبر

6

 وقدرها م2018 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة من الثاني النصف عن للمساهمين نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت

 األرباح إجمالي يصبح وبذلك اإلسمية، السهم قيمة من (%22.5) تمثل والتي الواحد للسهم سعودي لاير (2.25) بواقع سعودي لاير مليون (3656.25)

 والتي الواحد للسهم سعودي لاير (4.25) بواقع سعودي لاير مليون (6906.25) وقدره مبلغ م2018 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن الموزعة

 الجمعية يوم تداول بنهاية اإليداع مركز لدى المسجلين المصرف لمساهمي الموزعة االرباح أحقية تكون أن على. اإلسمية السهم قيمة من (%42.5) تمثل

ً. الجمعية انعقاد يوم بعد تداول يوم ثاني بياناتهم تظهر والتي .(مرفق) م11/04/2019 بتاريخ سيكون األرباح صرف بأن علما

7

ً مجانية اسهم منح طريق عن المصرف مال رأس بزيادة االدارة مجلس توصية على التصويت  مليون 8,750 هو للزيادة االجمالي المبلغ (أ ): يلي لما وفقا

 قدرها بنسبة سعودي لاير مليون 25,000 الزيادة بعد المال رأس وسيصبح سعودي، لاير مليون 16,250 الزيادة قبل المال رأس (ب).سعودي لاير

 موارد تعزيز الى التوصية هذه تهدف (د).سهم مليون 2,500 الزيادة بعد االسهم عدد وسيصبح. سهم مليون 1,625 الزيادة قبل االسهم عدد (ج).53.8%

 األرباح حساب من لاير مليون 8,750 مبلغ رسملة خالل من الزيادة ستتم (هـ).القادمة األعوام خالل جيده نمو معدالت تحقيق في يساهم مما المصرف

 األسهم حملة لجميع واحدة محفظة في الكسور تجميع سيتم فإنه أسهم كسور وجود حال في (و).مملوكة سهم 13 لكل أسهم 7 منح طريق عن وذلك. المبقاة

ً 30 تتجاوز ال مدة خالل حصته بحسب كل للمنحة المستحقين األسهم حملة على قيمتها توزع ثم السوق بسعر وتباع  الجديدة األسهم تحديد تاريخ من يوما

 للمساهمين االحقية ستكون المال رأس زيادة على العادية الغير العامة الجمعية اجتماع في المصرف مساهمي وافق حال في (ز).مساهم لكل المستحقة

 تاريخ يلي تداول يوم ثاني نهاية في اإليداع مركز لدى المصرف مساهمي سجل في والمقيدين للمصرف العامة الجمعية يوم تداول بنهاية لألسهم المالكين

. الجمعية انعقاد

8
 االستحقاق تاريخ وتحديد م2019 المالي العام عن سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت

ً والصرف الشركات لنظام تنفيذاً الصادرة التنظيمية واإلجراءات للضوابط وفقا

9
 القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك وااللتزام، المراجعة لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للمصرف الحسابات مراجعي تعيين على التصويت

. أتعابهم وتحديد م2019 المالي للعام السنوية الختامية المالية والقوائم والثالث والثاني األول للربع األولية المالية

10

 م2018 يناير 1 من للفترة عضويتهم نظير ولجانه اإلدارة مجلس ألعضاء وتعويضات كمكافآت سعودي لاير ( 5,945,000 ) مبلغ صرف على التصويت

م2018 ديسمبر 31 وحتى

11

 (7) البند على عادية الغير العامة الجمعية موافقة حال في المال رأس بزيادة المتعلقة للمصرف األساسي النظام من (6) المادة تعديل على التصويت

.(مرفق)

.(مرفق) االدارة مجلس بصالحيات المتعلقة للمصرف األساسي النظام من (16) المادة تعديل على التصويت12

.(مرفق) الشركات نظام مع لتتوافق وااللتزام المراجعة لجنة بتقرير المتعلقة للمصرف األساسي النظام من (25) المادة تعديل على التصويت13

الشركات نظام مع لتتوافق الجمعيات بدعوة المتعلقة للمصرف األساسي النظام من (31) المادة تعديل على التصويت14

.(مرفق) العادية العامة الجمعية الجتماع القانوني بالنصاب المتعلقة للمصرف األساسي النظام من (33) المادة تعديل على التصويت15

.(مرفق) الشركات نظام مع لتتوافق المالية بالوثائق المتعلقة للمصرف األساسي النظام من (43) المادة تعديل على التصويت16

نعم.(مرفق) والمكافآت الترشيحات لجنة الئحة تعديل على التصويت17

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

التصويت

نعم

نعم

نعم



.(مرفق) وااللتزام المراجعة لجنة الئحة تعديل على التصويت18

.(مرفق) وااللتزام المراجعة ولجنة منه المنبثقة واللجان االدارة مجلس اعضاء وتعويضات المكافآت سياسة تعديل على التصويت19

20

 مصلحة الشدي فهد بن أمين/ األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي السعودية االتصاالت وشركة المصرف بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت

 بها والترخيص القصيرة الرسائل خدمات- المتكاملة االتصاالت وحلول خدمات تقديم عقد عن عبارة وهي فيها، التنفيذيين كبار من كونه فيها مباشرة غير

 مبلغ 2018 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث سنتين ومدته تفضيلية مزايا بدون االعتيادية األعمال شروط أساس على التعاقد وسيكون قادم، لعام

.(مرفق) سعودي لاير 36,708,895

21

 مصلحة الشدي فهد بن أمين/ األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي السعودية االتصاالت وشركة المصرف بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت

 بها والترخيص المؤجرة الخطوط خدمات- المتكاملة االتصاالت وحلول خدمات تقديم عقد عن عبارة وهي فيها، التنفيذيين كبار من كونه فيها مباشرة غير

 مبلغ 2018 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث سنوات ثالث ومدته تفضيلية مزايا بدون االعتيادية األعمال شروط أساس على التعاقد وسيكون قادم، لعام

.(مرفق) سعودي لاير 55,450,171

22

 مصلحة الشدي فهد بن أمين/ األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي السعودية االتصاالت شركة و المصرف بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت

 وسيكون قادم، لعام بها والترخيص بالشبكة البيع نقاط أجهزة ربط خدمة وخدمات عقد عن عبارة وهي فيها، التنفيذيين كبار من كونه فيها مباشرة غير

 لاير 28,208,748 مبلغ 2018 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث واحدة سنة ومدته تفضيلية مزايا بدون االعتيادية األعمال شروط أساس على التعاقد

.(مرفق) سعودي

23

 مصلحة الشدي فهد بن أمين/ األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي السعودية االتصاالت شركة و المصرف بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت

 أساس على التعاقد وسيكون قادم، لعام بها والترخيص آلي صرف جهاز موقع إيجار عقد عن عبارة وهي فيها، التنفيذيين كبار من كونه فيها مباشرة غير

.(مرفق) سعودي لاير 30,000 مبلغ 2018 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث سنتين ومدته تفضيلية مزايا بدون االعتيادية األعمال شروط

24

 مصلحة الشدي فهد بن أمين/ األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي السعودية االتصاالت شركة و المصرف بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت

 أساس على التعاقد وسيكون قادم، لعام بها والترخيص آلي صرف جهاز موقع إيجار عقد عن عبارة وهي فيها، التنفيذيين كبار من كونه فيها مباشرة غير

.(مرفق) سعودي لاير 30,000 مبلغ 2018 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث سنوات ثالث ومدته تفضيلية مزايا بدون االعتيادية األعمال شروط

25

 اإلدارة مجلس لعضو والتي (حلول) المحدودة واالتصاالت اإلنترنت لخدمات العربية الشركة و المصرف بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت

 المالكة الشركة في التنفيذيين كبار من كونه الشركة قرارات في تأثيراً العضو يمتلك حيث فيها مباشرة غير مصلحة الشدي فهد بن أمين/ األستاذ

 األعمال شروط أساس على التعاقد وسيكون قادم، لعام بها والترخيص المباشر االنترنت خدمات تقديم عقد عن عبارة وهي ،(السعودية االتصاالت)

.(مرفق) سعودي لاير 1,512,000 مبلغ 2018 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث واحده سنة ومدته تفضيلية مزايا بدون االعتيادية

26

 اإلدارة مجلس لعضو والتي (حلول) المحدودة واالتصاالت اإلنترنت لخدمات العربية الشركة و المصرف بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت

 المالكة الشركة في التنفيذيين كبار من كونه الشركة قرارات في تأثيراً العضو يمتلك حيث فيها مباشرة غير مصلحة الشدي فهد بن أمين/ األستاذ

 شروط أساس على التعاقد وسيكون قادم، لعام بها والترخيص DELL-EMC أجهزة وصيانة وتركيب توريد عقد عن عبارة وهي ،(السعودية االتصاالت)

.(مرفق) سعودي لاير 75,111,584 مبلغ 2018 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث سنوات أربع ومدته تفضيلية مزايا بدون االعتيادية األعمال

27

 مصلحة الراجحي محمد بن بدر/  األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي العالمية المرطبات وشركة المصرف بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت

 المعبئة المعدنية المياه توريد خدمات عقد عن عبارة وهي العالمية، المرطبات شركة في إدارة مجلس عضو منصب العضو يشغل حيث فيها مباشرة غير

 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث واحدة سنة ومدته تفضيلية مزايا بدون االعتيادية األعمال شروط أساس على التعاقد وسيكون قادم، لعام بها والترخيص

.(مرفق) سعودي لاير 299,987 مبلغ 2018

28

 بدر/  األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي لالستثمار وأوالده الراجحي العزيز عبد محمد شركة و المصرف بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت

 لالستثمار، وأوالده الراجحي العزيز عبد محمد شركة في إدارة مجلس عضو منصب العضو يشغل حيث فيها مباشرة غير مصلحة الراجحي محمد بن

 مزايا بدون االعتيادية األعمال شروط أساس على التعاقد وسيكون قادم، لعام بها والترخيص الجنوبية اإلقليمية اإلدارة مبنى إيجار عقد عن عبارة وهي

.(مرفق) سعودي لاير 245,542 مبلغ 2018 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث سنوات 10 ومدته تفضيلية

امتناع

نعم

نعم

امتناع

امتناع

امتناع

امتناع

امتناع

امتناع

امتناع

امتناع



29

 بدر/  األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي لالستثمار وأوالده الراجحي العزيز عبد محمد شركة و المصرف بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت

 لالستثمار، وأوالده الراجحي العزيز عبد محمد شركة في إدارة مجلس عضو منصب العضو يشغل حيث فيها مباشرة غير مصلحة الراجحي محمد بن

 مزايا بدون االعتيادية األعمال شروط أساس على التعاقد وسيكون قادم، لعام بها والترخيص أبها في المباشرة المبيعات مكتب إيجار عقد عن عبارة وهي

.(مرفق) سعودي لاير 40,000 مبلغ 2018 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث سنوات 9 ومدته تفضيلية

30

 بدر/  األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي لالستثمار وأوالده الراجحي العزيز عبد محمد شركة و المصرف بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت

 لالستثمار، وأوالده الراجحي العزيز عبد محمد شركة في إدارة مجلس عضو منصب العضو يشغل حيث فيها مباشرة غير مصلحة الراجحي محمد بن

 تفضيلية مزايا بدون االعتيادية األعمال شروط أساس على التعاقد وسيكون قادم، لعام بها والترخيص آلي صرف جهاز موقع إيجار عقد عن عبارة وهي

.(مرفق) سعودي لاير 35,000 مبلغ 2018 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث سنوات 5 ومدته

31

 عبد بن سليمان بن عبدهللا/ األستاذ اإلدارة مجلس لرئيس والتي والسياحة للسفر فرسان وشركة المصرف بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت

 على التعاقد وسيكون قادم، لعام بها والترخيص للموظفين سفر تذاكر تزويد عقد عن عبارة وهي له، مملوكة شركة كونها مباشرة مصلحة الراجحي العزيز

.(مرفق) سعودي لاير 4,141,611 مبلغ 2018 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث واحدة سنة ومدته تفضيلية مزايا بدون االعتيادية األعمال شروط أساس

32

 عقد عن عبارة وهي اإلدارة، مجلس رئيس الراجحي عبدالعزيز بن سليمان بن عبدهللا/  األستاذ و المصرف بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت

 سنوات ثالث ومدته تفضيلية مزايا بدون االعتيادية األعمال شروط أساس على التعاقد وسيكون قادم، لعام بها والترخيص آلي صرف جهاز موقع إيجار

.(مرفق) سعودي لاير 90,000 مبلغ 2018 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث

33

 عقد عن عبارة وهي اإلدارة، مجلس رئيس الراجحي عبدالعزيز بن سليمان بن عبدهللا/  األستاذ و المصرف بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت

 ثالث ومدته تفضيلية مزايا بدون االعتيادية األعمال شروط أساس على التعاقد وسيكون قادم، لعام بها والترخيص والتحويل للصرافة البطحاء مركز إيجار

.(مرفق) سعودي لاير 550,000 مبلغ 2018 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث سنوات

34

 عبد بن سليمان بن عبدهللا/ األستاذ اإلدارة مجلس لرئيس والتي التعاوني للتأمين الراجحي وشركة المصرف بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت

 تجديد عن عبارة وهي التعاوني، للتأمين الراجحي شركة في اإلدارة مجلس رئيس منصب العضو يشغل حيث فيها مباشرة غير مصلحة الراجحي العزيز

 أساس على التعاقد وسيكون قادم، لعام بها والترخيص والتنفيذيين المدراء وتغطية األعمال وانقطاع والممتلكات للبنوك الشامل التأمين وثائق على التعاقد

.(مرفق) سعودي لاير 7,665,921 مبلغ 2018 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث واحده سنة ومدته تفضيلية مزايا بدون االعتيادية األعمال شروط

35

 عبد بن سليمان بن عبدهللا/ األستاذ اإلدارة مجلس لرئيس والتي التعاوني للتأمين الراجحي وشركة المصرف بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت

 تجديد عن عبارة وهي التعاوني، للتأمين الراجحي شركة في اإلدارة مجلس رئيس منصب العضو يشغل حيث فيها مباشرة غير مصلحة الراجحي العزيز

 ومدته تفضيلية مزايا بدون االعتيادية األعمال شروط أساس على التعاقد وسيكون قادم، لعام بها والترخيص للسيارات الشامل التأمين وثائق على التعاقد

.(مرفق) سعودي لاير 1,051,726,079 مبلغ 2018 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث واحدة سنه

36

 غير مصلحة الغفيلي خالد بن عبدالعزيز/األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي للتجزئة بندة شركة و المصرف بين ستتم التي والعقود االعمال على التصويت

 بها والترخيص آلي صرف أجهزة مواقع إيجار عقود عن عبارة وهي للتجزئة، بندة شركة في إدارة مجلس عضو منصب العضو يشغل حيث فيها مباشرة

 مبلغ 2018 لعام التعامالت قيمة بلغت حيث سنوات 5 ومدته تفضيلية مزايا بدون االعتيادية األعمال شروط أساس على التعاقد وسيكون قادم، لعام

.(مرفق) سعودي لاير 145,000
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الشركة مقرالموقع04/04/2019االجتماع تاريخ(ينساب) للبتروكيماويات الوطنية ينبع شركةالشركة

#

م31/12/2018 في المنتهية المالية السنة عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت1

م31/12/2018 في المنتهية المالية السنة عن المالية القوائم على التصويت2

م31/12/2018 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت3

4
 للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك المراجعة لجنة توصية على بناًء المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت

.أتعابه وتحديد م،2019 الحالية للسنة والسنوي والرابع والثالث والثاني األول

. م31/12/2018 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت5

.م31/12/2018 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة لاير (1,400,000) مبلغ صرف على التصويت6

7
 تمثل والتي للسهم لاير (1.75) بواقع لاير مليون (984.37) بمبلغ م2018 العام من األول النصف خالل نقدية أرباح من توزيعه تم ما على التصويت

. الواحد للسهم االسمية القيمة من (17.5%)

8

 لاير (2) بواقع لاير مليون (1,125) بمبلغ م2018 العام من الثاني النصف عن المساهمين على نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت

 المقيدين الشركة أسهم لمالكي توزيعها المقترح األرباح من الثاني النصف أحقية وستكون الواحد، للسهم االسمية القيمة من (%20) تمثل والتي الواحد للسهم

 التوزيع تاريخ عن اإلعالن وسيتم العامة، الجمعية انعقاد يوم يلي تداول يوم ثاني بنهاية (االيداع مركز) المالية االوراق ايداع مركز شركة سجالت في
ً .الحقا

9
 تاريخ وتحديد م،2019 المالي العام عن سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل المساهمين على مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت

ً والتوزيع االستحقاق .الشركات لنظام تنفيذاً الصادرة التنظيمية واإلجراءات للضوابط وفقا

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

لاير ألف 615,000 بمبلغ وشركاهم ويونغ إرنست شركة

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

التصويت

نعم

نعم

نعم



انتركونتننتال فندقالموقع04/04/2019االجتماع تاريخالمدينة اسمنت شركةالشركة

#

م31/12/2018 في المنتهية المالية السنة عن الحسابات مراقب تقرير على التصويت1

م31/12/2018 في المنتهية السنة عن المالية القوائم على التصويت2

م31/12/2018 في المنتهية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت3

م31/12/2018 في المنتهية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت4

5
 للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك المراجعة، لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت

.أتعابه وتحديد م2020 لعام األول والربع م2019 المالي العام من والسنوي والثالث والثاني األول

6

 االستحقاق تاريخ وتحديد م،2019 المالي العام عن سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت

 وخططتها النقدية وتدفقاتها المالي الشركة وضع مع يتناسب بما وذلك الشركات لنظام تنفيذا الصادرة التنظيمية واإلجراءات للضوابط وفقا والصرف

.واالستثمارية التوسعية

7
 وبنسبة الواحد للسهم لاير 0.40 بواقع م31/12/2018 في المنتهية المالية السنة عن المساهمين على أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت

 الجمعية انعقاد يوم تداول بنهاية لألسهم المالكين للمساهمين األحقية تكون أن على لاير 75,680,000 وقدرة مبلغ وبإجمالي الشركة مال رأس من 4%

االستحقاق تاريخ من يوما 15 خالل التوزيع وسيتم األستحقاق تاريخ يلي تداول يوم ثاني نهاية في اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في والمقيدين

8
 لكل (لاير 200,000) بواقع م2018 المالية السنة عن الرابعة دورته في اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة (لاير 1,400,000) مبلغ صرف على التصويت

عضو

امتناع

نعم

نعم

نعم

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

التصويت

نعم

نعم

نعم

نعم



إن الهوليدى فندقالموقع07/04/2019االجتماع تاريخالمراعيالشركة

#

.م2018 ديسمبر 31 في المنتهي المالي للعام الحسابات مراجع تقرير على التصويت1

.م2018 ديسمبر 31 في المنتهي المالي للعام للشركة الموحدة المالية القوائم على التصويت2

.م2018 ديسمبر 31 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس تقرير على التصويت3

4

 والثاني األول للربع األولية المالية القوائم لفحص وذلك المراجعة، لجنة توصية على بناًء المرشحين بين من الشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت

 فحص إلى إضافة م،2020 العام ونهاية م2019 العام نهاية في كما السنوية المالية القوائم وتدقيق ومراجعة م،2020 و م2019 العامين من والرابع والثالث

(مرفق). أتعابه وتحديد م،2021 المالي العام من األول للربع األولية المالية القوائم

5

 مبلغ وبإجمالي الواحد، للسهم لاير 0.85 بواقع م2018 ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام عن نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت

 إنعقاد يوم لألسهم المالكين للمساهمين األحقية تكون أن على ،(سهم مليون 1,000 أساس وعلى المال، رأس من% 8.5 يعادل ما أي) لاير مليون 850 قدره

ً 15 خالل التوزيع وسيتم االستحقاق تاريخ يلي تداول يوم ثاني نهاية في اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في والمقيدين الجمعية  تاريخ من يوما

.االستحقاق

.م2018 ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت6

7
 ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام عن عضو لكل لاير ألف 200 بواقع لاير ألف 1,800 وقدره بمبلغ اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة صرف على التصويت

.م2018

8

 بن سلطان األمير سمو اإلدارة مجلس لرئيس والتي م،2018 العام في لألعالف الكبير ومزارع الشركة بين تمت اللتي والعقود األعمال على التصويت

