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معلومات صندوق اإلستثمار
اسم الصندوق
صندوق صائب للطروحات األولية السعودية.

أهداف الصندوق
يهدف إلى تنمية رأس المال من خالل استثمار أموال الصندوق في أسهم الطروحات األولية وأسهم حقوق األولوية للشركات السعودية وكذلك األسهم السعودية
المدرجة حديثا ً التي لم يمضي على ادراجها خمسة سنوات في السوق واستثمار السيولة النقدية في صناديق و أدوات أسواق النقد .كما أن الصندوق لن يوزع أية
أرباح على مالكي الوحدات بل سيعاد استثمارها في الصندوق مما سينعكس على سعر وحدة الصندوق

أهداف وسياسات اإلستثمار و ممارساته
-

يسعى الصندوق إلى تحقيق هدفه لنمو رأس المال من خالل االستثمار في األصول التالية:
•

أسهم الطروحات األولية وأسهم حقوق األولوية للشركات السعودية و كذلك األسهم السعودية المدرجة حديثا ً التي لم يمضي على ادراجها خمسة
سنوات في السوق.

•

أدوات أسواق النقد المصدرة من جهات سعودية و خليجية والتي تخضغ إلى اشراف مؤسسة النقد العربي السعودي و البنوك المركزية الخليجية
حيث سيتم اختيار تلك الجهات المصدرة ألدوات أسواق النقد بناءاً على التصنيف االئتماني بدرجة إستثمارية.

•

وحدات صناديق أسواق النقد ،المرابحات والمتاجرة بالسلع المدارة من قبل مدير الصندوق أو أي مدير آخر والمطروحة وحداتها طرحا ً عاما ً
ومرخصة من قبل الهيئة والتي تقوم بشكل رئيسي باالستثمار في أسواق النقد.

•

سيتم اختيار وتفضيل اإلستثمارات أعاله بناءاً على أعلى عائد متوقع "حسب االستراتيجية المذكورة في البند  3من هذه المادة" متوفر في ذلك
الوقت والذي يقابله أقل مستوى مخاطر ممكن.

•
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وحدات صناديق الطروحات األولية المطروحة وحداتها طرحا ً عاما ً ومرخصة من قبل الهيئة.

-

ال توجد قيود أخرى على نوع األوراق المالية التي يمكن للصندوق االستثمار فيها غير التي تم ذكرها في هذه الشروط واألحكام.

-

يجوز للصندوق أن يقترض لتغطية طلبات اإلسترداد بحد أقصى  %01من صافي قيمة أصوله بعد أخذ موافقة مجلس ادارة الصندوق ،وسيتحمل مدير
الصندوق تكاليف االقتراض .كما يجوز للصندوق أن يقترض ألغراض االستثمار بحد أقصى  % 01من صافي قيمة أصوله بعد أخذ موافقة مجلس ادارة
الصندوق ،وسيتحمل الصندوق تكاليف االقتراض.

-

االقتراض المقصود هنا هي القروض قصيرة األجل التي ال يزيد أجلها عن  6أشهر.

-

سيتم بيع وشراء استثمارات الصندوق في سوق األسهم السعودي فيما يتعلق باألسهم ،وسيتم بيع وشراء أدوات أسواق النقد في السوق السعودي والخليجي.

-

اليجوز لصندوق االستثمار تملك وحدات صندوق استثمار آخر إذا تجاوز اجمالي الوحدات التي تم تملُكها ما نسبته ( )%01من صافي قيمة أصول
الصندوق الذي قام بالتملك ،أو ما نسبته ( )%01من صافي أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته ولن تزيد نسبة االستثمار في الصناديق مجتمعه عن
 %01من صافي أصول الصندوق.

-

لن يستثمر الصندوق أصوله في أي مشتقات أوراق مالية أو استخدامها الدارة أصول الصندوق بإستثناء األوراق المالية الناتجة عن تغييرات في رأس المال
كأسهم حقوق األولوية .
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أداء الصندوق
 .0جدول مقارنة يغطي السنوات المالية (باللاير السعودي)
أعلى سعر للوحدة
خالل سنة

أقل سعر للوحدة
خالل سنة

عدد الوحدات
المصدرة

قيمة األرباح
الموزعة

نسبة المصروفات

السنة

صافي قيمة أصول
الصندوق

صافي قيمة أصول
الصندوق لكل وحدة

90.59

216,03.