ً فيه، مباشرة مصلحة (تنفيذي غير عضو) الكبير سعود بن محمد  بالشروط وذلك. لاير ألف 864 بمبلغ. إدارة عقد عن عبارة التعامل طبيعة بأن علما

(مرفق ) السائدة التجارية

9

 بن سلطان األمير سمو اإلدارة مجلس لرئيس والتي م،2018 العام في لألعالف الكبير ومزارع الشركة بين تمت اللتي والعقود األعمال على التصويت

ً فيه، مباشرة مصلحة (تنفيذي غير عضو) الكبير سعود بن محمد  وذلك لاير، ألف 63,739 بمبلغ أعالف مشتريات عقد عن عبارة التعامل طبيعة بأن علما

(مرفق ) السائدة التجارية بالشروط

10

 األمير سمو اإلدارة مجلس لرئيس والتي م2018 العام في التعاوني للتأمين العربي الدرع وشركة الشركة بين تمت اللتي والعقود األعمال على التصويت

ً ، التعاوني للتأمين العربي الدرع لشركة الصكوك أرباح في والمتمثلة فيه مباشرة مصلحة (تنفيذي غير عضو) الكبير سعود بن محمد بن سلطان  بأن علما

 بالشروط. م2019 إلى م2012 من للفترة لاير، ألف 3,000 بمبلغ الشركة من الصادره الصكوك حملة أحد كونها وذلك. لاير، ألف 101 األرباح مبلغ

(مرفق ) السائدة التجارية

11

 األمير سمو اإلدارة مجلس لرئيس حيث ، م2018 العام في الكبير سعود بن محمد األمير وورثة الشركة بين تمت اللتي والعقود األعمال على التصويت

ً. فيه، مباشرة مصلحة (تنفيذي غير عضو) الكبير سعود بن محمد بن سلطان  بأجرة لأللبان التوضيحية مزرعة إيجار عقد عن عبارة التعامل طبيعة بأن علما

(مرفق ) السائدة التجارية بالشروط وذلك. لاير ألف 813 قيمتها

12

 سلطان األمير سمو اإلدارة مجلس لرئيس والتي م،2018 العام في الغذائي للتموين النافورة وشركة الشركة بين تمت اللتي والعقود األعمال على التصويت

ً ، فيه مباشرة مصلحة (تنفيذي غير عضو) الكبير سعود بن محمد بن  وذلك. لاير ألف 325 بمبلغ. تموين خدمات عقد عن عبارة التعامل طبيعة بأن علما

(مرفق) السائدة التجارية بالشروط

13

 األمير سمو اإلدارة مجلس لرئيس والتي م،2018 العام في التعاوني للتأمين العربي الدرع وشركة الشركة بين تمت اللتي والعقود األعمال على التصويت

ً ، فيه، مباشرة مصلحة (تنفيذي غير عضو) الكبير سعود بن محمد بن سلطان  ألف 120,498 بمبلغ. تأمين خدمات عقد عن عبارة التعامل طبيعة بأن علما

(مرفق ) السائدة التجارية بالشروط وذلك لاير

14

 االستاذ اإلدارة مجلس لعضو والذي م،2018 العام في والنشر والطباعة للصحافة الجزيرة ومؤسسة الشركة بين تمت اللتي والعقود األعمال على التصويت

ً فيه، مباشرة مصلحة (تنفيذي غير عضو) المهنا عبدالعزيز بن عبدالرحمن  وذلك. لاير ألف 59 بمبلغ. نشر خدمات عقد عن عبارة التعامل طبيعة بأن علما

(مرفق). السائدة التجارية بالشروط

15

 محمد بن سلطان األمير سمو اإلدارة مجلس لرئيس والتي م2018 العام في اليمامة أسمنت وشركة الشركة بين تمت اللتي والعقود األعمال على التصويت

 فيه مباشرة مصلحة (تنفيذي غير عضو) الكبير سعود بن محمد بن سلطان بن نايف األمير سمو اإلدارة مجلس وعضو (تنفيذي غير عضو) الكبير سعود بن

ً.  اليمامة أسمنت لشركة الصكوك أرباح في المتمثلة (مرفق ).السائدة التجارية بالشروط لاير، ألف 365 األرباح مبلغ بأن علما

16

 إدارة مجلس لعضو والتي م،2018 العام في" السعودية زين" السعودية المتنقلة االتصاالت وشركة الشركة بين تمت اللتي والعقود األعمال على التصويت

ً فيه، مباشرة مصلحة (تنفيذي غير عضو) الكبير سعود بن محمد بن سلطان بن نايف األمير سمو الشركة  خدمات عقد عن عبارة التعامل طبيعة بأن علما

(مرفق ) السائدة التجارية بالشروط وذلك.لاير ألف 1,418 بمبلغ. اتصاالت

17

 بن عبدالرحمن األستاذ الشركة إدارة مجلس لعضو والذي المهنا ابراهيم بن عبدالعزيز واالستاذ الشركة بين تمت اللتي والعقود األعمال على التصويت

ً فيه، مباشرة غير مصلحة (تنفيذي غير عضو) المهنا إبراهيم بن عبدالعزيز  الشركة منتجات لتوزيع مركزاً مستأجر عقار عن عبارة التعامل طبيعة بأن علما

 173 مبلغ قيمتها سنوية بأجرة. م،2021 أبريل 9 إلى م2001 أبريل 10 تاريخ من تبدأ سنة عشرين لمدة المتحدة العربية اإلمارات بدولة الشارقة بمدينة

(مرفق ). السائدة التجارية بالشروط وذلك. لاير ألف

18

 بن أنيس المهندس اإلدارة مجلس لعضو والتي ، م2018 العام في الغذائية للخدمات هرفي شركة و الشركة بين تمت اللتي والعقود األعمال على التصويت

ً فيه، مباشرة مصلحة (تنفيذي غير عضو) مؤمنة محمد بن أحمد  وذلك.لاير ألف 6,095 بمبلغ. منتجات مبيعات عقد عن عبارة التعامل طبيعة بأن علما

(مرفق ) السائدة التجارية بالشروط

19

 األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والذي م،2018العام في (أراسكو) الزراعية للخدمات العربية والشركة الشركة بين تمت اللتي والعقود األعمال على التصويت

ً فيه، مباشرة مصلحة (تنفيذي غير عضو) المهنا عبدالعزيز بن عبدالرحمن  ألف 2,327 بمبلغ.  أعالف مشتريات عقد عن عبارة التعامل طبيعة بأن علما

(مرفق ). السائدة التجارية بالشروط وذلك.  لاير
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 من كونها فيها، مباشرة مصلحة صافوال لمجموعة والتي م،2018 العام في للتجزئة بنده وشركة الشركة بين تمت اللتي والعقود األعمال على التصويت

 بن أحمد بن أنيس والمهندس (تنفيذي غير عضو) المهيدب عبدالقادر بن سليمان األستاذ هم الشركة إدارة مجلس في ممثلين ولها الشركة في المساهمين كبار

ً ، (تنفيذي غير عضو)العيسى عبدهللا بن بدر واألستاذ (تنفيذي غير عضو) مؤمنة محمد  بمبلغ. منتجات مبيعات عقد عن عبارة التعامل طبيعة بأن علما

(مرفق ) السائدة التجارية بالشروط وذلك.لاير ألف 701,888

21

 من كونها فيها، مباشرة مصلحة صافوال لمجموعة والتي م،2018 العام في للسكر المتحدة والشركة الشركة بين تمت اللتي والعقود األعمال على التصويت

 بن أحمد بن أنيس والمهندس (تنفيذي غير عضو) المهيدب عبدالقادر بن سليمان األستاذ هم الشركة إدارة مجلس في ممثلين ولها الشركة في المساهمين كبار

ً (تنفيذي غير عضو) العيسى عبدهللا بن بدر واألستاذ (تنفيذي غير عضو) مؤمنة محمد  79,315 بمبلغ سكر شراء عقد عن عبارة التعامل طبيعة بأن علما

.(مرفق ) السائدة التجارية بالشروط وذلك لاير، ألف

22

 السابق اإلدارة مجلس لعضو والذي ، م2018 العام في المحدودة السعودية مورقان بي جي وشركة الشركة بين تمت اللتي والعقود األعمال على التصويت

ً فيه، مباشرة مصلحة (تنفيذي غير عضو) فايز محمد بن ريان المهندس  وذلك. لاير ألف 2,484 بمبلغ مالية خدمات عقد عن عبارة التعامل طبيعة بأن علما

(مرفق ). السائدة التجارية بالشروط

23

 بن أحمد بن أنيس المهندس اإلدارة مجلس لعضو والذي م،2018 العام في التجاري األهلي والبنك الشركة بين تمت اللتي والعقود األعمال على التصويت

ً فيه، مباشرة مصلحة (تنفيذي غير عضو) مؤمنة محمد  بالشروط وذلك. لاير ألف 15,993 بمبلغ مالية خدمات عقد عن عبارة التعامل طبيعة بأن علما

(مرفق ). السائدة التجارية

24

 بن أحمد بن أنيس المهندس اإلدارة مجلس لعضو والذي م،2018 العام في التجاري األهلي والبنك الشركة بين تمت اللتي والعقود األعمال على التصويت

ً فيه، مباشرة مصلحة (تنفيذي غير عضو) مؤمنة محمد  بمبلغ م2024 إلى م2018 من للفترة القائم التمويل رصيد عن عبارة التعامل طبيعة بأن علما

(مرفق ) السائدة التجارية بالشروط وذلك لاير، ألف 446,429

25

 بن أحمد بن أنيس المهندس اإلدارة مجلس لعضو والذي م،2018 العام في التجاري األهلي والبنك الشركة بين تمت اللتي والعقود األعمال على التصويت

 وذلك, لاير ألف 11,267قدره األرباح ومبلغ التجاري األهلي للبنك الصكوك أرباح في والمتمثلة فيها، مباشرة مصلحة (تنفيذي غير عضو) مؤمنة محمد

 للفترة لاير، ألف 190,000 وبقيمة ، م،2022 إلى م2015 من للفترة لاير ألف 200,000 بقيمة الشركة من الصادره المتعددة الصكوك حملة أحد كونها

(مرفق ). السائدة التجارية بالشروط ، م2019 إلى م2012 من للفترة لاير، ألف 125,000 وبقيمة ، م2020 إلى م2013 من

26

 بن موسى المهندس اإلدارة مجلس لعضوي والذي م،2018 العام في الفرنسي السعودي والبنك الشركة بين تمت اللتي والعقود األعمال على التصويت

ً. فيه، مباشرة مصلحة (تنفيذي غير عضو) العيسى عبدهللا بن بدر واألستاذ (مستقل عضو) العمران عمران  خدمات عقد عن عبارة التعامل طبيعة بأن علما

(مرفق ). السائدة التجارية بالشروط وذلك لاير، ألف 8,940 بمبلغ. بنكية

27

 بن سليمان األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والذي م،2018 العام في البريطاني السعودي والبنك الشركة بين تمت اللتي والعقود األعمال على التصويت

ً فيه، مباشرة مصلحة (تنفيذي غير عضو) المهيدب عبدالقادر  وذلك لاير، ألف 48,581 بمبلغ. بنكية خدمات عقد عن عبارة التعامل طبيعة بأن علما

(مرفق ) السائدة التجارية بالشروط

28

 بن سليمان األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والذي م،2018 العام في البريطاني السعودي والبنك الشركة بين تمت اللتي والعقود األعمال على التصويت

ً فيه، مباشرة مصلحة (تنفيذي غير عضو) المهيدب عبدالقادر  بمبلغ. م2027 إلى م2016 من للفترة القائم التمويل رصيد عن عبارة التعامل طبيعة بأن علما

(مرفق ) السائدة التجارية بالشروط وذلك لاير، ألف 1,346,621

29

 بن سليمان األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والذي م،2018 العام في البريطاني السعودي والبنك الشركة بين تمت اللتي والعقود األعمال على التصويت

 ألف 14,688 قدره األرباح ومبلغ. البريطاني السعودي للبنك الصكوك أرباح في فيها،والمتمثلة مباشرة مصلحة (تنفيذي غير عضو) المهيدب عبدالقادر

 ألف 167,000 وبقيمة ،. م،2022 إلى م2015 من للفترة لاير، ألف 110,000 بقيمة الشركة من الصادره المتعددة الصكوك حملة أحد كونها وذلك. ، لاير

 ). السائدة التجارية بالشروط م2019 إلى م2012 من للفترة لاير، ألف 148,000 وبقيمة السائدة، التجارية بالشروط م2020 إلى م2013 من للفترة لاير،

(مرفق

30
 2 الفقرات وإضافة الشركة ومنافسة المصالح بتعارض الخاصة للشركة األساس النظام من والعشرون، السادسة المادة من (1) الفقرة تعديل: على التصويت

(مرفق) ـ والعشرون السادسة المادة لنفس 4 و 3 و
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 بن موسى المهندس اإلدارة مجلس لعضوي والذي م،2018 العام في الفرنسي السعودي والبنك الشركة بين تمت اللتي والعقود األعمال على التصويت

ً فيه، مباشرة مصلحة (تنفيذي غير عضو) العيسى عبدهللا بن بدر واألستاذ (مستقل عضو) العمران عمران  التمويل رصيد عن عبارة التعامل طبيعة بأن علما

(مرفق ) السائدة التجارية بالشروط وذلك ، لاير ألف 393,000 بمبلغ (م2019 إلى م2016 من للفترة) القائم

32

 اإلدارة مجلس ألعضاء والتي (ضمان وكيل بصفته) الفرنسي السعودي والبنك (الراهن بصفتها) الشركة بين تمت اللتي والعقود األعمال على التصويت

 عبدهللا بن بدر واألستاذ (مستقل عضو) العمران عمران بن موسى والمهندس ، (تنفيذي غير عضو) الكبير سعود بن محمد بن سلطان بن نايف األمير سمو

 شركة إدارة مجلس في عضو الكبير سعود بن محمد بن سلطان بن نايف األمير سمو كون فيها، مباشرة غير مصلحة (تنفيذي غير عضو) العيسى

 فترة خالل) الفرنسي السعودي البنك إدارة مجلس في عضو العمران عمران بن موسى والمهندس ، ("السعودية زين") السعودية المتنقلة اإلتصاالت

 بالضمان يتعلق فيما الشركة إلتزامات تأكيد اتفاقية في والمتمثلة ،، الفرنسي السعودي البنك إدارة مجلس في عضو العيسى عبدهللا بن بدر واألستاذ (التعامل

 والتزامات مسؤوليات تشمل االتفاقية بموجب تنشأ ضمانات وأي االلتزامات هذه وأن م2009 أغسطس 12 في المبرمة األسهم رهن اتفاقية بموجب الممنوح

ً السعودية، زين عليها حصلت التي المالية بالتسهيالت يتعلق فيما ("السعودية زين") السعودية المتنقلة اإلتصاالت شركة آخرين ضمن من  الشركة بأن علما

 لشركة المخصصة المرابحة تمويل بتسهيالت يتصل فيما االتفاقية في بالدخول الصفة بهذه مطالبة والشركة السعودية لزين المؤسسين المساهمين إحدى هي

 دوالراً 454,669,389.30 و رياالً 4,254,558,187.38 إلى يصل إجمالي بمبلغ مرابحة تمويل إعادة تسهيالت (أ) تتضمن التي و السعودية زين

ً دوالراً.49,384,615.38 و رياالً 462,115,384,61 إلى تصل إجمالية بقيمة العامل المال رأس تسهيالت (ب) أمريكياً،  مخصص التمويل وهذا أمريكيا

ً إليهما ويشار) العامة الشركة ألغراض ً السعودية زين لشركة مخصصة التسهيالت وهذه ،("بالتسهيالت"بـ معا  10 في المبرمة المرابحة تمويل التفاقية وفقا

 والبنك المشتري بصفتها السعودية زين وشركة آخرين بين م2018 يونيو 5 في المؤرخة الثاني التعديل اتفاقية يشمل بما وتعديالتها) م2009 أغسطس

(.مرفق)  السائدة التجارية بالشروط وذلك ،(المرابحة تمويل إعادة ألغراض فيها الدخول تم والتي األصلي االستثمار وكيل بصفته الفرنسي السعودي
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 الفرنسي السعودي والبنك (المشتري بصفتها) السعودية زين وشركة (الرتبة متأخر دائن بصفتها) الشركة بين تمت اللتي والعقود األعمال على التصويت

 بن موسى والمهندس ، (تنفيذي غير عضو) الكبير سعود بن محمد بن سلطان بن نايف األمير سمو اإلدارة مجلس ألعضاء والتي ،(ضمان وكيل بصفته)

 محمد بن سلطان بن نايف األمير سمو كون فيها، مباشرة غير مصلحة (تنفيذي غير عضو) العيسى عبدهللا بن بدر واألستاذ (مستقل عضو) العمران عمران

 مجلس في عضو العمران عمران بن موسى والمهندس ، ("السعودية زين") السعودية المتنقلة اإلتصاالت شركة إدارة مجلس في عضو الكبير سعود بن

 اتفاقية في والمتمثلة ، الفرنسي السعودي البنك إدارة مجلس في عضو العيسى عبدهللا بن بدر واألستاذ (التعامل فترة خالل) الفرنسي السعودي البنك إدارة

 الناشئ الضمان وأن م2013 يوليو 29 في المؤرخة األولوية رتبة تخفيض اتفاقية بموجب إلتزاماتها الشركة تأكد بموجبه الفرنسي السعودي البنك مع تأكيد

 التي المالية بالتسهيالت يتعلق فيما ("السعودية زين") السعودية المتنقلة اإلتصاالت شركة ضمنهم من آلخرين والمسؤوليات لاللتزامات يمتد بموجبه

ً السعودية، زين شركة عليها حصلت  االتفاقية في بالدخول الصفة بهذه مطالبة والشركة السعودية لزين المؤسسين المساهمين إحدى هي الشركة بأن علما

 إلى يصل إجمالي بمبلغ مرابحة تمويل إعادة تسهيالت (أ) تتضمن التي و السعودية زين لشركة المخصصة المرابحة تمويل بتسهيالت يتصل فيما

 و رياالً 462,115,384,61 إلى تصل إجمالية بقيمة العامل المال رأس تسهيالت (ب) أمريكياً، دوالراً 454,669,389.30 و رياالً 4,254,558,187.38

ً دوالراً.49,384,615.38 ً إليهما ويشار) العامة الشركة ألغراض مخصص التمويل وهذا أمريكيا  لشركة مخصصة التسهيالت وهذه ،("بالتسهيالت"بـ معا

ً السعودية زين  بين م2018 يونيو 5 في المؤرخة الثاني التعديل اتفاقية يشمل بما وتعديالتها) م2009 أغسطس 10 في المبرمة المرابحة تمويل التفاقية وفقا

 تمويل إعادة ألغراض فيها الدخول تم والتي األصلي االستثمار وكيل بصفته الفرنسي السعودي والبنك المشتري بصفتها السعودية زين وشركة آخرين

(مرفق)  السائدة التجارية بالشروط وذلك ،(المرابحة

34

 بن موسى المهندس اإلدارة مجلس لعضوي والذي م،2018 العام في الفرنسي السعودي والبنك الشركة بين تمت اللتي والعقود األعمال على التصويت

 السعودي للبنك الصكوك أرباح في والمتمثلة فيها مباشرة مصلحة (تنفيذي غير عضو) العيسى عبدهللا بن بدر واألستاذ (مستقل عضو) العمران عمران

 من للفترة لاير، ألف 100,000 بقيمة الشركة من الصادره المتعددة الصكوك حملة أحد كونها وذلك. ، لاير ألف 5,280 قدره األرباح ومبلغ. ، الفرنسي

(مرفق ). السائدة التجارية بالشروط ، م2020 إلى م2013 من للفترة لاير، ألف 50,000 وبقيمة. م،2022 إلى م2015

35
 إدارة مجلس في عضواً كونه وذلك الشركة، منافسة شأنه من عمل في يشترك بأن المهنا عبدالعزيز بن عبدالرحمن األستاذ اإلدارة مجلس لعضو التصويت

ً تزاول التي (أراسكو) الزراعية للخدمات العربية الشركة (مرفق). الدواجن في يتمثل للشركة مماثالً نشاطا

36
 إدارة مجلس في عضواً كونه وذلك الشركة، منافسة شأنه من عمل في يشترك بأن مؤمنة محمد بن أحمد بن أنيس المهندس اإلدارة مجلس لعضو التصويت

ً تزاول التي (هرفي) الغذائية للخدمات هرفي شركة (مرفق). المخبوزات في يتمثل للشركة مماثالً نشاطا

37

 العيسى عبدهللا بن بدر واألستاذ مؤمنة محمد بن أحمد بن أنيس والمهندس المهيدب عبدالقادر بن سليمان األستاذ الشركة إدارة مجلس ألعضاء التصويت

 حصص من% 51 نسبة وتمتلك الشركة في المساهمين كبار من وهي صافوال لمجموعة ممثلين بصفتهم الشركة، منافسة شأنه من عمل في يشتركوا بأن

ً تزاول التي الكبير مجموعة ً نشاطا (مرفق) الدواجن في يتمثل للشركة منافسا

38

ً مليون 10 إلى يصل لعدد الشركة شراء على التصويت  تمويل يكون أن على الموظفين، أسهم برنامج ضمن الشركة لموظفي وتخصيصها أسهمها من سهما

 شهراً عشر اثني أقصاها فترة خالل مراحل عدة أو واحدة مرحلة على الشراء عملية بإتمام اإلدارة مجلس تفويض وعلى الذاتية، الشركة موارد من الشراء

 على معروض سهم لكل التخصيص سعر فيها بما البرنامج هذا شروط بتحديد اإلدارة مجلس تفويض وكذلك العادية، غير العامة الجمعية قرار تاريخ من

(مرفق). بمقابل كان إذا الموظفين

(مرفق).  الشركة بأغراض الخاصة للشركة األساس النظام من الثالثة المادة من7 الفقرة تعديل: على التصويت39

(مرفق) اإلدارة مجلس بصالحيات الخاصة للشركة األساس النظام من العشرون المادة من (6) الفقرة تعديل: على التصويت40

(مرفق). اإلدارة مجلس رئيس بصالحيات والخاصة للشركة األساس النظام من والعشرون الثانية المادة من (3) الفقرة تعديل: على التصويت41

(مرفق) الجمعيات بدعوة الخاصة للشركة األساس النظام من والثالثون الحادية المادة من (2) الفقرة تعديل:على التصويت42

(مرفق). المراجعة لجنة بتقارير الخاصة للشركة األساس النظام من واألربعون الثانية المادة تعديل: على التصويت43

(مرفق) المالية بالوثائق الخاصة للشركة األساس النظام من واألربعون السابعة المادة من (2) الفقرة تعديل:على التصويت44

(مرفق) المسؤولية بدعوى الخاصة للشركة األساس النظام من والخمسون الثانية للمادة (2) الفقرة إضافة:على التصويت45
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بالزا كراون فندق الموقع14/04/2019االجتماع تاريخالقابضة سيرا مجموعةالشركة

#

.م31/12/2018 في المنتهية المالية السنة عن الشركة إدارة مجلس تقرير على التصويت1

. م2018/ 31/12 في المنتهية المالية السنة عن الخارجي الحسابات مراجع تقرير على التصويت2

. م2018/ 31/12 في المنتهية المالية للسنة المالية القوائم على التصويت3

4
 للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك المراجعة، لجنة توصية على بناء المرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت

.أتعابه وتحديد م2020 المالي العام من األول والربع م2019 المالي العام من والسنوي والرابع والثالث والثاني األول

.م31/12/2018 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت5

6

 عن عبارة سعودي لاير 903,500,000 مبلغ رسملة طريق عن الزيادة وستكون ،%43 بنسبة الشركة مال رأس زيادة مقترح على التصويت

 لاير 2,096,500,000 من الشركة مال رأس سيرتفع وبهذا النظامي االحتياطي من لاير 196,155,000 ومبلغ مبقاة أرباح بند من لاير 707,345,000

 توزيع سيتم بحيث ، سهم (300,000,000) إلى سهم (209,650,000) من األسهم عدد سترتفع و سعودي لاير 3,000,000,000 إلى سعودي

 يوم نهاية في لألسهم المالكين للمساهمين األحقية تاريخ وسيكون مملوكة، أسهم 5 لكل سهم 2 بواقع المساهمين على منحة كأسهم سهم 83,860,000

 العامة الجمعية انعقاد يوم يلي تداول يوم ثاني بنهاية (اإليداع مركز) المالية األوراق إيداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في المقيدين الجمعية انعقاد

.للشركة العادية غير

7
 مايراه باتخاذ اإلدارة مجلس وتفويض (األجل طويلة الحوافز خطة) الشركة موظفي أسهم برنامج لتأسيس سهم 6,490,000 تخصيص على التصويت

ً .الشركة مال رأس زيادة على الموافقة تمت حال في وذلك بالبرنامج يتعلق فيما مناسبا

(مرفق). الشركة باسم والخاصة للشركة األساسي النظام من 2 المادة تعديل على التصويت8

9
 المال رأس زيادة المتضمن 6 رقم بند على الموافقة تم حال في الشركة مال برأس والخاصة للشركة األساسي النظام من 7 المادة تعديل على التصويت

.(مرفق)

(مرفق).وارتهانها وبيعها ألسهمها الشركة بشراء والخاصة األساسي النظام من 10 رقم مادة إضافة على التصويت10

(مرفق).  اإلدارة مجلس بتكوين والخاصة للشركة األساسي النظام من 15 المادة تعديل على التصويت11

(مرفق).  اإلدارة مجلس وقرارات باجتماعات والخاصة للشركة األساسي النظام من 17 المادة تعديل على التصويت12

(مرفق).  المراجعة بلجنة والخاصة للشركة األساسي النظام من 19 المادة تعديل على التصويت13

(مرفق).  الجمعية بدعوة والخاصة للشركة األساسي النظام من 27 المادة تعديل على التصويت14

(مرفق).  الشركة بميزانية والخاصة للشركة األساسي النظام من 36 المادة تعديل على التصويت15

16

 اإلدارة مجلس لعضو والتي المحدودة العقاري واالستثمار للمقاوالت الخليجية الدولية الشركة و الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت

 ألف 200 بمبلغ السفر خدمات تقديم العقد طبيعة أن حيث ( عالقة ذو طرف) فيها مباشرة غير مصلحة (تنفيذي غير عضو) الزعيم حمدي بن سامر أحمد

ً لاير ً شهريا (مرفق).العقد في تفضيلية شروط أية التوجد بأنه علما

17

 غير عضو) الزعيم حمدي بن سامر أحمد اإلدارة مجلس لعضو والتي الرياض كابالت شركة و الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت

ً لاير ألف 50 بمبلغ السفر خدمات تقديم العقد طبيعة أن حيث(  عالقة ذو طرف) فيها مباشرة غير مصلحة (تنفيذي ً شهريا  شروط أية التوجد بأنه علما

(مرفق). العقد في تفضيلية

18

 بن عبدهللا و (تنفيذي غير عضو) الجبير أحمد مازن اإلدارة مجلس لعضوي والتي كريم وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت

 مليون 50 بمبلغ كريم شركة في الشركة استثمار هي التعامل طبيعة أن حيث (عالقة ذو طرف) فيها مباشرة غير مصلحة (تنفيذي عضو) الداود ناصر

ً دوالر (مرفق). العقد في تفضيلية شروط أية التوجد بأنه علما

19

 أحمد مازن اإلدارة مجلس لعضو والتي (نادك) الزراعية للتنمية الوطنية الشركة وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت

ً لاير ألف 600 بمبلغ السفر خدمات تقديم العقد طبيعة أن حيث (عالقة ذو طرف) فيها مباشرة غير مصلحة (تنفيذي غير عضو)الجبير ً شهريا  بأنه علما

(مرفق). العقد في تفضيلية شروط أية التوجد

20

 (تنفيذي غير عضو) الجبير أحمد مازن اإلدارة مجلس لعضو والتي الرياض مطارات وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت

ً لاير 1,000,000 بقيمة والسياحة السفر خدمات تقديم العقد طبيعة أن حيث (عالقة ذو طرف) فيها مباشرة غير مصلحة  شروط أية توجد ال بأنه علما

(مرفق). العقد في تفضيلية
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بالرياض الشركة مقرالموقع16/4/2019االجتماع تاريخالقرى ام اسمنتالشركة

#

م 2018 ديسمبر 31 فى المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على الموافقة1

. م 2018 ديسمبر 31 فى المنتهية المالية للسنة للشركة المالية القوائم على الموافقة2

. م2018 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن الحسابات مراجع تقرير على الموافقة3

 .2018 ديسمبر 31 فى المنتهية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على الموافقة4

5

 على بناء المرشحين بين من للشركة حسابات مراجع ( RSM )قانونيون ومراجعون محاسبون المتحدون المحاسبون مكتب/  السادة إختيار على الموافقة

 لعام األول والربع ، م2019 المالي العام من والسنوي والرابع والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك ، المراجعة لجنة توصية

. م2020

6
 العزيز عبد األستاذ اإلدارة مجلس لرئيس والتي ، وشركاه العمران عمران بن العزيز عبد وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على الموافقة

 عبد لشركة اإلسمنت بيع عن عبارة ستكون األعمال وطبيعة ، قادم لعام بها والترخيص (عالقة ذي طرف) فيها مباشرة غير مصلحة العمران عمران بن

. سعودي لاير مليون 20 إلى التعامل حجم يصل أن المتوقع ومن ، العقود من النوع هذا على خاصة شروط توجد وال العمران عمران بن العزيز

7

 تاريخ وتحديد ، م2019 المالي العام عن المساهمين على سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على الموافقة

 النقدية وتدفقاتها المالي الشركة وضع مع يتناسب بما وذلك ، الشركات لنظام تنفيذاً الصادرة التنظيمية واإلجراءات الضوابط وبحسب والتوزيع االستحقاق

. واالستثمارية التوسعية وخططها

.التنفيذية واإلدارة المجلس عن المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت سياسة تحديث على الموافقة8
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العامة اإلدارة مقرالموقع19/12/2018االجتماع تاريخالجزيرة بنكالشركة

#

1

 في تنتهي سنوات ثالث ولمدة م 2019/01/01 من اعتباراً تبدأ والتي القادمة للدورة المجلس لعضوية المرشحين بين من اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب

 ال التصويت نتائج كانت حال في أنه مالحظة مع التراكمي، التصويت آلية باستخدام االنتخاب وسيتم (للمرشحين الذاتية السير مرفق). م 2021/12/31

 غير األعضاء مكان مستقلين أعضاء إحالل فسيتم التنظيمية، المتطلبات حسب المجلس في المستقلين األعضاء من األدنى الحد تعيين من البنك تمكن

.عليها سيحصلون التي األصوات عدد حسب المستقلين

2
 مهامها وعلى م 2021/12/31 في تنتهي سنوات ثالثة ولمدة م 2019/01/01 تاريخ من تبدأ والتي الجديدة للدورة المراجعة لجنة تشكيل على التصويت

.دهلوي سعود عادل-3. - أزهري محمد طه-2. -الفواز محمد فواز-1:-من كل وهم (للمرشحين الذاتية السير مرفق) أعضائها ومكافآت عملها وضوابط

(مرفق). المرحلية األرباح بتوزيع الخاصة األساسي النظام من (44) المادة تعديل على التصويت3

4
 الموافقة تمت حال في وذلك.  وجدت- إن سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل البنك مساهمي على مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت

.مرحلية أرباح بتوزيع الخاص األساسي النظام من (44) المادة بتعديل الخاص الثالث البند على
نعم
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العثيم أكاديميةالموقع  2019/04/18 االجتماع تاريخالعثيمالشركة

#

م31/12/2018 في المنتهية المالية السنة عن الحسابات ُمراجعي تقرير على التصويت1

م31/12/2018 في المنتهية المالية السنة عن الموحدة المالية القوائم على التصويت2

.م31/12/2018 في المنتهية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت3

.م31/12/2018 في المنتهية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت4

5

 الواحد للسهم لاير (3) بواقع م31/12/2018 في المنتهية المالية السنة عن المساهمين على نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت

 انعقاد يوم لألسهم المالكين للمساهمين األحقية تكون أن على الشركة، مال رأس من (%30) نسبة تشكل لاير (270,000,000) قدره مبلغ وبإجمالي

ً األرباح صرف تاريخ تحديد وسيتم الجمعية، انعقاد تاريخ يلي تداول يوم ثاني نهاية في (إيداع) لدى الشركة مساهمي سجل في والمقيدين الجمعية .الحقا

6
 والرابع والثالث الثاني للربع المالية القوائم ومراجعة لفحص وذلك المراجعة، لجنة توصية على بناًء للشركة الحسابات مراجعي تعيين على التصويت

.أتعابه وتحديد م2020 العام من األول والربع م2019 المالي العام من والسنوي

7
 واألعمال عضويتهم نظير ولجانه اإلدارة مجلس ألعضاء وتعويضات كمكافآت سعودي لاير (7,918,450) قدره إجمالي مبلغ صرف على التصويت

.م2018 ديسمبر 31 وحتى م2018 يناير 1 من للفترة اإلدارة مجلس تقرير تضمنها كما التنفيذية

8
 االستحقاق تاريخ وتحديد م،2019 المالي العام عن سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت

ً والصرف .الشركات لنظام تنفيذاً الصادرة التنظيمية واإلجراءات للضوابط وفقا

9

 فيها، مصلحة العثيم علي صالح هللا عبد/ المكرم اإلدارة مجلس لرئيس والتي القابضة العثيم وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت

 لاير، (820,050) مبلغ م2018 للعام التعامل قيمة بلغت وقد. لاير (820,050) قدرها بقيمة وذلك مختلفة، لمدد وتأجير استئجار عقود عن عبارة وهي
ً .التعامل هذا في تفضيلية شروط توجد ال بأنه علما

10

 فيها، مصلحة العثيم علي صالح هللا عبد/ المكرم اإلدارة مجلس لرئيس والتي القابضة العثيم وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت

ً لاير، (473,584) قدرها بقيمة وذلك سنتين، ولمدة شهري بشكل عمالة خدمات وتشغيل تأجير عقود عن عبارة وهي  احتسابها ويتم متغيرة القيمة بأن علما

.التعامل هذا في تفضيلية شروط توجد وال لاير، (473,584) مبلغ م2018 للعام التعامل قيمة بلغت وقد. السنة نهاية في

11

 هللا عبد/ المكرم اإلدارة مجلس لرئيس والتي التابعة وشركاتها لالستثمار العثيم هللا عبد وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت

 قدرها بقيمة مختلفة، ولمدد وتأجير استئجار عقود عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم صالح هللا عبد فهد/ المكرم المجلس رئيس ونائب العثيم علي صالح

ً لاير، (51,355,265) مبلغ م2018 للعام التعامل قيمة بلغت وقد. لاير (51,355,265) .التعامالت هذه في تفضيلية شروط توجد ال بأنه علما

12

 هللا عبد/ المكرم اإلدارة مجلس لرئيس والتي التابعة وشركاتها لالستثمار العثيم هللا عبد وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 ولمدد ماركت سوبر (2) عدد استئجار عقود عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم صالح هللا عبد فهد/ المكرم المجلس رئيس ونائب العثيم علي صالح

ً السنة، في لاير (4,369,140) قدرها بقيمة مختلفة، .التعامالت هذه في تفضيلية شروط توجد ال بأنه علما

13

 عبد العزيز عبد/ المكرم اإلدارة مجلس لعضو والتي" تابعة شركة" البشرية للموارد معين وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت

ً لاير، (59,925,596) قدرها بقيمة سنتين ولمدة عمالة خدمات استئجار عقد عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم صالح هللا  ويتم متغيرة القيمة بأن علما

.التعامل هذا في تفضيلية شروط توجد وال لاير، (59,925,596) مبلغ م2018 للعام التعامل قيمة بلغت وقد. السنة نهاية في احتسابها

14

 هللا عبد/ المكرم اإلدارة مجلس لرئيس والتي التابعة وشركاتها لالستثمار العثيم هللا عبد وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت

 بالشركات للعاملين مشترك إسكان تأجير عقد عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم صالح هللا عبد فهد/ المكرم المجلس رئيس ونائب العثيم علي صالح

ً لاير، (230,265) قدرها بقيمة سنة ولمدة الشقيقة  مبلغ م2018 للعام التعامل قيمة بلغت وقد. السنة نهاية في احتسابها ويتم متغيرة القيمة بأن علما

.التعامل هذا في تفضيلية شروط توجد وال لاير، (230,265)

نعم

امتناع

نعم

نعم

امتناع

امتناع

امتناع

امتناع

امتناع

امتناع

نعم

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

التصويت

نعم

نعم

نعم



15

 هللا عبد/ المكرم اإلدارة مجلس لرئيس والتي التابعة وشركاتها لالستثمار العثيم هللا عبد وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت

 قدرها بقيمة سنة، ولمدة مشتركة خدمات عقد عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم صالح هللا عبد فهد/ المكرم المجلس رئيس ونائب العثيم علي صالح

ً لاير، (1,174,913)  توجد وال لاير، (1,174,913) مبلغ م2018 للعام التعامل قيمة بلغت وقد. السنة نهاية في احتسابها ويتم متغيرة القيمة بأن علما

.التعامل هذا في تفضيلية شروط

16

 العثيم علي صالح هللا عبد/ المكرم اإلدارة مجلس لرئيس والتي لالستثمار العثيم هللا عبد وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت

 ولمدة التجارية المجمعات في تسويقية أنشطة خدمات تقديم عقد عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم صالح هللا عبد فهد/ المكرم المجلس رئيس ونائب

ً لاير، (3,167,473) قدرها بقيمة لالستثمار، العثيم هللا عبد لشركة التابعة التجارية المجمعات في العثيم هللا عبد أسواق شركة بواسطة تتم والتي سنة،  علما

.التعامل هذا في تفضيلية شروط توجد وال لاير، (3,167,473) مبلغ م2018 للعام التعامل قيمة بلغت وقد. السنة نهاية في احتسابها ويتم متغيرة القيمة بأن

17

 هللا عبد/ المكرم اإلدارة مجلس لرئيس والتي التابعة وشركاتها لالستثمار العثيم هللا عبد وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت

 سنة، ولمدة عمالة خدمات وتأجير استئجار عقود عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم صالح هللا عبد فهد/ المكرم المجلس رئيس ونائب العثيم علي صالح

ً لاير، (1,970,473) قدرها بقيمة  وال لاير، (1,970,473) مبلغ م2018 للعام التعامل قيمة بلغت وقد. السنة نهاية في احتسابها ويتم متغيرة القيمة بأن علما

التعامل هذا في تفضيلية شروط توجد

18

 العثيم علي صالح هللا عبد/ المكرم اإلدارة مجلس لرئيس والــتي لالستثمار العثيم هللا عبـــد وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال علـى التصويت

 وخدمات المستأجرة الفروع في عامة ومنافع كهرباء خدمات عقود عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم صالح هللا عبد فهد/ المكرم المجلس رئيس ونائب

ً لاير، (4,415,230) قدرها بقيمة سنة، ولمدة التجارية بالمجمعات إعالنية لوحات كهرباء  بلغت وقد. السنة نهاية في احتسابها ويتم متغيرة القيمة بأن علما

.التعامالت هذه في تفضيلية شروط توجد وال لاير، (4,415,230) مبلغ م2018 للعام التعامل قيمة

19

 عبد العزيز عبد/ المكرم اإلدارة مجلس لعضو والتي" تابعة شركة" البشرية للموارد معين وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت

 التعامل قيمة بلغت وقد لاير، (2,177,713) قدرها وبقيمة مختلفة ولمدد عقارات وتأجير استئجار عقود عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم صالح هللا

ً لاير، (2,177,713) مبلغ م2018 للعام .التعامالت هذه في تفضيلية شروط توجد ال أنه علما

20

 غير بشكل للشركة المملوكة الغذائية للصناعات الرياض وشركة" تابعة شركة" البشرية للموارد معين شركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت

 خدمات تأجير عقد عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم صالح هللا عبد العزيز عبد/ المكرم اإلدارة مجلس لعضو والتي رأسمالها من (%55) بنسبة مباشر

ً لاير، (2,708,046) قدرها بقيمة سنتين ولمدة عمالة  مبلغ م2018 للعام التعامل قيمة بلغت وقد. السنة نهاية في احتسابها ويتم متغيرة القيمة بأن علما

.التعامل هذا في تفضيلية شروط توجد وال لاير، (2,708,046)

21

 مجلس لعضو والتي للشركة" تابعة شركة" البشرية للموارد معين وشركة" تابعة شركة“ القصيم ثمرات بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

ً لاير، (751,084) قدرها بقيمة سنتين ولمدة عمالة خدمات تأجير عقد عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم صالح هللا عبد العزيز عبد/ المكرم اإلدارة  علما

.التعامل هذا في تفضيلية شروط توجد وال. السنة نهاية في احتسابها ويتم متغيرة القيمة بأن