ال ينطبق

...3%

2015

 92مليون

99.09

011.0.

391,..2

ال ينطبق

...6%

2016

 32مليون

92.10

92.06

96.99

006,662

ال ينطبق

..19%

2019

 01مليون

93.35

99.29

22.06

 ..سجل اآلداء
الصندوق

الصندوق

المؤشر

االجمالي ()%

سنوي ()%

-6.67%

-29.64%

عام 2015

-2.85%

-8.86%

-

-

عام 2016

0.89%

-14.75%

 3سنوات

-

-

عام 2017

-4.78%

-9.45%

ســنة

-4.78%

-9.45%

منذ التأسيس
 5سنوات

المؤشر

الصندوق

الصندوق خالل عام
تحملها
سجل المصروفات التي
()%
االجمالي
-33.86%

%

سعودي
لاير
التأسيس منذ

إدارة
رسوم -

-

0022%
سنوات
5

693,356

اخرى*
رسوم -

-

0.33%
 3سنوات

552,692

-12.59%

0033%
ســنة

763,539

-30.40%

-0.02%التشغيل
مجموع رسوم

سجل المصروفات التي تحملها الصندوق خالل عام

مصاريف إدارية تشمل:
الحسابات
أتعاب مراجع
.0
%
لاير سعودي
 ..الرسوم الرقابية.
الصندوق .رسوم إدارة
1.5%
057,773
أتعاب مجلس إدارة
.3
 .5رسوم النشر في تداول
76,939

التفاصيل
** للمزيد من
323,357

3

المؤشر

%2095

*اخرى مصاريف

المالية
التشغيل
القوائمرسوم
اإلطالع على مجموع
نرجو0025%
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أداء
 .3اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية
الرجاء مراجعة المرفق لإلطالع على ممارسات التصويت.

 .5تقرير مجلس إدارة الصناديق السنوي




أعضاء مجلس ادارة الصناديق
.0

األستاذ  /هشام بن حسين ابو جامع (رئيس المجلس)

..

األستاذ  /سلمان بن بدر الفغم (عضو غير مستقل)

.3

الدكتور  /محمد بن فرج الزهراني (عضو مستقل)

.5

األستاذ  /أحمد بن سالم العنزي (عضو مستقل)

.0

المهندس /خالد مدخلي (عضو غير مستقل)

اجتماعات مجلس ادارة الصناديق خالل العام 2017
.1االجتماع األول عقد بتاريخ 01/05/2017
.2االجتماع الثاني عقد بتاريخ 23/11/2017



حضور اجتماعات مجلس ادارة الصناديق:
.1االجتماع األول  :لم يتم حضور جميع اعضاء مجلس ادارة الصناديق.
.2االجتماع الثاني  :تم حضور جميع اعضاء مجلس ادارة الصناديق.
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الموضوعات التي تمت مناقشتها خالل االجتماعات:

.0

االجتماع األول .109/10/10 :
أ.

الموضوع األول :الموافقة على محضر االجتماع
السابق

ب .الموضوع الثاني الموافقة على إعادة تعيين إرنست
ويونغ كمراجع خارجي للحسابات
ج .الموضوع الثالث :استعراض األداء ومؤشرات
الصناديق
د.

الموضوع الرابع :تعديالت في شروط وأحكام
الصناديق:

ه.

الموضوع الخامس :استعراض تقارير المخاطر

و .الموضوع السادس :استعراض تقارير االلتزام
ز .الموضوع السابع :المراجعة السنوية لفعالية اشراف
مجلس ادارة الصناديق ومدير الصندوق حسب المادة
 32ج من الئحة صناديق االستثمار
ح .الموضوع الثامن :مواضيع أخرى

..

اإلجتماع الثاني .109/00/.3 :
أ.