22

 اإلدارة مجلس لعضو والتي للشركة" تابعة شركة" البشرية للموارد معين وشركة القابضة العثيم شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

ً لاير، (272,859) قدرها بقيمة سنتين ولمدة عمالة خدمات تأجير عقد عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم صالح هللا عبد العزيز عبد/ المكرم  بأن علما

.التعامل هذا في تفضيلية شروط توجد وال السنة، نهاية في احتسابها ويتم متغيرة القيمة

23

 التميمي حمد ناصر بندر/ المكرم اإلدارة مجلس لعضو والتي االجتماعية للتأمينات العامة والمؤسسة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت

 م2018 للعام التعامل قيمة بلغت حيث سنة، ولمدة لاير (5,562,500) قدره سنوي بإيجار لالستثمار أراضي استئجار عقد عن عبارة وهي فيها، مصلحة

ً لاير، (5,562,500) مبلغ التعامل هذا في تفضيلية شروط توجد ال أنه علما

24

 رأسمالها من (55%) بنسبة مباشر غير بشكل للشركة المملوكة الغذائية للصناعات الرياض وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت

 قدرها بقيمة سنة ولمدة غذائية مواد توريد عقد عن عبارة وهي فيها، مصلحة العثيم صالح هللا عبد العزيز عبد/ المكرم اإلدارة مجلس لعضو والتي

ً لاير، (130,430,946)  توجد وال لاير، (130,430,946) مبلغ م2018 للعام التعامل قيمة بلغت وقد. السنة نهاية في احتسابها ويتم متغيرة القيمة بأن علما

.التعامل هذا في تفضيلية شروط

25

 فيها، مصلحة العثيم صالح محمد صالح/ المكرم اإلدارة مجلس لعضو والتي التجارية داني وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على التصويت

 مبلغ م2018 للعام التعامل قيمة بلغت وقد لاير، (673,000) قدرها إيجارية قيمة بإجمالي سنوات ثالث ولمدة معارض تأجير عقود عن عبارة وهي

ً لاير، (673,000) .التعامل هذا في تفضيلية شروط توجد ال أنه علما
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جدة هيلتون فندقالموقع18/4/2019االجتماع تاريخ(بدجت) للمواصالت الدولية المتحدة الشركةالشركة

#

.م31/12/2018 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على الموافقة1

.م31/12/2018 في المنتهية المالية للسنة للشركة الموحدة المالية القوائم على الموافقة2

.م31/12/2018 في المنتهية المالية للسنة الحسابات مراجع تقرير على الموافقة3

4

 المال رأس من% 15 نسبة تمثل الواحد للسهم لاير 1.5 بواقع م2018 المالي العام عن المساهمين على أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على الموافقة

 لدى الشركة مساهمي سجل في والمقيدين االستحقاق يوم لألسهم المالكين للمساهمين األحقية تكون أن على لاير 106,750,002 وقدره مبلغ بإجمالي

ً. االستحقاق تاريخ يلي تداول يوم ثاني نهاية في اإليداع مركز .م8/5/2019 الموافق هـ3/9/1440 بتاريخ األرباح توزيع سيتم بأنه علما

.م31/12/2018 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على الموافقة5

6

 هاشم وفاء/ م اإلدارة مجلس لعضوي والتي المحدودة الثقيلة والمعدات للتراكتورات الزاهد وشركة الشركة بين تمت التي والعقود األعمال على الموافقة

 والترخيص سيارات تأجير عقود عن عبارة وهي فيها مباشرة غير مصلحة- تنفيذي غير عضو-سامي رياض الدين عالء/ أ, - تنفيذي غير عضو-زواوي

ً. قادم لعام بها . العقود بهذه تفضيلية شروط أية يوجد وال. لاير 44,381 بلغت م2018 لعام التعامالت بأن علما

7

 السريعة للخدمات وارد,  المحدودة للنقل وارد شركتي خالل من منافس عمل في سامي رياض الدين عالء اإلدارة مجلس عضو اشتراك على الموافقة

 البرية الطرق على بأجر والمهمات البضائع نقل هو والنشاط. المديرين مجلس عضو منصب بها يشغل والتي القابضة وارد لشركة التابعتان المحدودة

.(رحال) المحدودة للنقليات الراسخة الجذور التابعة الشركة أنشطة إحدى

.م31/12/2018 في المنتهية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافآة لاير 1,911,198 مبلغ صرف على الموافقة8

9
 ومراجعة لفحص وذلك المراجعة لجنة توصية على بناًء المرشحين بين من للشركة الخارجي الحسابات كمراجع ويونغ إرنيست مكتب تعيين على الموافقة

.لاير ألف 591 سنوية أتعاب ومقابل م2019 لعام المالي العام من والسنوي والرابع والثالث والثاني األول للربع المالية القوائم وتدقيق

10
 طبقا والتوزيع االستحقاق تاريخ وتحديد م2019 المالي العام عن سنوي ربع أو نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على الموافقة

.واالستثمارية التوسعية وخططها النقدية وتدفقاتها المالي الشركة وضع مع يتناسب بما وذلك الشركات لنظام تنفيذاً الصادرة التنظيمية واإلجراءات للضوابط
نعم

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

التصويت
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العامة اإلدارة مبنىالموقع18/04/2019االجتماع تاريخلإلستثمار السعودي البنكالشركة

#

.م2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة اإلدارة مجلس تقرير على التصويت1

.م2018 ديسمبر 31 في المنتهية السنة عن البنك حسابات مراجعي تقرير على التصويت2

.م2018 ديسمبر 31 في المنتهية السنة عن الموحدة المالية القوائم على التصويت3

.م2018 ديسمبر 31 في المنتهية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت4

5
 األول للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك المراجعة، لجنة توصية على بناء المرشحين بين من البنك حسابات مراجعي تعيين على التصويت

.أتعابهم وتحديد م2019 المالي للعام السنوية والقوائم والثالث والثاني

.م2018 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن االدارة مجلس ألعضاء كمكافأة سعودي لاير (4,967,000) قدره مبلغ صرف على التصويت6

.المراجعة لجنة عمل الئحة تعديل على التصويت7

.االدارة مجلس بصالحيات والمتعلقة للبنك األساسي النظام من (20) المادة تعديل على التصويت8

.للجمعيات الدعوة والمتعلقة للبنك األساسي النظام من (29) المادة تعديل على التصويت9

.المراجعة لجنة بتقارير والمتعلقة للبنك األساسي النظام من (40) المادة تعديل على التصويت10

نعم.المالية بالوثائق والمتعلقة للبنك األساسي النظام من (45) المادة تعديل على التصويت11
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الموقع21/04/2019االجتماع تاريخالغذائية ريدان شركةالشركة
لإلحتفاالت 2 فرح بقاعة

#

1
 ثمانية عدد) م2022-04-20 في وتنتهي م2019-04-21 من اعتبارا ستبدأ والتي القادمة للدورة المرشحين بين من اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على التصويت

(.للمرشحين الذاتية السيرة 1 رقم نموذج مرفق )(أعضاء

 للسادة سنوات ثالثة ولمدة م2019-04-21 في الدورة بداية تاريخ من أعضائها ومكافآت عملها وضوابط مهامها وتحديد المراجعة لجنة تشكيل على التصويت2

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

التصويت

الذاتية السير على االطالع بعد التصويت تم

امتناع



الشركة مقرالموقع23/04/2019االجتماع تاريخ الطبية للرعاية الوطنية الشركةالشركة

#

م31/12/2018 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت1

م31/12/2018 في المنتهية السنة عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت2

م31/12/2018 في المنتهية المالية السنة عن للشركة المالية القوائم على التصويت3

4

 غير عضو) التميمي عبدهللا بن رائد األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي للتأمين التعاونية وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 قابلة سنة لمدة تأمينية وتغطية طبية خدمات تقديم عن عبارة وهي للتأمين، التعاونية شركة إدارة مجلس في عضويته نظير فيها مباشرة غير مصلحة (تنفيذي

ً قادم، لعام بها والترخيص تفضيلية مزايا أو شروط أي وبدون للتجديد .سعودي لاير (64,044,105) بلغت قد السابق للعام التعامالت بأن علما

5

 عبدالرحمن بن إياد األستاذ اإلدارة مجلس أعضاء يمثلها والتي االجتماعية للتأمينات العامة والمؤسسة الشركة بين ستتم التي والعقود إاألعمال على التصويت

 غير بمصلحة (تنفيذي غير عضو) الحميدان عبدالرحمن بن أحمد واألستاذ (تنفيذي غير عضو) الهوشان محمد بنت مي واألستاذة (تنفيذي غير عضو) الحسين

 تفضيلية، مزايا أو شروط أي وبدون م31/12/2020 وحتى م01/01/2019 تاريخ من العمل إصابات لمعالجة طبية خدمات تقديم عن عبارة وهي مباشرة،
ً سعودي لاير (293,132,299) بلغت قد السابق للعام التعامالت بأن علما

6

 اإلدارة مجلس عضو يمثلها التي القابضة العربية فال لشركة المملوكة المحدودة العربية دراجر وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 أو شروط أي وبدون للتجديد قابلة سنة لمدة طبية مستلزمات توريد عن عبارة وهي مباشرة، غير بمصلحة (تنفيذي غير عضو) العذل فهد بن بدر األستاذ

ً قادم، لعام بها والترخيص تفضيلية مزايا .سعودي لاير (95,977) بلغت قد السابق للعام التعامالت بأن علما

7

 مجلس عضو يمثلها التي القابضة العربية فال لشركة المملوكة الطبية لإلمدادات العربية والشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 شروط أي وبدون للتجديد قابلة سنة لمدة طبية مستلزمات توريد عن عبارة وهي مباشرة، غير بمصلحة (تنفيذي غير عضو) العذل فهد بن بدر األستاذ اإلدارة

ً قادم، لعام بها والترخيص تفضيلية مزايا أو .السابق العام في تعامالت أي هناك تكن لم بأنه علما

8
 العام من والسنوي والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك ،(BDO) وشركاه العمري محمد الدكتور مكتب تعيين على التصويت

.أتعابه وتحديد م،2020 المالي العام من األول والربع م،2019 المالي

9

 للسهم (لاير 1) واحد لاير بواقع م2018 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن المساهمين على نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية  على التصويت

 مساهمي سجل في المقيدين االستحقاق يوم لألسهم المالكين للمساهمين األحقية تكون أن على لاير، (44,850,000) بإجمالي المال رأس من (%10) وبنسبة

ً االستحقاق تاريخ يلي تداول يوم ثاني نهاية في اإليداع مركز لدى الشركة -05-09 الموافق هـ1440-09-04 تاريخ في األرباح صرف سيتم بأنه علما

.م2019

.م2018/12/31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة لاير (1,900,000) مبلغ صرف على التصويت10

.اإلدارة مجلس لعضوية الترشح وإجراءات ومعايير سياسات تعديل  على التصويت11

12

 نظام من (129) للمادة طبقا المدفوع المال رأس من% 30 لتجاوزه النظامي االحتياطي لتكوين األرباح صافي من (%10) تجنيب إيقاف  على التصويت

.الشركات

.م2018- 12-31 في المنتهية المالية السنة خالل أدائهم عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت13

امتناع

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

التصويت

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

امتناع

امتناع

امتناع

نعم

نعم

نعم



البالد فندقالموقع05/07/2019االجتماع تاريخ(سيسكو)الصناعية للخدمات السعودية الشركةالشركة

#

م31/12/2018 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت1

م31/12/2018 في المنتهية السنة عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت2

م31/12/2018 في المنتهية المالية السنة عن للشركة المالية القوائم على التصويت3

4
 والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق مراجعة و لفحص وذلك ، المراجعة لجنة قبل من المرشحين بين من الشركة حسابات مراجع تعيين على التصويت

.أتعابه وتحديد م2020 المالي العام من االول الربع و م2019 الحالية للسنة والسنوي والرابع

م31/12/2018 في المنتهي المالي العام عن الشركة إدارة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت5

6

 رأس من% 4 نسبته يمثل ما لاير 32.640.000 قدره مبلغ وبإجمالي سهم لكل لاير 0.40 بواقع نقدية ارباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت

 في اإليداع مركز شركة لدى الشركة مساهمي سجل في والمقيدين الجمعية انعقاد يوم تداول بنهاية لألسهم المالكين للمساهمين األحقية تكون أن على المال

ً 15 خالل األرباح توزيع تاريخ عن اإلعالن سيتم االستحقاق، تاريخ يلي تداول يوم ثاني نهاية .األرباح هذه استحقاق تاريخ من يوما

7

 والشركة األحمر البحر بوابة محطة شركة التابعة، وشركاتها (سيسكو) الصناعية للخدمات السعودية الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 شركة رأسمال من% 14.69 قدرها حصة تملك التي المحدودة للصناعات زينل شركة مع (بوينت لوجي) المحدودة والصادرات التجارة لتنمية السعودية

 مالك أحد باعتباره ( مباشرة غير مصلحة ) (تنفيذي غير) رضا علي زينل أحمد محمد/ السيد االدارة مجلس لعضو والتي تفضيلية شروط أي دون سيسكو

 هللا عبد عامر/ السيد االدارة مجلس عضو و األحمر البحر بوابة محطة وشركة سيسكو شركة إدارة مجلس رئيس أنه كما المحدودة للصناعات زينل شركة

 للشركة االدارة مجلس ورئيس ، المحدودة للصناعات زينل شركة إدارة مجلس أعضاء أحد باعتباره ( مباشرة غير مصلحة ) (تنفيذي غير) رضا على زينل

 شركة ادارة مجلس رئيس نائب و األحمر البحر بوابة محطة شركة ادارة مجلس عضو و ، (بوينت لوجي) المحدودة والصادرات التجارة لتنمية السعودية

 التجارة لتنمية السعودية الشركة من مدفوعة أرباح حصة توزيعات في ويتمثل سعودي لاير مليون 3.96 هو م2018 للعام المعاملة تلك مبلغ إن. سيسكو

 المحملة الفعلية والمصروفات والصادرات التجارة لتنمية السعودية الشركة مال رأس من% 24 نسبته ما تمتلك التي للصناعات زينل شركة الى والصادرات

.( مرفق ) المجموعة شركات بين

8

 زينل لشركة شقيقة شركة) فيدكس كرم وشركة (سيسكو لشركة تابعة شركة) األحمر البحر بوابة محطة شركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

ً (المحدودة للصناعات  مجلس لعضو والتي تفضيلية شروط أي دون سيسكو شركة رأسمال من% 14.69 قدرها حصة تملك للصناعات زينل شركة أن علما

 مجلس رئيس أنه كما المحدودة للصناعات زينل شركة مالك أحد باعتباره ( مباشرة غير مصلحة ) (تنفيذي غير) رضا علي زينل أحمد محمد/ السيد االدارة

 أعضاء أحد باعتباره ( مباشرة غير مصلحة ) (تنفيذي غير) رضا على زينل هللا عبد عامر/ والسيد ، األحمر البحر بوابة محطة وشركة سيسكو شركة إدارة

 تلك مبلغ ان سيسكو، شركة ادارة مجلس رئيس نائب و األحمر البحر بوابة محطة شركة ادارة مجلس وعضو, المحدودة للصناعات زينل شركة إدارة مجلس

.( مرفق ) األحمر البحر بوابة محطة لشركة التموين وخدمات العمال سكن إدارة تكلفة تمثل وهي لاير مليون 9.41 قدرها بقيمة م2018 للعام المعاملة

9

 والشركة (سيسكو لشركة تابعة شركة) (بوينت لوجي) المحدودة والصادرات التجارة لتنمية السعودية الشركة بين ستتم التي العقود و االعمال على التصويت

ً ، تفضيلية شروط أي دون (المحدودة للصناعات زينل لشركة تابعة شركة) السائبة المواد لتجارة العربية  قدرها حصة تملك للصناعات زينل شركة أن علما

 أحد باعتباره ( مباشرة غير مصلحة ) (تنفيذي غير) رضا علي زينل أحمد محمد/ السيد االدارة مجلس لعضو والتي سيسكو شركة رأسمال من 14.69%

 ) (تنفيذي غير) رضا على زينل هللا عبد عامر/ السيد االدارة مجلس وعضو سيسكو شركة إدارة مجلس رئيس أنه كما المحدودة للصناعات زينل شركة مالك

 التجارة لتنمية السعودية للشركة االدارة مجلس ورئيس, المحدودة للصناعات زينل لشركة اإلدارة مجلس أعضاء أحد باعتباره ( مباشرة غير مصلحة

 وتتمثل لاير مليون 0.24 قدرها بقيمة م2018 للعام المعاملة تلك مبلغ ان سيسكو، شركة ادارة مجلس رئيس نائب و (بوينت لوجي) المحدودة والصادرات

.( مرفق ) (بوينت لوجي) المحدودة والصادرات التجارة لتنمية السعودية الشركة قبل من ومستودعات أرض لتأجير معامالت في

10

 وشركة (سيسكو لشركة تابعة شركة) (بوينت لوجي) المحدودة والصادرات التجارة لتنمية السعودية الشركة بين ستتم التي العقود و االعمال على التصويت

ً ، تفضيلية شروط أي ودون (المحدودة للصناعات زينل لشركة شقيقة شركة) السعودية الكابالت  قدرها حصة تملك المحدودة للصناعات زينل شركة بأن علما

 أحد باعتباره ( مباشرة غير مصلحة ) (تنفيذي غير) رضا علي زينل أحمد محمد/ السيد االدارة مجلس لعضو والتي سيسكو شركة رأسمال من 14.69%

 (تنفيذي غير) رضا على زينل هللا عبد عامر/ السيد االدارة مجلس عضو و سيسكو شركة إدارة مجلس رئيس أنه كما المحدودة للصناعات زينل شركة مالك

 التجارة لتنمية السعودية للشركة االدارة مجلس ورئيس, المحدودة للصناعات زينل شركة إدارة مجلس أعضاء أحد باعتباره ( مباشرة غير مصلحة )

 مصلحة ) (تنفيذي غير) ميمني عدنان/ السيد االدارة مجلس لعضو أن كما, سيسكو شركة ادارة مجلس رئيس ونائب (بوينت لوجي) المحدودة والصادرات

ً السعودية الكابالت شركة ادارة مجلس أعضاء أحد وهو ( مباشرة غير  م2018 للعام المعاملة تلك مبلغ ان سيسكو، شركة إدارة مجلس أعضاء أحد وأيضا

.( مرفق ) بوينت لوجي شركة قبل من ومستودعات أرض لتأجير معامالت عن عبارة وهي سعودي لاير مليون 0.36 قدرها بقيمة

11

 شركة فرع والطيران للسياحة رضا وعلي (سيسكو لشركة تابعة شركة) األحمر البحر بوابة محطة شركة بين ستتم التي العقود و االعمال على التصويت

 ) (تنفيذي غير) رضا علي زينل أحمد محمد/ األستاذ االدارة مجلس لعضو والتي تفضيلية شروط أي ودون المحدودة وشركاءه رضا علي عبدهللا الحاج

 البحر بوابة محطة شركة ادارة مجلس ورئيس المحدودة وشركاه رضا علي عبدهللا الحاج شركة ادارة مجلس في عضو باعتباره ( مباشرة غير مصلحة

 البحر بوابة محطة شركة قبل من وخدمات بضائع شراء عن عبارة وهي سعودي لاير مليون 0.13 قدرها بقيمة م2018 للعام المعاملة تلك مبلغ ان. األحمر

.( مرفق ) األحمر

12

 لشركة زميلة شركة) المحدودة السعودية تالكي الجبر وشركة (سيسكو) الصناعية للخدمات السعودية الشركة بين ستتم التي العقود و االعمال على التصويت

 نائب باعتباره(  مباشرة غير مصلحة( ) تنفيذي غير) رضا على زينل هللا عبد عامر/ السيد االدارة مجلس لعضو والتي ، تفضيلية شروط أي دون (سيسكو

ً سيسكو شركة ادارة مجلس رئيس  7.29 قدرها بقيمة م2018 للعام المعاملة تلك مبلغ ان المحدودة، السعودية تالكي الجبر شركة مديرين مجلس رئيس وأيضا

.( مرفق ) أرباح وتوزيعات محملة فعلية مصروفات تمثل وهي لاير مليون

13

 وشركاءه رضا علي عبدهللا الحاج وشركة (سيسكو لشركة تابعة شركة) األحمر البحر بوابة محطة شركة بين ستتم التي العقود و االعمال على التصويت

 ( مباشرة غير مصلحة ) (تنفيذي غير) رضا علي زينل أحمد محمد/ األستاذ االدارة مجلس لعضو والتي تفضيلية شروط أي دون (الفني القسم) المحدودة

 للعام المعاملة تلك مبلغ ان. األحمر البحر بوابة محطة شركة ادارة مجلس ورئيس وشركاه رضا علي عبدهللا الحاج شركة ادارة مجلس في عضو باعتباره

.( مرفق ) األحمر البحر بوابة محطة شركة قبل من وخدمات بضائع شراء عن عبارة وهي سعودي لاير مليون 0.04 قدرها بقيمة م2018

سعودي لاير 230,000 بمبلغ E&Y يونغ آند إرنست مكتب

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

التصويت

نعم

نعم

نعم

امتناع

امتناع

امتناع

نعم

نعم

امتناع

امتناع

امتناع

امتناع



العامة اإلدارة مقرالموقع05/08/2019االجتماع تاريخصافوالالشركة

#

.م 2018 / 12 / 31 في المنتهية المالية للسنة الحسابات مراجع تقرير على الموافقة1

.م 2018 / 12 / 31 في المنتهية المالية للسنة الموحدة المالية القوائم على الموافقة2

.م 2018 / 12 / 31 في المنتهية المالية للسنة اإلدارة مجلس تقرير على الموافقة3

4

بين من الشركة حسابات رجع ا كم قانونيون رجعون ا وم محاسبون وشركاه زن ا الفو جي ام بي كي مكتب السادة تعيين على الموافقة

م 2019 العام من ربع ا وال والثالث الثاني للربع األولية المالية القوائم لفحص وذلك رجعة، ا الم لجنة توصية على بناًء المرشحين

في كما السنوية المالية القوائم وتدقيق رجعة ا وم م، 2020 العام من ربع ا وال والثالث والثاني األول للربع األولية المالية القوائم وفحص

وتحديد ، م 2021 المالي العام من األول للربع األولية المالية القوائم فحص إلى إضافة م، 2020 العام ونهاية م 2019 العام نهاية

.أتعابه

م 2018 / 12 / 31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على الموافقة5

6
المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير في والمضمنة اإلدارة مجلس ألعضاء م 2018 للعام السنوية المكافأة صرف على الموافقة

.م 2018 / 12 / 31 في المنتهية

7

عضو( صافوال مجموعة إدارة بمجلس اً عضو العيسى محمد رهيم ا إب محمد/ األستاذ سعادة بتعيين اإلدارة مجلس قرار على الموافقة

في وذلك م 2019 / 06 / 30 في ستنتهي التي اإلدارة لمجلس الحالية الدورة نهاية وحتى م 2018 / 09 / 06 يوم من ًر ا اعتبا )مستقل

.المجلس عضوية من العيسى محمد رهيم ا إب عبدالعزيز/ األستاذ استقالة بعد شغر الذي المكان

8

تاريخ من ًر اعتبا المراجعة لجنة في عضو العيسى محمد رهيم ا إب محمد/ األستاذ بتعيين اإلدارة مجلس توصية على الموافقة

عضوية من المستقيل العيسى، محمد إبراهيم عبدالعزيز/ األستاذ العضو عن بدالً وذلك م 2019 / 06 / 30 وحتى م 2018 / 09 / 06

التعيين هذا ويأتي م 2018 / 09 / 6 في الصادر التوصية قرار تاريخ من اعتباًر التعيين يسري أن على م، 2018 / 09 / 6 في اللجنة
. المراجعة لجنة عمل لالئحة وفقاً

9

تنتهي ميالدية سنوات ثالث ولمدة م 2019 / 07 / 01 من ًر ا اعتبا أعمالها ستبدأ التي الجديدة للدورة إدارة مجلس انتخاب على الموافقة

 :(عضواً 11 وهم) أسماؤهم اآلتية انتخاب تم حيث ، م 2022 / 06 / 30 في

(شخصية بصفة)المهيدب عبدالقادر سليمان/ األستاذ - 1

(شخصية بصفة)المهيدب عبدالقادر عصام/ األستاذ - 2

(شخصية بصفة) العيسى عبدهللا بدر/ األستاذ - 3

       (شخصية بصفة) العيسى رهيم ا اب محمد/ األستاذ - 4

                                                                                                                                       (شخصية بصفة) الفضل عبدالعزيز ركان/ األستاذ - 5

(شخصية بصفة)زوي ا الع قصي معتز/ المهندس -6

(شخصية بصفة) الربيعة حمد بدر/ األستاذ - 7

(شخصية بصفة) القاسم عبدهللا فهد/ األستاذ - 8

(اإلجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة عن ممثل) صوفي عبدالفتاح عدنان/ األستاذ - 9

(شخصية بصفة) الغفيلي خالد العزيز عبد/ األستاذ - 10

(شخصية بصفة) عداس رمزي الرحمن عبد/ األستاذ - 11

.الشركة بأغراض والمتعلقة للشركة األساس النظام من ( 3 ) رقم المادة تعديل على الموافقة10

.الجمعيات بدعوة والمتعلقة للشركة األساس النظام من (28 ) رقم المادة تعديل على الموافقة11

نعم

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

التصويت

نعم

امتناع

نعم

نعم

امتناع

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم



.اللجنة بتقارير والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 39 ) رقم المادة تعديل على الموافقة12

.المالية بالوثائق والمتعلقة للشركة األساس النظام من( 44 ) رقم المادة تعديل على الموافقة13

14

أعمالها ستبدأ التي الجديدة للدورة أعضائها ومكافآت عملها وضوابط مهامها وتحديد المراجعة لجنة تشكيل على الموافقة

: السادة هم المرشحين بأن علما م 2022 / 9 / 30 إلى م 2019 / 07 / 01 من ًر ا اعتبا

القاسم هللا عبد فهد. أ - 1

كردي خالد عمرو. د – 2

باناجة سليمان عبدالرؤوف. د - 3

.المراجعة لجنة عمل الئحة تعديل على الموافقة15

16

 %34,52 بنسبة المملوكة) المراعي وشركة (لصافوال تابعة شركة) للتجزئة بنده شركة بين ستتم التي والعقود االعمال على الموافقة

العيسى، هللا عبد بدر. أ اإلدارة مجلس وعضو المهيدب، القادر عبد سليمان. أ اإلدارة مجلس لعضو والتي التابعة، وشركاتها (لصافوال

ً غذائية منتجات شراء عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة لاير، مليون 737.23 بلغت م 2018 عام وعقود تعامالت بأن علما

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

17

المملوكة) المراعي وشركة (لألغذية صافوال لشركة تابعة شركة) للسكر المتحدة الشركة بين ستتم التي والعقود االعمال على الموافقة

- اإلدارة مجلس وعضو المهيدب، القادر عبد سليمان. أ اإلدارة مجلس لعضو والتي التابعة، وشركاتها (لصافوال % 34,52 بنسبة

ً السكر منتجات بيع عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة العيسى هللا عبد بدر. أ بلغت م 2018 عام وعقود تعامالت بأن علما

شروط أي ودون السائدة التجارية للشروط اً ووفق العادية األعمال سياق في تتم مستمرة عقود عن عبارة وهي لاير، مليون 75.01

.تفضيلية

18

المراعي وشركة (لألغذية صافوال لشركة تابعة شركة) الغذائية للصناعات الدولية الشركة بين ستتم التي والعقود االعمال على الموافقة

عبد بدر. أ اإلدارة مجلس وعضو المهيدب، القادر عبد سليمان. أ اإلدارة مجلس لعضو والتي (لصافوال % 34,52 بنسبة والمملوكة)

عام وعقود تعامالت بأن اً علم والمارجرين المتخصصة الدهون منتجات بيع عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة ، العيسى هللا

ودون السائدة التجارية للشروط اً ووفق العادية األعمال سياق في تتم مستمرة عقود عن عبارة وهي لاير، مليون 10.78 بلغت م 2018

.تفضيلية شروط أي

19

والمملوكة) المراعي وشركة (لألغذية صافوال لشركة تابعة شركة) العالمية عافية شركة بين بين ستتم التي والعقود االعمال على الموافقة

العيسى هللا عبد بدر. أ اإلدارة مجلس وعضو المهيدب، القادر عبد سليمان. أ اإلدارة مجلس لعضو والتي (لصافوال % 34,52 بنسبة

مليون 4.72 بلغت م 2018 عام وعقود تعامالت بأن اً علم الطعام زيوت منتجات بيع عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة ،

.تفضيلية شروط أي ودون السائدة التجارية للشروط اً ووفق العادية األعمال سياق في تتم مستمرة عقود عن عبارة وهي لاير،

20

لشركة تابعة شركة) لألغذية ميار وشركة (لصافوال تابعة شركة) للتجزئة بنده شركة بين بين ستتم التي والعقود االعمال على الموافقة

وعضو و المهيدب القادر عبد سليمان. أ اإلدارة مجلس لعضو والتي (صافوال من % 8,23 لنسبة المالكة وأوالده المهيدب القادر عبد

ً غذائية، منتجات رء ا ش عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة ، المهيدب القادر عبد عصام. أ اإلدارة مجلس تعامالت بأن علما

العادية األعمال سياق في تتم مستمرة تجارية ومعامالت عقود عن عبارة وهي لاير، مليون 136.95 بلغت م 2018 عام وعقود

.تفضيلية شروط أي ودون السائدة التجارية للشروط اً ووفق

21

شركة) السعودية العربية مونتي دل وشركة(لصافوال تابعة شركة) للتجزئة بنده شركة بين ستتم التي والعقود االعمال على الموافقة

القادر عبد سليمان. أ اإلدارة مجلس لعضو والتي ،(صافوال من % 8,23 لنسبة المالكة وأوالده المهيدب القادر عبد لشركة تابعة

منتجات رء ا ش عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة ، المهيدب القادر عبد عصام. أ اإلدارة مجلس عضو و المهيدب

ً غذائية في تتم مستمرة تجارية ومعامالت عقود عن عبارة وهي لاير، مليون 85.31 بلغت م 2018 عام وعقود تعامالت بأن علما

.تفضيلية شروط أي ودون السائدة التجارية للشروط اً ووفق العادية األعمال سياق

22

المحدودة السعودية العربية نستلة وشركة (لصافوال تابعة شركة) للتجزئة بنده شركة بين ستتم التي والعقود االعمال على الموافقة

اإلدارة مجلس لعضو والتي (صافوال من % 8,23 نسبة تملك التي وأوالده المهيدب القادر عبد لشركة رئيسة بنسبة مملوكة شركة)

رء ا ش عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة ، المهيدب القادر عبد عصام. أ اإلدارة مجلس وعضو المهيدب القادر عبد سليمان.أ

ً غذائية منتجات مستمرة تجارية ومعامالت عقود عن عبارة وهي لاير، مليون 368.92 بلغت م 2018 عام وعقود تعامالت بأن علما

.تفضيلية شروط أي ودون السائدة التجارية للشروط اً ووفق العادية األعمال سياق في تتم

نعم

نعم

امتناع

امتناع

امتناع

امتناع

نعم

نعم

امتناع

امتناع

امتناع



23

شركة) المحدودة للمياه المنهل مصنع وشركة(لصافوال تابعة شركة) للتجزئة بنده شركة بين ستتم التي والعقود االعمال على الموافقة

سليمان.أ اإلدارة مجلس لعضو والتي ،(صافوال من % 8,23 نسبة تملك التي وأوالده المهيدب القادر عبد لشركة رئيسة بنسبة مملوكة

منتجات شراء عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة ، المهيدب القادر عبد عصام. أ اإلدارة مجلس وعضو المهيدب القادر عبد

ً غذائية في تتم مستمرة تجارية ومعامالت عقود عن عبارة وهي لاير، مليون 12.88 بلغت م 2018 عام ود وعق تعامالت بأن علما

.تفضيلية شروط أي ودون السائدة التجارية للشروط اً ووفق العادية األعمال سياق

24

المالكة) وأوالده المهيدب القادر عبد وشركة(لصافوال تابعة شركة) للتجزئة بنده شركة بين ستتم التي والعقود االعمال على الموافقة

القادر عبد عصام. أ اإلدارة مجلس وعضو المهيدب القادر عبد سليمان.أ اإلدارة مجلس لعضو والتي ،(صافوال من % 8,23 لنسبة

ً مواقع تأجير عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة ، المهيدب لاير، مليون 6.78 بلغت م 2018 عام وعقود تعامالت بأن علما

شروط أي ودون السائدة التجارية للشروط اً ووفق العادية األعمال سياق في تتم مستمرة تجارية ومعامالت عقود عن عبارة وهي

.تفضيلية

25

تابعة شركة) للتجارة الشامية المهباج وشركة (لصافوال تابعة شركة) للتجزئة بنده شركة بين ستتم التي والعقود االعمال على الموافقة

المهيدب القادر عبد سليمان.أ اإلدارة مجلس لعضو والتي ،(صافوال من % 8,23 لنسبة المالكة وأوالده المهيدب القادر عبد لشركة

وبيع منتجاتها لبيع مواقع تأجير عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة ، المهيدب القادر عبد عصام. أ اإلدارة مجلس وعضو

ً بنده أسواق مراكز داخل غذائية منتجات وشراء عن عبارة وهي لاير، مليون 19.80 بلغت م 2018 عام وعقود تعامالت بأن علما

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

26

شركة) السعودية العربية مونتي دل وشركة (لصافوال تابعة شركة) للتجزئة بنده شركة بين ستتم التي والعقود االعمال على الموافقة

القادر عبد سليمان.أ اإلدارة مجلس لعضو والتي ،(صافوال من % 8,23 لنسبة المالكة وأوالده المهيدب القادر عبد لشركة تابعة

منتجاتها لبيع مواقع تأجير عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة المهيدب، القادر عبد عصام. أ اإلدارة مجلس وعضو المهيدب

ً بنده أسواق ركز ا م داخل تجارية ومعامالت عقود عن عبارة وهي لاير مليون 3.15 بلغت م 2018 عام وعقود تعامالت بأن علما

تفضيلية شروط أي ودون السائدة التجارية للشروط اً ووفق العادية األعمال سياق في تتم مستمرة

27

المملوكة الغذائية للخدمات هرفي وشركة (لصافوال تابعة شركة) للتجزئة بنده شركة بين ستتم التي والعقود االعمال على الموافقة

اإلدارة مجلس وعضو المهيدب، القادر عبد عصام. أ اإلدارة مجلس لعضو والتي ،(مباشرة وغير مباشرة ملكية) لصافوال % 49 بنسبة

ً غذائية لمواد تجزئة ومشتريات تجارية محالت إيجار عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة زوي ا الع قصي معتز. م بأن علما

األعمال سياق في تتم مستمرة تجارية ومعامالت عقود عن عبارة وهي لاير، مليون 31.39 بلغت م 2018 عام وعقود تعامالت

.تفضيلية شروط أي ودون السائدة التجارية للشروط اً ووفق العادية

28

المملوكة الغذائية للخدمات هرفي وشركة (لصافوال تابعة شركة) العالمية عافية شركة بين ستتم التي والعقود االعمال على الموافقة

اإلدارة مجلس وعضو المهيدب، القادر عبد عصام. أ اإلدارة مجلس لعضو والتي ،(مباشرة وغير مباشرة ملكية) لصافوال % 49 بنسبة

ً طعام زيوت منتجات بيع عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة زوي ا الع قصي معتز. م م 2018 عام وعقود تعامالت بأن علما

التجارية للشروط اً ووفق العادية األعمال سياق في تتم مستمرة تجارية ومعامالت عقود عن عبارة وهي لاير، مليون 1.77 بلغت

.تفضيلية شروط أي ودون السائدة

29

للخدمات هرفي وشركة (لألغذية صافوال لشركة تابعة شركة) للسكر المتحدة الشركة بين ستتم التي والعقود االعمال على الموافقة

المهيدب، القادر عبد عصام. أ اإلدارة مجلس لعضو والتي ،(مباشرة وغير مباشرة ملكية) لصافوال % 49 بنسبة المملوكة الغذائية

ً السكر منتجات بيع عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة زوي ا الع قصي معتز. م اإلدارة مجلس وعضو تعامالت بأن علما

اً ووفق العادية األعمال سياق في تتم مستمرة تجارية ومعامالت عقود عن عبارة وهي لاير، مليون 2.20 بلغت م 2018 عام وعقود

.تفضيلية شروط أي ودون السائدة التجارية للشروط

30

هرفي وشركة (لألغذية صافوال لشركة تابعة شركة) الغذائية للصناعات الدولية الشركة بين ستتم التي والعقود االعمال على الموافقة

القادر عبد عصام. أ اإلدارة مجلس لعضو والتي ،(مباشرة وغير مباشرة ملكية) لصافوال % 49 بنسبة المملوكة الغذائية للخدمات

المتخصصة الدهون منتجات بيع عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة زوي ا الع قصي معتز. م اإلدارة مجلس وعضو المهيدب،

ً والمارجرين في تتم مستمرة تجارية ومعامالت عقود عن عبارة وهي لاير، مليون 2,30 بلغت م 2018 عام وعقود تعامالت بأن علما

.تفضيلية شروط أي ودون السائدة التجارية للشروط اً ووفق العادية األعمال سياق

امتناع

امتناع

امتناع

امتناع

امتناع

امتناع

امتناع

امتناع



ألوفت فندقالموقع27/10/2019االجتماع تاريخالعربية المراكز شركةالشركة

#

1

ً (عملة وبأي دولًيا أو/و محلًيا إصدارها يمكن والتي) اإلسالمية الشريعة أحكام مع متوافقة صكوك الشركة إصدار على التصويت  السياسة مع تماشيا

 جميع التخاذ مشروطة وغير عامة صالحيات اإلدارة مجلس ومنح مضمون، وغير مرونة أكثر السوق طريق عن تمويل إلى الشركة بنقل األمد الطويلة

 تكون قد أخرى وثيقة أو سند أو اتفاق أي في والدخول والتفاوض وإجراء قرار أي والتخاذ التفويض، طريق عن أو مباشرة إما الالزمة، اإلجراءات

 إلى الرجوع دون وذلك المالية، الشركة وأحوال السوق أوضاع على بناًء صكوك أية وقيمة عدد بخصوص القرار والتخاذ الصفقة، هذه لتنفيذ ضرورية

.للمساهمين العامة الجمعية

العمومية للجمعيات التصويت قرارت و أجندة

التصويت

نعم



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 صندوق صائب لألسھم السعودیة

 صندوق استثماري مفتوح
 (مدار من قبل شركة االستثمار لألوراق المالیة والوساطة)

 القوائم المالیة
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
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 كي بي ام جي الفوزان وشركاه  

 محاسبون ومراجعون قانونيون
 واجهة الرياض، طريق المطار 

 ٩٢٨٧٦ص.ب 
 ١١٦٦٣الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

 ٨٧٤٨٥٠٠ ١١ ٩٦٦+  تلفون 
 ٨٧٤٨٦٠٠ ١١ ٩٦٦+  فاكس
 www.kpmg.com/sa   اإللكتروني الموقع
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 وعضو غير شريك السعودية العربية المملكة في مسجلة مهنية شركة وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، الفوزان جي ام بي كي
 سويسرية. جميع الحقوق محفوظة. تعاونية شركة العالمية، جي ام بي كي ل والتابعة المستقلة جي ام بي كي شركات شبكة في

 

 المستقل   مراجع الحسابات تقرير  
  السعودية لألسهمصندوق صائب للسادة مالكي وحدات 

   الرأي

المدار من قبل شركة االستثمار لألوراق  ("الصندوق")،  السعودية لألسهمصندوق صائب للقد راجعنا القوائم المالية 
  م، وقوائم الدخل٢٠١٩ديسمبر  ٣١("مدير الصندوق") والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في  المالية والوساطة 

للسنة المنتهية في والتدفقات النقدية الوحدات  لحامليالعائدة  (حقوق الملكية) ، والتغيرات في صافي الموجوداتالشامل
لمكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات المرفقة مع القوائم المالية، ا  واإليضاحات ،ذلك التاريخ

 التفسيرية األخرى. 

  ٣١وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في  
للمعايير الدولية للتقرير المالي  سنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا م، وأداءه المالي وتدفقاته النقدية لل٢٠١٩ديسمبر 

.  المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 أساس الرأي

ة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير لقد قمنا بالمراجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمد
تم توضيحها في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الصندوق وفقًا  

المالية، كما وفينا أيًضا لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم 
بمتطلبات سلوك وآداب المهنة األخرى وفقًا لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة 

 لتوفير أساًسا لرأينا في المراجعة.