الموضوع األول :الموافقة على محضر
االجتماع السابق

ب .الموضوع الثاني الموافقة على تعيين سكرتير
مجلس إدارة صناديق االستثمار
ج .الموضوع الثالث :استعراض األداء ومؤشرات
الصناديق االستثمارية خالل الفترة الماضية
د .الموضوع الرابع :التعديالت على الشروط
واالحكام
ه .الموضوع الخامس :استعراض تقارير المخاطر
و .الموضوع السادس :استعراض تقارير االلتزام



قرارات مجلس ادارة الصناديق لعام :2017
أ.
ب.
ج.
د.
ه.
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الموافقة على محضر االجتماع الثاني للمجلس و المنعقد بتاريخ  ..ديسمبر .106م.
الموافقة على إعادة تعيين إرنست ويونغ كمراجع خارجي لحسابات الصناديق المشرف عليها من المجلس
الموافقة على جميع التعديالت المذكورة أعاله حسب طلب ادارة االصول وبما يتوافق مع الئحة الصناديق االستثمارية.
الموافقة على محضر االجتماع االول للمجلس و المنعقد بتاريخ .109 / 10 / 10م.
الموافقة على تعيين سكرتير مجلس ادارة الصناديق المشرف عليها من المجلس.
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مدير الصندوق
شركة االستثمار ألوراق المالية والوساطة ) االستثمار كابيتال (  ،وهي شركة سعودية مساهمة مقفله تم تأسيسها وفقا ألنظمة المملكة العربية السعودية بسجل
تجاري رقم  ، 1010235995وهي مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم  37 - 11156الصادر في  1أكتوبر  2011م.
عنوان مدير الصندوق:
ص.ب  ، 6888الرياض11452
المملكة العربية السعودية
هاتف 00966112547666
الهاتف المجاني 8001248282
www.icap.com.sa
• توجد تغييرات حدثت على الشروط و األحكام (إضافة ضريبة القيمة المضافة)
•ال توجد أي عموالت خاصة حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة

أمين الحفظ
شركة االستثمار ألوراق المالية والوساطة ) االستثمار كابيتال (  ،وهي شركة سعودية مساهمة مقفله تم تأسيسها وفقا ألنظمة المملكة العربية السعودية بسجل
تجاري رقم  ، 1010235995وهي مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم  37 - 11156الصادر في  1أكتوبر  2011م.
عنوان أمين الحفظ:
ص.ب  ، 6888الرياض11452
المملكة العربية السعودية
هاتف 00966112547666
الهاتف المجاني 8001248282
www.icap.com.sa
وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:
يحتفظ المدير بسجالت وحسابات متعلقة في األصول وااللتزامات والدخل والمصروفات المتعلقة بكل صندوق .العهدة المادية ألصول الصندوق تكون ألمين الحفظ
الذي يجوز له تعيين أمناء حفظ تابعين له في مختلف المواقع  /الدول.
أقر أمين الحفظ بأن مدير الصندوق قد قام باآلتي:
 05إصدار ونقل و استرداد الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار و شروط و أحكام الصندوق و مذكرة المعلومات.
 ..تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق و مذكرة المعلومات.
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مخالفة أي من قيود االستثمار و صالحيات االقتراض
التسلسل SI NO /
1

المخالفة Breach /

نوع المخالفة Type of Breach /

تجاوز الحد قيود االستثمار الموضحة في مذكرة
الشروط واالحكام للصندوق  ،وسياسة االستثمار
والمادة /04أ من الئحة صناديق االستثمار

تجاوز مقصود

breach in the IPG’s/ Terms and
Conditions and Investment Fund
Regulations article 40

2

تجاوز الحد قيود االستثمار الموضحة في الئحة
صناديق االستثمارالمادة /04هـ و مذكرة الشروط
واالحكام للصندوق  ،وسياسة االستثمار

breach in the IPG’s/ Terms and
Conditions and Investment Fund
Regulations article 40 and 41/g