 عن القوائم المالية ومجلس إدارة الصندوقمسؤوليات مدير الصندوق 

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة إن مدير الصندوق هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل، وفقًا 
والئحة  في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

يئة السوق المالية، وهو المسؤول عن الرقابة الداخلية التي يراها مدير الصندوق صناديق االستثمار الصادرة من ه
 ضرورية، لتمكينه من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ.  

رة وعن وعند إعداد القوائم المالية، فإن مدير الصندوق هو المسؤول عن تقدير قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستم
اإلفصاح بحسب مقتضى الحال، عن األمور ذات العالقة باالستمرارية، واستخدام أساس االستمرارية في المحاسبة، ما لم  

  تكن هناك نية لدى مدير الصندوق لتصفية الصندوق أو إيقاف عملياته، أو ليس هناك خيار واقعي بخالف ذلك.  

  علي عملية إعداد التقارير المالية للصندوق.   هو المسوؤل عن اإلشراف    مجلس إدارة الصندوق،المكلفين بالحوكمة، أي  إن  



٢ 

المستقل   مراجع الحسابات تقرير  
(يتبع)للسادة مالكي وحدات صندوق صائب لألسهم السعودية  

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما  
أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضمانًا  

ملكة العربية السعودية ستكشف دائًما على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في الم
عن تحريف جوهري عندما يكون موجوًدا. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية إذا كان يمكن 
بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس  

 لية. هذه القوائم الما

وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني 
 ونحافظ على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. وعلينا أيًضا: 

  خـطأ، وتصـــــميم وتنفـيذ  تـحديد مـخاطر التحريـفات الجوهرية في القوائم الـمالـية وتـقديرها ســـــواًء بســــــبب غش أو
ا لرأينا. ويعد  اسـً بة لتوفير أـس تجابة لتلك المخاطر، والحصـول على أدلة مراجعة كافية ومناـس إجراءات مراجعة اـس
ــاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على  خطر عدم اكتشــ

تجاوز الرقابة الداخلية. تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو

  ،الحصــول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصــلة بالمراجعة، من أجل تصــميم إجراءات مراجعة مناســبة للظروف
وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية الرقابة الداخلية بالصندوق.

 ة واإلفـصاحات ذات العالقة تقويم مدى مناـسبة الـسياـسات المحاـسبية المـستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاـسبي
التي قام بها مدير الصندوق.

  اـستنتاج مدى مناـسبة اـستخدام مدير الـصندوق ألـساس االـستمرارية في المحاـسبة، واـستناًدا إلى أدلة المراجعة التي
أن قدر  كاً كبيراً بـش ة تم الحصـول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير ـش

الصـندوق على البقاء كمنشـأة مسـتمرة. وإذا َخلُصـنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، فإننا مطالبون بأن نلفت االنتباه 
في تقريرنا إلى اإلفصـاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك اإلفصـاحات غير كافية، فإننا 

ــتنتاجاتنا إ ــتند اسـ ــول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع مطالبون بتعديل رأينا. وتسـ لى أدلة المراجعة التي تم الحصـ
ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الصندوق عن البقاء كمنشأة مستمرة.

   تقويم العرض الـعام، وهيـكل ومحتوى القوائم الـمالـية، بـما في ذلك اإلفصـــــاحات، وما إذا كانت القوائم الـمالـية تعبر
المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرًضا عادًال. عن

، فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة المكلفين بالحوكمةلقد أبلغنا 
 .الصندوقذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفناها خالل مراجعة  في للمراجعة، بما

 عن / كي بي ام جي الفوزان وشركاه
  محاسبون ومراجعون قانونيون

 بديري ة بن أحمدحمز بن هاني
  ٤٦٠رقم الترخيص 

م ٢٠٢٠ إبريل ١ التاريخ:   

هـ  ١٤٤١شعبان  ٨ الموافق:   



 

۳ 

 صندوق صائب لألسھم السعودیة
 صندوق استثماري مفتوح

 قائمة المركز المالي
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

 )المبالغ المدرجة بالریال السعودي(
 

 إیضاحات 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸

     الموجودات
     

 ٤۹۷٬۲۳٦  ۱٬۸٤۰٬۷۱۲ ۹ نقد وما في حكمھ
 ٤۰٬۹٥۳٬۳۱۷   ٤۷٬٤۳۸٬۱٥۹ ۱۰ استثمارات

 ٤۱٬٤٥۰٬٥٥۳  ٤۹٬۲۷۸٬۸۷۱  إجمالي الموجودات
     

     المطلوبات
     

 ٦۸٬٤۲۸  ۷۸٬۳۲٥ ۱٤٬۱۲ مستحقةأتعاب إدارة 
 ٥٥٬٤۱۰  ٥۷٬۰۷۸  مصروفات مستحقة

 ۱۲۳٬۸۳۸  ۱۳٥٬٤۰۳  المطلوباتإجمالي 
     

 ٤۱٬۳۲٦٬۷۱٥  ٤۹٬۱٤۳٬٤٦۸  الوحدات لحامليصافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة 
     

 ۲۱٥٬۰٦۷  ۲۰٥٬۸۰٥  (بالعدد)وحدات مصدرة 
     

(لایر صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لكل وحدة 
 سعودي)

 
۲۳۸٫۷۹  ۱۹۲٫۱٦ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.۲۰) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (



 

٤ 

 صندوق صائب لألسھم السعودیة
 صندوق استثماري مفتوح

 قائمة الدخل الشامل 
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 )المبالغ المدرجة بالریال السعودي(
 

 إیضاحات 
دیسمبر  ۳۱

دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹
 م۲۰۱۸

     الدخل
     

 ۱٬٥۷۰٬۱۷۷  ۱٬۷۱٤٬۲۳۷  دخل توزیعات أرباح
 ۱٬۲٤۳٬۸۰۰  ۹٬۳۲۱٬٤۲۱ ۱۱ ربح من استثمارات، صافي

 ۲٬۸۱۳٬۹۷۷  ۱۱٬۰۳٥٬٦٥۸  الدخلإجمالي 
     

     المصروفات
     

 )۷٤۷٬٤٥۳(  )۷۹۹٬۳٦٦( ۱٤٬۱۲ أتعاب إدارة
 )۸٬۸۰٥(  )٤٤٬٤۸۱(  أتعاب حفظ

 )۱۷۱٬۲٥۹(  )۲٦۳٬٤۹۹( ۱۳      مصروفات أخرى
 )۹۲۷٬٥۱۷(  )۱٬۱۰۷٬۳٤٦(  إجمالي المصروفات

     
 ۱٬۸۸٦٬٤٦۰  ۹٬۹۲۸٬۳۱۲  صافي ربح السنة

     
 --  --  الدخل الشامل اآلخر للسنة

     
 ۱٬۸۸٦٬٤٦۰  ۹٬۹۲۸٬۳۱۲  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.۲۰) إلى (۱اإلیضاحات المرفقة من ( تعتبر



 

٥ 

 صندوق صائب لألسھم السعودیة
 صندوق استثماري مفتوح

 قائمة التغیرات في صافي الموجودات (حقوق الملكیة) 
 العائدة لحاملي الوحدات

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )السعوديالمبالغ المدرجة بالریال (

 

دیسمبر  ۳۱ 
دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹

 م۲۰۱۸
    

 ۳۹٬۱۸۱٬۱۷۰  ٤۱٬۳۲٦٬۷۱٥ الوحدات في بدایة السنة لحامليصافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة 
    

 ۱٬۸۸٦٬٤٦۰  ۹٬۹۲۸٬۳۱۲ إجمالي الدخل الشامل للسنة
    

    الوحدات: حاملياشتراكات واستردادات من قبل 
 ۲٬٦۹۳٬٤۷٥   ۸٥۸٬۸۸٥ وحدات خالل السنةإصدار 

 )۲٬٤۳٤٬۳۹۰(  )۲٬۹۷۰٬٤٤٤( استرداد وحدات خالل السنة
 ۲٥۹٬۰۸٥  )۲٬۱۱۱٬٥٥۹( الوحدات حامليمن قبل  (استردادات) / اصداراتصافي 

    
 ٤۱٬۳۲٦٬۷۱٥   ٤۹٬۱٤۳٬٤٦۸ الوحدات في نھایة السنة لحامليصافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة 

 
 

 (بالعدد) معامالت الوحدات
 

دیسمبر  ۳۱ 
دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹

 م۲۰۱۸
    

 ۲۱۳٬٤۸۳  ۲۱٥٬۰٦۷ الوحدات المصدرة في بدایة السنة
    

 ۱۳٬۸۲٦  ۳٬۹٥۷ وحدات مصدرة خالل السنة
 )۱۲٬۲٤۲(  )۱۳٬۲۱۹( وحدات مستردة خالل السنة

 ۱٬٥۸٤  )۹٬۲٦۲( في الوحدات زیادةال /(النقص) صافي 
    

 ۲۱٥٬۰٦۷  ۲۰٥٬۸۰٥ الوحدات المصدرة في نھایة السنة
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.۲۰) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (



 

٦ 

 صندوق صائب لألسھم السعودیة
 صندوق استثماري مفتوح
 قائمة التدفقات النقدیة 

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة
 )المبالغ المدرجة بالریال السعودي(

 

 إیضاحات 
 دیسمبر ۳۱

دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹
 م۲۰۱۸

 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 

   

 ۱٬۸۸٦٬٤٦۰  ۹٬۹۲۸٬۳۱۲  صافي ربح السنة
     

     تسویات لـ:
 )۱٬٥۷۰٬۱۷۷(  )۱٬۷۱٤٬۲۳۷(  دخل توزیعات أرباح

 )۱٬۲٤۳٬۸۰۰(  )۹٬۳۲۱٬٤۲۱( ۱۱ استثمارات، صافيربح من 
  )۱٬۱۰۷٬۳٤٦(  )۹۲۷٬٥۱۷( 

     صافي التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة
 )۱٬۱٤۱٬٦۷۰(  ۲٬۸۳٦٬٥۷۹  في االستثمارات / (الزیادة) النقص

 ٦۲٬۷۹٦  ۹٬۸۹۷  مستحقةالزیادة في أتعاب إدارة 
 ۱۰٬۱۱۰  ۱٬٦٦۸  الزیادة في المصروفات المستحقة 

 )۱٬۹۹٦٬۲۸۱(  ۱٬۷٤۰٬۷۹۸  النقد الناتج من/(المستخدم في) العملیات
 ۱٬٥۷۰٬۱۷۷  ۱٬۷۱٤٬۲۳۷  توزیعات أرباح مستلمة

 )٤۲٦٬۱۰٤(  ۳٬٤٥٥٬۰۳٥  صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) األنشطة التشغیلیة
     

   األنشطة التمویلیة التدفقات النقدیة من
 )۲٬٤۳٤٬۳۹۰(  )۲٬۹۷۰٬٤٤٤(  المدفوع السترداد الوحدات

 ۲٬٦۹۳٬٤۷٥  ۸٥۸٬۸۸٥  متحصالت من إصدار وحدات
 ۲٥۹٬۰۸٥  )۲٬۱۱۱٬٥٥۹(  صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من األنشطة التمویلیة

     
 )۱٦۷٬۰۱۹(  ۱٬۳٤۳٬٤۷٦  صافي الزیادة/ (النقص) في نقد وما في حكمھ

 ٦٦٤٬۲٥٥  ٤۹۷٬۲۳٦ ۹ نقد وما في حكمھ في بدایة السنة
 ٤۹۷٬۲۳٦  ۱٬۸٤۰٬۷۱۲ ۹ نقد وما في حكمھ في نھایة السنة

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.۲۰) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (



 السعودیةصندوق صائب لألسھم 
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۷ 

 عام .۱
 

مفتوح، تم تأسیسھ بموجب اتفاقیة بین شركة  يصندوق صائب لألسھم السعودیة ("الصندوق") ھو صندوق استثمار
االستثمار لألوراق المالیة والوساطة ("شركة االستثمار كابیتال أو مدیر الصندوق") الشركة التابعة المملوكة 

یولیو  ۲٤الوحدات"). بدأ الصندوق عملیاتھ في  حامليدي لالستثمار ("البنك") والمستثمرین ("بالكامل للبنك السعو
 م. ۲۰۰٤

 
ال یتم تداول أسھم الصندوق في سوق عام. یھدف الصندوق إلى تنمیة رأس المال على المدى الطویل للمستثمرین 

جة والمنتجات المالیة. یعاد استثمار كل من خالل التعرض لالستثمار المنوع في أسھم الشركات السعودیة المدر
 الدخل في الصندوق وینعكس ذلك على صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة إلى كل وحدة.

 
رجب  ۱۲شركة االستثمار كابیتال ھي مدیر ووسیط الصندوق. وفقاً للتغیرات في شروط وأحكام الصندوق بتاریخ 

عیین شركة الریاض المالیة ("الریاض المالیة") كأمین حفظ للصندوق. م)، تم ت۲۰۱۸مارس  ۲۹ھـ (الموافق ۱٤۳۹
 شركة االستثمار كابیتال أمین حفظ للصندوق. كانتقبل التغیرات في شروط وأحكام الصندوق، 

 
وفیما یتعلق بالتعامل مع حاملي الوحدات، یعتبر مدیر الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبیة مستقلة. وبناًء على 

 م مدیر الصندوق بإعداد قوائم مالیة منفصلة للصندوق.ذلك، یقو
 

 اللوائح النظامیة .۲
 

ذو الحجة  ۳یخضع الصندوق لالئحة صنادیق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بتاریخ 
 ۱٤۳۷شعبان  ۱٦م) والتعدیالت الالحقة لھا (" الالئحة المعدلة ") بتاریخ ۲۰۰٦دیسمبر  ۲٤ھـ (الموافق  ۱٤۲۷

الصنادیق داخل المملكة العربیة السعودیة.  لجمیعقدمت متطلبات تفصیلیة  والتيم)، ۲۰۱٦مایو  ۲۳ھـ (الموافق 
 م).۲۰۱٦نوفمبر  ٦ھـ (الموافق  ۱٤۳۸صفر  ٦أصبحت الالئحة المعدلة ساریة بتاریخ 

  
 األساس المحاسبي .۳

 
ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر  تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقا

إلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح وا
 صنادیق االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالیة وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

 
 أسس القیاس .٤

 
ً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء قیاس االستثمارات بالقیمة العادلة باستخدام مبدأ  تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقا

 االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة. 
 

لیس لدى الصندوق دورة تشغیل محددة بوضوح وبالتالي ال یعرض موجودات ومطلوبات متداولة وغیر متداولة 
 نفصل في قائمة المركز المالي. بدال من ذلك یتم عرض الموجودات والمطلوبات بترتیب درجة سیولتھا.بشكل م

 
  العملة الوظیفیة وعملة العرض .٥

 
. تم العملة الوظیفیة وعملة العرض الخاصة بالصندوقیتم عرض ھذه القوائم المالیة بالریال السعودي الذي یمثل 

 سعودي ما لم یذكر خالف ذلك.تقریب كافة المبالغ ألقرب لایر 
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۸ 

 
 استخدام األحكام والتقدیرات    .٦

 
عند إعداد ھذه القوائم المالیة، قامت اإلدارة باستخدام األحكام والتقدیرات التي تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة 

الفعلیة عن ھذه وعلى المبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج 
 التقدیرات.

 
 تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم إثبات التعدیالت على التقدیرات بأثر الحق.
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة     .۷
 

لسیاسات بصورة ثابتة فیما یلي السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة عند إعداد ھذه القوائم المالیة: تم تطبیق ھذه ا
 على كافة السنوات المعروضة، ما لم یذكر خالف ذلك. 

 
 

 إثبات اإلیرادات )أ(
 دخل توزیعات أرباح

یتم إثبات دخل توزیعات األرباح في قائمة الدخل الشامل في التاریخ الذي ینشأ فیھ الحق في استالم دفعات توزیعات 
مرتبطة بتوزیعات األرباح للمنشأة؛ ویمكن قیاس مبلغ توزیعات األرباح األرباح. من المحتمل تدفق منافع اقتصادیة 

بصورة موثوق بھا. بالنسبة لألوراق المالیة المدرجة عادة ما یكون ھذا ھو تاریخ توزیعات األرباح السابقة. بالنسبة 
ى دفع توزیعات األرباح. لألوراق المالیة غیر المدرجة عادة ما یكون ھذا ھو التاریخ الذي یوافق فیھ المساھمون عل

یتم إثبات دخل توزیعات األرباح من األوراق المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بند 
 منفصل في قائمة الدخل الشامل.

 
 صافي الربح من األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة جمیع التغیرات في القیمة العادلة  یتضمن صافي الربح من األدوات
المحققة وغیر المحققة وفروقات الصرف األجنبي (إن وجدت)، ولكن یستثنى من ذلك الفوائد ودخل توزیعات 

 األرباح.
 

الربح أو الخسارة باستخدام طریقة یتم حساب صافي الربح المحقق من األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 
 المتوسط المرجح للتكلفة.

 
 الوحدات لحامليتوزیعات  )ب(

 حامليلالوحدات على أنھا خصم من صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة  حامليلیتم احتساب التوزیعات 
 الوحدات. 

 
 

 األتعاب والمصروفات األخرى )ج(
 قائمة الدخل الشامل عند استالم الخدمات ذات الصلة.یتم إثبات األتعاب والمصروفات األخرى في 
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 الزكاة والضریبة)     د(

بموجب النظام الحالي للزكاة وضریبة الدخل المطبق في المملكة العربیة السعودیة، فإن الصندوق ُمعفى من دفع أي 
ً على مالكي الوحدات وبالتالي ال یجنب لھا أي زكاة وضریبة دخل. تُعد الزكاة وضریبة  ً أیضا الدخل التزاما

 مخصص في ھذه القوائم المالیة.
 

 مخصصات (ھـ)
یتم إثبات المخصص كلما كان ھناك التزام حالي (قانوني أو حكمي) نتیجة لحدث سابق یمكن تقدیره بصورة موثوقة 

ً للموارد لت ً خارجیا سویة االلتزام ویكون باإلمكان تقدیر مبلغ االلتزام بصورة ویكون من المرجح أن یتطلب تدفقا
 موثوقة بھ.

 

 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة )و(
 

 اإلثبات والقیاس األولي
یتم اإلثبات األولي للموجودات والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في تاریخ التداول، 

فیھ الصندوق طرفا في األحكام التعاقدیة لألداة. یتم إثبات الموجودات المالیة والمطلوبات  وھو التاریخ الذي یصبح
 المالیة األخرى في التاریخ الذي نشأت فیھ.

 

یتم اإلثبات األولي للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة 
المعاملة في قائمة الدخل الشامل. یتم اإلثبات األولي للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة التي  مع إثبات تكالیف

لیست بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة زائدا/ناقص تكالیف المعاملة التي تتعلق مباشرة 
 باقتنائھا أو إصدارھا.

 

 تصنیف الموجودات المالیة
وجودات المالیة عند اإلثبات األولي على أنھ یتم قیاسھا كما یلي: بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من تصنف الم

 خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

 الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة
استوفت كال الشرطین أدناه وال تصنف بالقیمة العادلة من خالل یتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة إذا 

 الربح أو الخسارة:
 

یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالیة لتحصیل تدفقات نقدیة  -
 تعاقدیة، و

قدیة التي تمثل فقط دفعات ألصل المبلغ تنشأ الشروط التعاقدیة للموجودات المالیة في تواریخ محددة للتدفقات الن -
 والفائدة على أصل المبلغ القائم.

 

 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
یتم قیاس الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطین أدناه وال یصنف 

 من خالل الربح أو الخسارة:بالقیمة العادلة 
یتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج أعمال یتحقق الھدف منھ عن طریق تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وبیع  -

 موجودات مالیة؛ و
ینتج عن شروطھا التعاقدیة في تواریخ محددة تدفقات نقدیة تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل  -

 المبلغ المستحق.
 

ثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة التي ال یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، یحق للصندوق عند اإل
أن یختار بشكل نھائي عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا الخیار على 

 أساس كل استثمار على حدة.
 

 دلة من خالل الربح أو الخسارةالموجودات المالیة بالقیمة العا
 یتم تصنیف جمیع الموجودات المالیة األخرى على أنھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (یتبع) )و(
 

 تقییم نموذج األعمال
یجري مدیر الصندوق تقییماً للھدف من نموذج األعمال ال�ذي ی�تم االحتف�اظ ب�الموجودات فی�ھ عل�ى مس�توى المحفظ�ة 
ألن ذلك یعكس بشكل أفضل طریقة إدارة األعم�ال وت�وفیر المعلوم�ات ل�إلدارة. تتض�من المعلوم�ات الت�ي أُخ�ذت ف�ي 

 االعتبار ما یلي: 
ل ھ�ذه السیاس�ات عملی�ا. وبالتحدی�د، م�ا إذا كان�ت اس�تراتیجیة اإلدارة السیاسات واألھداف المح�ددة للمحفظ�ة وتش�غی -

تركز على اكتساب إیرادات عمولة تعاقدیة، والحفاظ على بیان�ات أس�عار الفائ�دة مح�ددة، ومطابق�ة م�دة الموج�ودات 
 ت؛ المالیة مع مدة المطلوبات التي تمول ھذه الموجودات أو تحقیق تدفقات نقدیة من خالل بیع الموجودا

 یتم تقییم طریقة أداء المحفظة ورفع تقریر بھا إلى مدیري الصندوق؛  -
المخاطر التي تؤثر عل�ى أداء نم�وذج األعم�ال (والموج�ودات المالی�ة المح�تفظ بھ�ا ض�من نم�وذج األعم�ال) وكیفی�ة  -

 إدارة ھذه المخاطر؛ 
العادل�ة للموج�ودات الم�دارة أو الت�دفقات فیم�ا إذا كان�ت المكاف�آت تس�تند إل�ى القیم�ة  -كیفیة مكاف�أة م�دیري األعم�ال  -

 النقدیة التعاقدیة المحصلة؛ و 
تك��رار حج��م وتوقی��ت المبیع��ات ف��ي الفت��رات الس��ابقة، وأس��باب ھ��ذه المبیع��ات وتوقعاتھ��ا بش��أن نش��اط المبیع��ات  -

ی�یم الكل�ي المستقبلیة. إال أن المعلومات ح�ول نش�اط المبیع�ات ال تؤخ�ذ باالعتب�ار عن�د عزلھ�ا، ولك�ن كج�زء م�ن التق
 لكیفیة تحقیق أھداف الصندوق المذكورة إلدارة الموجودات المالیة وكیفیة تحقق التدفقات النقدیة. 
 

إن الموجودات المالیة التي یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة والت�ي ی�تم تقی�یم أداءھ�ا عل�ى أس�اس القیم�ة العادل�ة، ی�تم 
قیاسھا بالقیمة العادلة من خ�الل ال�ربح أو الخس�ارة ألنھ�ا ال ی�تم االحتف�اظ بھ�ا لتحص�یل ت�دفقات نقدی�ة تعاقدی�ة وال ی�تم 

 دیة ولبیع موجودات مالیة. االحتفاظ بھا لتحصیل تدفقات نقدیة تعاق
 

 تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة
لغرض ھذا التقییم، یعّرف "المبلغ األصلي" على أنھ القیم�ة العادل�ة للموج�ودات المالی�ة عن�د اإلثب�ات األول�ي. تع�رف 
"العمولة/الفائدة" على أنھا مبلغ مقابل القیمة الزمنیة للنقود ومقابل المخاطر االئتمانیة المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم 

ر اإلقراض األساسیة األخرى والتكالیف (مخاطر السیولة والتك�الیف اإلداری�ة) خالل فترة زمنیة معینة ومقابل مخاط
 باإلضافة إلى ھامش الربح. 

 
عند تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة، یأخ�ذ الص�ندوق باالعتب�ار 

ا إذا كانت الموجودات المالیة تتضمن شرط تعاقدي ق�د ی�ؤدي إل�ى تغی�ر الشروط التعاقدیة لألداة. وھذا یشمل تقییم فیم
توقی��ت أو مبل��غ الت��دفقات النقدی��ة التعاقدی��ة وإذا ك��ان ك��ذلك فل��ن تس��توفي ھ��ذا الش��رط. وعن��د إج��راء ھ��ذا التقی��یم، یأخ��ذ 

 الصندوق باالعتبار ما یلي: 
 النقدیة. األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغیر مبلغ وتوقیت التدفقات  -
 خصائص الرافعة المالیة؛  -
 شروط السداد والتمدید؛  -
الش��روط الت��ي تح��د م��ن مطالب��ة الص��ندوق بالت��دفقات النقدی��ة م��ن موج��ودات مح��ددة (دون ح��ق الرج��وع لترتیب��ات  -

 الموجودات)؛ و 
 إعادة الضبط الدوري ألسعار الفائدة. -الخصائص التي تعدل اعتبارات القیمة الزمنیة للنقود  -

 
 إعادة التصنیف

ال یتم إعادة تص�نیف الموج�ودات المالی�ة بع�د إثباتھ�ا األول�ي، إال ف�ي الفت�رة الت�ي یق�وم فیھ�ا الص�ندوق بتغیی�ر نم�وذج 
 أعمالھ إلدارة الموجودات المالیة.

 
 تصنیف المطلوبات المالیة

ائدة الفعلي ما لم یصنف یقوم الصندوق بتصنیف مطلوباتھ المالیة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الف
 المطلوبات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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 التوقف عن اإلثبات
یتوقف الصندوق عن إثبات الموجودات المالیة (أو حیثما كان ذلك مناسباً، جزء من الموجودات المالیة أو جزء من 

المالیة المماثلة) عند انقضاء مدة الحقوق التعاقدیة الستالم التدفقات النقدیة من الموجودات مجموعة من الموجودات 
المالیة أو عند قیامھ بتحویل الحقوق الستالم التدفقات النقدیة التعاقدیة في المعاملة التي یتم بموجبھا انتقال جمیع 

 یقوم الصندوق بموجبھا بتحویل أو االحتفاظ مخاطر ومنافع ملكیة الموجودات المالیة بشكل جوھري أو التي ال
 بجمیع مخاطر ومنافع ملكیة الموجودات المالیة بشكل جوھري وال یحتفظ بالسیطرة على الموجودات المالیة.
 

عند التوقف عن إثبات الموجودات المالیة، فإن الفرق بین القیمة الدفتریة للموجودات (أو القیمة الدفتریة الموزعة 
) المقابل المالي المستلم (بما في ذلك أي ۱الموجودات التي تم التوقف عن إثباتھا) ومجموع ما یلي ( على جزء من

) أي ربح أو خسارة متراكم تم إثباتھ ۲موجودات جدیدة یتم الحصول علیھا ناقصاً أي مطلوبات جدیدة مفترضة) و (
 في الدخل الشامل اآلخر یتم إثباتھ في الربح أو الخسارة. 

 
امالت التي یقوم فیھا الصندوق بتحویل الموجودات التي تم إثباتھا في قائمة المركز المالي الخاصة بھ، ولكنھ المع

یحتفظ إما بكافة أو معظم مخاطر ومنافع الموجودات المحولة أو جزء منھا، ال یتم االعتراف بھذه الموجودات 
 لمخاطر والمنافع یشمل معامالت البیع وإعادة الشراء.المحولة. إن تحویل الموجودات مع االحتفاظ بجمیع أو معظم ا

 
بالنسبة للمعامالت التي ال یقوم الصندوق باالحتفاظ أو تحویل جمیع مخاطر ومنافع ملكیة الموجودات المالیة بشكل 
جوھري ویقوم باإلبقاء على السیطرة على الموجودات، یستمر الصندوق في إثبات الموجودات بقدر مشاركتھ 

 المستمرة التي تحدد بقدر تعرضھ للتغیرات في قیمة الموجودات المحولة.
 

 یقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات االلتزام المالي عند تسویة أو إلغاء أو انتھاء االلتزامات التعاقدیة.
 

 المقاصة
في قائمة المركز المالي یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي 

فقط عند وجود حق قانوني ملزم لدى الصندوق في الوقت الحالي بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وكذلك عندما یكون 
 لدى الفرع النیة لتسویتھا على أساس الصافي أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد.

 
قط عندما یتم السماح بذلك بموجب المعاییر الدولیة للتقریر یتم عرض اإلیرادات والمصروفات على أساس الصافي ف

 المالي أو لألرباح والخسائر الناتجة عن مجموعة من المعامالت المماثلة مثل نشاط تداول الصندوق.
 

 قیاس القیمة العادلة )ح(
ام ما ضمن معاملة "القیمة العادلة" ھي القیمة التي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التز

منتظمة بین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس في السوق الرئیسیة أو، عند عدم وجود السوق الرئیسیة، السوق 
األكثر مالءمة التي من خاللھا تكون متاحة للصندوق في ذلك التاریخ. إن القیمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر 

 عدم األداء.
 

یمة العادلة لألداة باستخدام السعر المتداول في السوق النش�طة لتل�ك األداة، عن�د توفرھ�ا. ی�تم یقوم الصندوق بقیاس الق
اعتب�ار الس�وق عل�ى أنھ�ا س�وق نش�طة إذا كان�ت مع��امالت الموج�ودات أو المطلوب�ات ت�تم بتك�رر وحج�م ك�اِف لتق��دیم 

نش�طة وفق�اً لس�عر اإلغ�الق  معلومات عن األسعار على أساس مستمر. یق�یس الص�ندوق األدوات المدرج�ة ف�ي س�وق
 الرسمي في البورصة ذات الصلة التي یتم تداول األداة فیھا.

 
في حال عدم وجود سعر متداول في سوق نشط، فإن الصندوق یستخدم أسالیب تقییم تزید من استخدام المدخالت 

أسلوب التقییم المختار یتضمن القابلة للمالحظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة. إن 
 جمیع العوامل التي یأخذھا المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعیر العملیة.
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 قیاس القیمة العادلة )ط(
الت�ي ح�دث  یقوم الصندوق بإثبات التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كما في نھایة فترة التقری�ر

 خاللھا التغییر.
 

 النقد وما في حكمھ )ي(
یتكون النقد وما في حكمھ من ودائع لدى البنوك ونقد لدى الوسیط في حساب تداول ولدى أمین الحفظ في حساب 
استثماري وموجودات مالیة عالیة السیولة ذات استحقاق ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ االقتناء والتي تخضع لمخاطر 

 قصیرة األجل. المطلوباتن قبل الصندوق عند إدارة غیر جوھریة للتغیرات في قیمتھا العادلة ویتم استخدامھا م
 

 القابلة لالستردادالوحدات  )ك(
ً للشروط  یصنف الصندوق األدوات المالیة المصدرة ضمن المطلوبات المالیة أو أدوات حقوق الملكیة، وذلك وفقا

 التعاقدیة لألدوات.
 

ول ھذه الوحدات مالكیھا بصافي لدى الصندوق وحدات قابلة لالسترداد مصدرة. عند تصفیة الصندوق، تخ
الموجودات المتبقیة. ویتم تصنیفھا بالتساوي من جمیع النواحي ولھا شروط وظروف متطابقة. توفر الوحدات القابلة 
لالسترداد للمستثمرین الحق في المطالبة باسترداد األموال نقدًا بقیمة تتناسب مع حصة المستثمر في صافي 

 یخ استرداد وكذلك في حالة تصفیة الصندوق.موجودات الصندوق في كل تار
 

 على أنھا حقوق ملكیة عند استیفائھا لكافة الشروط التالیة: القابلة لالستردادیتم تصنیف الوحدات 
 

 تمنح المالك حصة تناسبیة من صافي موجودات الصندوق في حالة تصفیة الصندوق؛ -
 األخرى؛ تًصنَّف في فئة األدوات التي تخضع لجمیع فئات األدوات -
 جمیع األدوات المالیة في فئة األدوات التي تخضع لجمیع فئات األدوات األخرى لھا سمات متطابقة؛ -
بصرف النظر عن االلتزام التعاقدي للصندوق بإعادة شراء أو استرداد قیمة األداة النقدیة أو أصل مالي آخر، ال  -

 عتباره التزاًما؛ و تشتمل األداة على أي سمات أخرى تتطلب التصنیف على أنھ با
إن إجمالي التدفقات النقدیة المتوقعة العائدة لألداة على مدى عمرھا تستند بشكل جوھري على الربح أو  -

الخسارة، أو التغیر في صافي الموجودات المثبتة أو التغیر في القیمة العادلة لصافي موجودات الصندوق المثبتة 
 وغیر المثبتة على مدى عمر األداة.

 

إثبات التكالیف اإلضافیة التي تعود مباشرة إلى إصدار أو استرداد الوحدات القابلة لالسترداد ضمن حقوق یتم 
 الملكیة مباشرة كخصم من المتحصالت أو جزء من تكلفة الشراء.

 
 معاییر جدیدة .۸

 
المالي والتعدیالت علیھا، المعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة وتفسیرات لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر  )أ(

 المطبقة بواسطة الصندوق
 

إن المعاییر الجدیدة والتعدیالت والتغییرات على المعاییر الحالیة التي صدرت عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 
 م وعلیھ تم تطبیقھا بواسطة الصندوق، حیثما ینطبق ذلك:۲۰۱۹ینایر  ۱ساریة المفعول اعتباراً من 

 
یانالبالمعاییر/التعدیالت

  
 عقود اإلیجار  ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي 

تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر 
 ۲۳المالي 

 .عدم التیقن من معالجات ضریبة الدخل

  المنافع طویلة األجل في الشركات الشقیقة والمشروعات المشتركة ۲۸معیار المحاسبة الدولي 
 تعدیالت الخطة أو تقلیصھا أو تسویتھا   ۱۹معیار المحاسبة الدولي 

ومعیار  ۱۱و  ۳المعیار الدولي للتقریر المالي 
 ۲۳و  ۱۲المحاسبة الدولي 

م ۲۰۱٥التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي دورة 
 م۲۰۱۷ –
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على الصندوق لم یكن لھا أي تأثر جوھري على ھذه القوائم إن تطبیق المعاییر المعدلة والتفسیرات الواجب تطبیقھا 
 المالیة.

 

 المعاییر الصادرة ولكنھا غیر ساریة المفعول بعد )ب(
ھناك عدد من المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر التي یسري مفعولھا على الفترات السنویة التي تبدأ في أو 

المبكر لھا، إال أن الصندوق لم یقم بالتطبیق المبكر لھذه المعاییر الجدیدة أو م مع السماح بالتطبیق ۲۰۲۰ینایر  ۱بعد 
 التعدیالت عند إعداد ھذه القوائم المالیة حیث ال یوجد لھا تأثیر كبیر على القوائم المالیة للصندوق.

 

 ئم المالیة للصندوق.المعاییر الجدیدة أو المعدلة الواردة أدناه ال یتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على القوا
 

 
 المعاییر/التفسیرات

 
 

 البیان

یسري مفعولھا اعتباراً من 
 الفترات التي تبدأ في أو بعد

 التاریخ التالي
   

تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر 
 ۳المالي 

 م۲۰۲۰ینایر  ۱ تعریف النشاط التجاري

 ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
 ۸الدولي ومعیار المحاسبة 

 م۲۰۲۰ینایر  ۱  التعریف الجوھري

 م۲۰۲۲ینایر  ۱ عقود التأمین  ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي 
 

 النقد وما في حكمھ .۹

 
 
 

دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۱۹

دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۱۸

      
 ٤۹۷٬۲۳٦  ۱٬۸٤۰٬۷۱۲   نقد لدى أمین حفظ

 
 استثمارات .۱۰

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
:أسھم     

 ٤۰٬۹٥۳٬۳۱۷  ٤۷٬٤۳۸٬۱٥۹ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

 یلخص الجدول التالي تعرض الصندوق لسندات األسھم المدرجة في مختلف القطاعات:
 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 
 القیمة العادلة التكلفة القیمة العادلة التكلفة 
     

 ۱۷٬۷٦۳٬٥٤۳ ۱٤٬۹۳٥٬۸٥۹ ۱۸٬۱۳٦٬۹۲۲ ۱۷٬۲۸٤٬۰٦۷ الماليالقطاع 
 ٤٬۹۰٦٬۲۱٤ ٥٬۲۰۸٬۱۰۰ ٥٬۸٤۹٬۳۲٤ ٥٬۲۱۰٬۱۲۲ السلع االستھالكیة غیر األساسیة

 ۸٥۱٬۷۰۰ ۸٤۱٬٥۰۰ ٥٬٦٤٤٬٤٥۸ ٥٬۰۸۹٬٦۸۷ الطاقة
 -- -- ٥٬٤۳۷٬٤۲۹ ٤٬۸۷۲٬۷٦۱ صناعات

 ۹٬۹٥۰٬٤٤۱ ۱۰٬۳۳۰٬٦٦۲ ٥٬۳٤۰٬۲٦۸ ٥٬۲۸۲٬۹۰۸ المواد األساسیة
 ۸۲۹٬۸٤۰ ۹۳۰٬۲٦۰ ۳٬۲٥۱٬٦۰۰ ۳٬۱۷۲٬٥۰٦ عقارات

 ۲٬٦۲۹٬۱٦۰ ۳٬۰۸۳٬٤۲٥ ۱٬٦۸٤٬٦۲۰ ۱٬٥٦۹٬۸۱۱ السلع االستھالكیة األساسیة
 ۱٬۹۱٤٬۳۱۷ ۱٬٦۷۷٬۱٥٦ ۱٬۲٤۱٬۱٤۷ ۱٬۲۸٤٬٥٦۱ الرعایة الصحیة

 -- -- ۸٥۲٬۳۹۱ ۱٬۰۰۰٬۱۲۲ خدمات
 ۱٬۳۱٥٬۱۲۷ ۱٬۱٤۰٬۱۸۳ -- -- خدمات االتصاالت

 ۷۹۲٬۹۷٥ ۷٥٤٬۸۲٥ -- -- التجزئة
 ٤٤٬۷٤ ٦٦٬٥٤٥۷٬٤۳۸٬۱٥۹ ۳۸٬۹۰۱٬۹۷۰ ٤۰٬۹٥۳٬۳۱۷ 
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 ربح من استثمارات، صافي .۱۱
 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في  
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹ 
    

 )۸۰۷٬٥٤۷(  ٦٬٦٤۹٬۸۰۷ (خسارة) محققة، صافي / حاربأ
 ۲٬۰٥۱٬۳٤۷  ۲٬٦۷۱٬٦۱٤ ، صافيھغیر محقق حاربأ

 ۹٬۳۲۱٬٤۲۱  ۱٬۲٤۳٬۸۰۰ 
 أتعاب إدارة .۱۲

 
ً لشروط وأحكام الصندوق یقوم الصندوق بدفع أتعاب إدارة إلى مدیر الصندوق تعادل  ً من قیمة ۱٫۷٥وفقا ٪ سنویا

صافي الموجودات في تاریخ كل تقییم. إضافة لذلك، فإن المصروفات اإلداریة التي تدفع من قبل مدیر الصندوق 
ً بحد أقصى ۰٫۲٥بواسطة الصندوق، وتخضع لمصروفات إداریة بنسبة بالنیابة عن الصندوق یتم سدادھا  ٪ سنویا

 من صافي قیمة الموجودات.
 

 مصروفات أخرى .۱۳
 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في  

 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹                                          
     

 ٦۸٬۰۰۲  ۱٦۰٬٦۷۷ تكلفة معامالت أوراق مالیة
 ٥۹٬٦۷٦  ٤۷٬٥۰۰ ومھنیةأتعاب قانونیة 

 ۳٬۷۷۰  ٥٬۳۰۰ أتعاب مجلس إدارة الصندوق
 ۳۹٬۸۱۱  ٥۰٬۰۲۲                                                          أخرىمصروفات 

 ۲٦۳٬٤۹۹  ۱۷۱٬۲٥۹ 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .۱٤
 

تشتمل األطراف ذات العالقة بالصندوق على مدیر الصندوق ومجلس إدارة الصندوق والبنك. یتعامل الصندوق مع 
 خالل السیاق االعتیادي ألنشطتھ.من األطراف ذات العالقة 

 
إضافة إلى المعامالت المفصح عنھا في ھذه القوائم المالیة، فإن المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة 

 الناتجة من ھذه المعامالت ھي كما یلي:
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة:
 ۳۱للسنة المنتھیة في    

 دیسمبر
 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ طبیعة المعاملة طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة

     

 مدیر الصندوق شركة االستثمار كابیتال
 ۷٤۷٬٤٥۳ ۷۹۹٬۳٦٦ أتعاب إدارة -
أوراق تكالیف معامالت  -

 ٦۸٬۰۰۲ ۱٦۰٬٦۷۷ مالیة

أتعاب مجلس إدارة  - مجلس إدارة الصندوق مجلس إدارة الصندوق
 ۳٬۷۷۰ ٥٬۳۰۰ الصندوق
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة (یتبع) .۱٤
 

 األرصدة مع األطراف ذات العالقة:
 

 طبیعة األرصدة العالقةطبیعة  الطرف ذو العالقة
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
     
شركة االستثمار 

 ٦۸٬٤۲۸ ۷۸٬۳۲٥ مستحقةأتعاب إدارة  - مدیر الصندوق كابیتال

     
مجلس إدارة 

 الصندوق
مجلس إدارة 

 الصندوق
أتعاب مجلس إدارة  -

 ۳٬۷۷۰ ٥٬۳۰۰ مستحقةالصندوق 

 
 تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة .۱٥

 
القیم الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة للصندوق ضمن فئات لألدوات یبین الجدول التالي تصنیف 

 المالیة:
 

  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 بالتكلفة المطفأة

بالقیمة العادلة من  
خالل الربح أو 

 الخسارة
     

     الموجودات المالیة
 --  ۱٬۸٤۰٬۷۱۲  نقد وما في حكمھ

 ٤۷٬٤۳۸٬۱٥۹  --  استثمارات
 ٤۷٬٤۳۸٬۱٥۹   ۱٬۸٤۰٬۷۱۲  إجمالي الموجودات

     
     المطلوبات المالیة

 --  ۷۸٬۳۲٥  مستحقةأتعاب إدارة 
 --  ٥۷٬۰۷۸  مصروفات مستحقة
 --  ۱۳٥٬٤۰۳  إجمالي المطلوبات

 
 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 بالتكلفة المطفأة

بالقیمة العادلة من  
خالل الربح أو 

 الخسارة
    

    المالیةالموجودات 
 --  ٤۹۷٬۲۳٦ نقد وما في حكمھ

 ٤۰٬۹٥۳٬۳۱۷  -- استثمارات
 ٤۰٬۹٥۳٬۳۱۷  ٤۹۷٬۲۳٦ إجمالي الموجودات

     
   المطلوبات المالیة

 --  ٦۸٬٤۲۸ مستحقةأتعاب إدارة 
 --  ٥٥٬٤۱۰ مصروفات مستحقة
 --  ۱۲۳٬۸۳۸ إجمالي المطلوبات
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 إدارة المخاطر المالیة .۱٦

 
 للمخاطرالتعرض 

تعد إدارة المخاطر جزءاً ال یتجزأ من االستثمار وعملیة التشغیل. یمكن تقسیم إدارة المخاطر إلى إدارة المخاطر 
المالیة وإدارة المخاطر التشغیلیة وقیاس المخاطر المستقل. تشمل إدارة المخاطر المالیة جمیع عناصر عملیة 

صندوق بمالحظة أي انحرافات عن المراكز المستھدفة االستثمار. یسمح عدد من أنظمة إدارة المخاطر لمدیر ال
واألھداف. تشمل إدارة المخاطر التشغیلیة النقاط األربعة للخسائر المحتملة وھي: العملیات والنظم واألشخاص 

 واألحداث الخارجیة. تعد إدارة المخاطر وظیفة مستقلة وھي منفصلة وظیفیا عن إدارة العملیات وإدارة المحافظ. 
 

قسم إدارة المخاطر ھو المسؤول الرئیسي عن تحدید ومراقبة المخاطر. یشرف مجلس إدارة الصندوق على یعد 
 مدیر الصندوق وھو مسؤول في النھایة عن إدارة المخاطر الشاملة للصندوق.

 
 یتعرض الصندوق للمخاطر التالیة نتیجة استخدامھ لألدوات المالیة:

 
 مخاطر االئتمان -
 مخاطر السیولة -
 ر السوق؛ ومخاط -
 مخاطر التشغیل -

 
 إطار إدارة المخاطر

یحتفظ الصندوق بمراكز في األدوات المالیة غیر المشتقة وفقا الستراتیجیتھ نحو إدارة االستثمار. تتكون المحفظة 
 االستثماریة للصندوق من األسھم المدرجة في سوق األسھم السعودي (تداول).

 
إلدارة الموجودات تماشیًا مع أھداف الصندوق االستثماریة. یقوم مدیر  تم منح مدیر الصندوق السلطة التقدیریة

الصندوق بمراقبة االلتزام بتوزیعات الموجودات المستھدفة ومكون المحفظة على أساس یومي. في الحاالت التي 
اءات إلعادة تكون فیھا المحفظة مختلفة عن توزیعات الموجودات المستھدفة، فإن مدیر الصندوق ملزم باتخاذ اإلجر

 توازن المحفظة تماشیًا مع األھداف المحددة ضمن الحدود الزمنیة المقررة.
 

 مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان ھي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ أو تعھداتھ المبرمة مع الصندوق مما یؤدي إلى تكبد 

 الصندوق لخسارة مالیة.
 

یتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان على رصیده البنكي والرصید المحتفظ بھ في حساب التداول والرصید لدى أمین 
الحفظ. ألغراض إعداد تقاریر إدارة المخاطر یقوم الصندوق بدراسة وتجمیع كل عناصر التعرض لمخاطر 

 ومخاطر القطاع. االئتمان مثل مخاطر التعثر في السداد الفردیة للمدین، ومخاطر الدولة 
 

إن سیاسة الصندوق بشأن مخاطر االئتمان ھي تقلیل تعرضھ لمخاطر "األطراف األخرى" مع وجود مخاطر أعلى 
 بشأن التعثر في السداد وذلك من خالل التعامل مع األطراف األخرى التي تستوفي معاییر ائتمان محددة.

 
ندوق للتأكد من تماشیھا مع إرشادات االستثمار الخاصة تتم مراقبة مخاطر االئتمان بانتظام من قبل مدیر الص

 بالصندوق.
 

قد ینتج عن أنشطة الصندوق مخاطر في التسویة. "مخاطر التسویة" ھي مخاطر الخسارة بسبب فشل منشأة في 
 الوفاء بالتزاماتھا بتقدیم النقد أو األوراق المالیة أو الموجودات األخرى المتفق علیھا تعاقدیًا.
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 مخاطر االئتمان (یتبع)

بالنسبة لكل المعامالت تقریبًا، یقلل الصندوق من ھذه المخاطر من خالل إجراء تسویات عن طریق وسیط نظامي 
 لضمان تسویة الصفقة فقط عندما یكون الطرفان قد أوفیا بالتزامات التسویة التعاقدیة.

 
 األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:یوضح الجدول التالي الحد 

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
    

 ٤۹۷٬۲۳٦  ۱٬۸٤۰٬۷۱۲ النقد وما في حكمھ
 
ال یوجد لدى الصندوق أي آلیة تصنیف داخلیة رسمیة. یتم إدارة والتحكم بمخاطر االئتمان عن طریق مراقبة 

حدود للتعامل مع أطراف أخرى محددة والتقییم المستمر للقدرة االئتمانیة لألطراف مخاطر االئتمان ووضع 
 األخرى. یتم بشكل عام إدارة مخاطر االئتمان على أساس التصنیفات االئتمانیة الخارجیة لألطراف األخرى.

 
 مخصص انخفاض في القیمة

لدى الصندوق استثمارات في سندات حقوق الملكیة فقط المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. لذلك، 
. باإلضافة إلى ۹لم یتم تسجیل مخص انخفاض في القیمة في ھذه القوائم المالیة وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 

 د وما في حكمھ. ذلك، لیس ھناك مخصص انخفاض في قیمة رصید النق
 

 مخاطر السیولة
تتمثل مخاطر السیولة في مخاطر مواجھة الصندوق لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بمطلوباتھا المالیة التي 

 تتم تسویتھا عن طریق السداد نقداً أو من خالل موجودات مالیة أخرى.
 

السیولة الكافیة، قدر اإلمكان، للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا، یھدف مدیر الصندوق إلى ضمان أن یكون لدیھ دائماً 
في ظل الظروف العادیة والظروف الحرجة، بما في ذلك االسترداد المقدر للوحدات، دون تكبد خسائر غیر مقبولة 

 أو تعرض سمعة الصندوق للخطر.
 

وبالتالي فھو معرض  س یوميعلى أساتنص شروط وأحكام الصندوق على اشتراكات واستردادات الوحدات 
 الوحدات في أي وقت.  حامليلمخاطر السیولة للوفاء بطلبات استرداد 

 
یراقب مدیر الصندوق متطلبات السیولة على أساس دوري كما یسعى للتأكد من توفر التمویل الكافي للوفاء بأي 

 قد تنشأ. مطلوبات
 

مدرجة على أنھ قابلة للتحقق بشكل سریع حیث أنھ یتم تداولھا یتم اعتبار استثمارات الصندوق في األوراق المالیة ال
 بشكل نشط في تداول.

 
یدیر الصندوق مخاطر السیولة الخاصة بھ عن طریق االستثمار بشكل أساسي في األوراق المالیة التي من المتوقع 

 أن تتم تصفیتھا خالل مدة قصیرة.
 

 مخاطر السوق
التغیرات في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبیة مخاطر السوق ھي مخاطر تأثیر 

 وأسعار األسھم على إیرادات الصندوق أو القیمة العادلة لملكیتھ في األدوات المالیة.
 

ً لشروط وأحكام  إن استراتیجیة الصندوق إلدارة مخاطر السوق ناتجة عن أھداف استثمارات الصندوق وفقا
ً للسیاسات  الصندوق. یتم إدارة مخاطر السوق الخاصة بالصندوق في الوقت المناسب من قبل مدیر الصندوق وفقا

 واإلجراءات المحددة. تتم مراقبة مراكز السوق الخاصة بالصندوق بانتظام من قبل مدیر الصندوق.
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 مخاطر العمالت

ن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف العمالت مخاطر العمالت ھي المخاطر الناجمة ع
األجنبیة. إن عملة النشاط للصندوق ھي الریال السعودي. یتم إدراج جمیع الموجودات والمطلوبات المالیة للصندوق 

 بالریال السعودي. وعلیھ، ال یتعرض الصندوق لمخاطر العملة.
 

 تحلیل الحساسیة
أدناه األثر على صافي الموجودات العائدة على مالكي الوحدات ذات االنخفاض المحتمل بشكل یعرض الجدول 

٪ في تاریخ التقریر. یتم احتساب ذلك على أساس مقیاس بیتا ۱۰معقول في أسعار سوق األسھم الفردیة بواقع 
" باحتساب مدى استجابة سعر الخاص بالصندوق التي یتم قیاسھا داخلیًا بواسطة مدیر الصندوق. یقوم مقیاس "بیتا

الصندوق للتذبذب في مؤشر السوق الرئیسیة (تاسي). تتم التقدیرات على أساس االستثمار الفردي. إن ھذا التحلیل 
 یفترض بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة وتحدیداً مخاطر أسعار الفائدة وتحویل العمالت األجنبیة.

 

دیسمبر  ۳۱ بالریال السعوديالتأثیر على صافي الموجودات 
 دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹

 م۲۰۱۸
صافي خسارة االستثمارات المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل 

 ۳٬۷٦۷٬۷۰٥  ٤٬٤۱۱٬۷٤۹ الربح أو الخسارة 
 

 الوحدات لحاملياألثر على نسبة صافي الموجودات العائدة 
    
صافي خسارة االستثمارات المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الربح 

 ٪۹٫۱۲  ٪۹٫۳۰ أو الخسارة 

 
 ٪ أثر مساٍو ومعاكس للمبالغ المبینة أعاله.۱۰قد ینتج عن االرتفاع في أسعار سوق األسھم الفردیة بواقع 

 
 مخاطر أسعار العموالت

التغیرات في معدالت العموالت على القیم العادلة أو التدفقات النقدیة تنشأ مخاطر أسعار العموالت من احتمالیة تأثیر 
المستقبلیة لألدوات المالیة. یراقب مدیر الصندوق المراكز بصورة یومیة لضمان الحفاظ على المراكز ضمن حدود 

 الفجوة المحددة، إن وجدت. ال یخضع الصندوق لمخاطر أسعار العمولة.
 

 مخاطر التشغیل
یل ھي مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة مخاطر التشغ

باإلجراءات والتكنولوجیا والبنیة التحتیة التي تدعم أنشطة الصندوق مع األدوات المالیة سواء داخلیاً أو خارجیاً لدى 
تمان والسوق والسیولة مثل تلك الناتجة عن مقدم الخدمة للصندوق ومن العوامل الخارجیة غیر مخاطر االئ

 المتطلبات القانونیة والتنظیمیة والمعاییر المتعارف علیھا لسلوك إدارة االستثمار.
 

یھدف الصندوق إلى إدارة المخاطر التشغیلیة لكي یحقق التوازن بین الحد من الخسائر واألضرار المالیة التي تلحق 
 ري المتمثل في تحقیق عوائد لمالكي الوحدات. بسمعتھ وبین تحقیق ھدفھ االستثما

 
إن المسؤولیة الرئیسیة إلعداد وتنفیذ الضوابط الرقابیة على مخاطر العملیات تقع على عاتق فریق إدارة المخاطر. 
یتم دعم ھذه المسؤولیة عن طریق إعداد معاییر عامة إلدارة مخاطر العملیات بحیث تشمل الضوابط واإلجراءات 

 مقدمي الخدمة وإنشاء مستویات خدمة مع مقدمي الخدمة في المجاالت التالیة:لدى 
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 مخاطر التشغیل (یتبع)
 واإلجراءات الرقابةتوثیق  -
 متطلبات لـ -

 بین مختلف الوظائف واألدوار والمسؤولیات؛و الواجباتالفصل المناسب بین  •
 . المعامالت ومراقبة تسویة •
 مخاطر التشغیلیة التي یتم مواجھتھا.لالتقییم الدوري ل •

 المخاطر المحددة؛  لمعالجةكفایة الضوابط واإلجراءات  -
 االمتثال للمتطلبات التنظیمیة والمتطلبات القانونیة األخرى؛ -
 طوارئ؛ طخط تطویر -
 التدریب والتطویر المھني؛ -
 المعاییر األخالقیة ومعاییر األعمال؛ و -
 .المخاطر بما في ذلك التأمین إذا كان ذلك مجدیًا تخفیض -

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة .۱۷

 
 یقوم الصندوق بقیاس بعض األدوات المالیة بالقیمة العادلة في تاریخ كل قائمة مركز مالي.

 
بموجب معاملة  القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما

نظامیة تتم بین متعاملین في السوق بتاریخ القیاس. یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو 
 تحویل المطلوبات ستتم إما:

 
 في السوق الرئیسیة لألصل أو االلتزام، أو -
 زام. في غیر السوق الرئیسیة، أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلت -

 
یجب أن تكون السوق الرئیسیة أو السوق األكثر تفضیًال متاحة للصندوق. یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام 
باستخدام االفتراضات التي یستخدمھا المشاركون في السوق عند تسعیر األصل أو االلتزام على افتراض أن 

الصندوق أسالیب تقییم مالئمة للظروف والتي یتوفر لھا المشاركین یتصرفون لمصلحتھم االقتصادیة. یستخدم 
بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة، مع تحقیق أقصى استخدام للمدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة وتقلیل استخدام 

عادلة المدخالت غیر القابلة للمالحظة. التغیرات في االفتراضات المتعلقة بھذه العوامل قد تؤثر على القیمة ال
 لألدوات المالیة.

 
 نماذج التقییم

تستند القیمة العادلة لألدوات المالیة التي یتم تداولھا في سوق نشطة على األسعار التي یتم الحصول علیھا مباشرة 
من أسعار الصرف التي یتم من خاللھا تداول األدوات أو من خالل وسیط یقدم األسعار المتداولة غیر المعدلة من 

ألدوات مماثلة. یقوم الصندوق بتحدید القیم العادلة لكافة األدوات المالیة األخرى باستخدام طرق تقییم سوق نشط 
 أخرى.

 
وبالنسبة لألدوات المالیة التي من النادر تداولھا وذات شفافیة أسعار ضئیلة، فإن القیمة العادلة تكون أقل موضوعیة 

لسیولة وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعیر وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام بناًء على ا
 والمخاطر األخرى التي تؤثر على أداة معینة.

 
یقیس الصندوق القیم العادلة باستخدام التسلسل الھرمي للقیمة العادلة أدناه والذي یعكس أھمیة المدخالت المستخدمة 

 في إجراء القیاس:
 

 دلة) في أسواق نشطة ألدوات مماثلة.: مدخالت متداولة (غیر المع۱المستوى 
 
 



 السعودیةصندوق صائب لألسھم 
 صندوق استثماري مفتوح

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 )المبالغ المدرجة بالریال السعودي(
 

۲۰ 

 القیم العادلة لألدوات المالیة (یتبع) .۱۷
 

والتي یمكن مالحظتھا بصورة مباشرة  ۱: مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى ۲المستوى 
تخدام: أسعار السوق (األسعار) أو بصورة غیر مباشرة (مشتقة من األسعار). تشتمل ھذه الفئة على أدوات مقیمة باس

المتداولة في األسواق النشطة ألدوات مماثلة، أو األسعار المتداولة ألدوات مماثلة أو متشابھة في األسواق التي یتم 
اعتبارھا على أنھا أقل من نشطة، أو طرق تقییم أخرى التي یمكن مالحظة جمیع مدخالتھا الھامة بصورة مباشرة 

 سوقیة.أو غیر مباشرة من البیانات ال
 

: مدخالت غیر قابلة للمالحظة. تتضمن ھذه الفئة كافة األدوات ذات طرق التقییم التي تشتمل على ۳المستوى 
مدخالت ال تستند على بیانات قابلة للمالحظة، كما أن المدخالت غیر القابلة للمالحظة ذات أثر ھام على تقییم األداة. 

على األسعار المتداولة ألدوات مماثلة والتي تتطلب تعدیالت أو افتراضات تتضمن ھذه الفئة أدوات تم تقییمھا بناًء 
 غیر قابلة للمالحظة الھامة لتعكس الفروقات بین األدوات.

 

یقوم الصندوق بتقییم سندات حقوق الملكیة التي یتم تداولھا في سوق مالي بآخر أسعارھا المسجلة. بالقدر الذي یتم 
من التسلسل الھرمي  ۱ط وعدم تطبیق تعدیالت التقییم، یتم تصنیفھا ضمن المستوى فیھ تداول سندات األسھم بنشا

للتسلسل  ۱للقیمة العادلة؛ وبالتالي تم تصنیف موجودات الصندوق المسجلة بالقیمة العادلة بناًء على المستوى 
 الھرمي للقیمة العادلة.

 

 قیاسھا بالقیمة العادلة األدوات المالیة التي یتم -التسلسل الھرمي للقیمة العادلة 
یحلل الجدول التالي األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة في تاریخ التقریر حسب المستوى في التسلسل الھرمي 
للقیمة العادلة الذي یتم فیھ تصنیف قیاس القیمة العادلة. تستند المبالغ على القیم المعترف بھا في قائمة المركز المالي. 

 القیمة العادلة أدناه متكررة. جمیع قیاسات
 
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 
 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى  

 ٤۷٬٤۳۸٬۱٥۹  --  --  ٤۷٬٤۳۸٬۱٥۹ استثمارات 
 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 
 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى  

 --  --  ٤۰٬۹٥۳٬۳۱۷ استثمارات 
 

٤۰٬۹٥۳٬۳۱۷ 
 

 لم یتم أي تحویل في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة للموجودات المالیة المحتفظ بھا بالقیمة العادلة.خالل السنة، 
 

تعتبر األدوات المالیة األخرى مثل النقد وما في حكمھ وتوزیعات األرباح المستحقة والمصروفات المستحقة 
القیمة العادلة، بسبب طبیعة قصر أجلھا  موجودات مالیة ومطلوبات مالیة قصیرة األجل تقارب قیمتھا الدفتریة

 والجودة االئتمانیة المرتفعة لألطراف األخرى.
 

 آخر یوم تقییم .۱۸
 م).۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م: ۲۰۱۸م (۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إن آخر یوم تقییم للسنة كان في 

 
 األحداث بعد نھایة فترة التقریر .۱۹

م وقد انتشر في جمیع أنحاء العالم بما في ۲۰۲۰) في أوائل سنة ۱۹-تم تأكید وجود فیروس كورونا المستجد (كوفید
ذلك المملكة العربیة السعودیة مما تسبب في اضطرابات في األعمال والنشاط االقتصادي. یعتبر الصندوق أن ھذا 

ال یعتبر مدیر الصندوق أنھ من  التطور،تقلب وسریع نظًرا ألن الوضع م.ھو حدث ال یستدعي التعدیل بعد الحدث
على الصندوق. الحدثالممكن تقدیم تقدیر كمي للتأثیر المحتمل لھذا   

 
 اعتماد القوائم المالیة .۲۰

مارس  ۱٥ھـ (الموافق ۱٤٤۱ رجب ۲۰تم اعتماد ھذه القوائم المالیة لإلصدار من قبل مدیر الصندوق في 
 ).م۲۰۲۰
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