Active

تجاوز غير مقصود

Passive

تاريخ المخالفة Date of Breach /

/2يوليو2102/
2-Jul-17

/22يوليو2102/
23-Jul-17

مالحظة :مخالفة غير مقصودة تعني مخالفة قيود االستثمار او شروط وأحكام الصندوق بسبب تغير في الظروف خارج سيطرة مدير الصندوق مثل
(استرداد وحدات في الصندوق أو ارتفاع  /انخفاض السوق المالي)،كما أن جميع المخالفات قد تم معالجتها من قبل مدير الصندوق عند اكتشافها.
Note: Passive breach means: a breach due to change of circumstance that is beyond the control of the fund
manager for instance (units redemption request, Market volatility up / down), however, all breaches identified
have been adjusted by the fund manager once highlighted.
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تقرير عن أداء الصندوق اإلستثماري واألنشطة اإلستثمارية
تسبب التوحيد المالي بتأثير أعمق على االنكماش االقتصادي  ،ونمو األعمال البطيء،
وانخفاض التضخم ونمو بطي ًئا باالئتمان في عام  ، 2112وهو ما قلل من معنويات
المستثمرين تجاه سوق االسهم "تاسي"  ،في حين كان االقتصاد العالمي مستقرً ا
وكان المستثمرون في األسهم مقبلون للمخاطرة .بالنظر إلى ذلك،
أنهى مؤشر "تاسي" التداول مستقراً ولكنه كان يتذبذب في نطاق
ضيق مع انخفاض أحجام التداول بينما تفوقت أسهم الشركات
الممتازة "بلو شيب" على أداء السوق .كانت من بين العومال
االيجابية الرئيسية خالل العام وتسمية صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان
ولي للعهد و إعادة مخصصات موظفي القطاع العام  ،إضافة إلى السوق السعودية
في قائمة المراقبة من قبل MSCI
ومن المتوقع أن تستمر التحديات االقتصادية العامة في الفصول المقبلة ،
في حين أن اإلدراج قي االسواق العالمية  ،االنفاق الفعلي للمال العام المعلن
واستقرار أسواق النفط سوف يدعم االسواق على المدى القصير الى المتوسط

استثمارات مدير الصندوق

المحاسب القانوني

إستثمارات مدير الصندوق) باللاير السعودي(

األسم و العنوان:
ارنست ويونغ
برج الفيصلية – الدور السادس – طريق الملك فهد

عدد الوحدات

صافي قيمة األصول

06,050

0,.0.,929

العليا  – 11461الرياض -المملكة العربية السعودية.

القوائم المالية
يرجى الرجوع إلى القوائم المالية والتي تبين ان القوائم المالية
أعدت ورجعت وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين ،وأنها تقدم صورة صحيحة وعادلة
لكل من:
 صافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق
اإلستثمار عن الفترة المحاسبية لتلك القوائم.
 المركز المالي لصندوق اإلستثمار في نهاية الفترة.
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يرجى الرجوع إلى القوائم المالية المرفقة في هذا التقرير والتي تم
إعدادها وفقا ً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة العربية
السعودية والئحة الصناديق االستثمارية الصادرة عن هيئة السوق المالية
وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
القوائم المالية متوفرة على:
موقع اإلستثمار كابيتال
www.icap.com.sa
موقع شركة السوق المالية السعودية ) تداول(
www.tadawul.com.sa

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

التقرير السنوي
لصندوق صائب للطروحات األولية السعودية
2017

إخالء مسؤولية
اإلستثمارات عرضة لعدد من المخاطر المرتبطة باإلستثمار في األسواق المالية و على المستثمرين أن يدركوا أن قيمة اإلستثمار يمكن أن تقل أو ترتفع في أي وقت
وأن االداء السابق ليس بالضرورة دليا ً على االداء في المستقبل ،كما أن المستثمر يمكن أن يسترد مبلغا أقل من المبلغ الذي استثمره  .أن التغير في أسعار العمات
يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية.إضافة لذلك أن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض النخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي
لخسارة تساوي المبلغ المستثمر و قد ال تقتصر على كامل المبلغ الذي استثمره أو أودعه أصا ً وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد .قد يكون هناك خصم رسوم
ومصاريف في تاريخ االستثمار األولي أو عند بيع اإلستثماراضافة الى رسوم االشتراك أو رسوم استرداد مبكر بناءًا على شروط وأحكام الصناديق ،وقد ينطبق في
بعض الحاالت خصم رسوم خاصة باألداء .وفيما يخص صناديق أسواق النقد فإن شراء أي وحدة في هذا النوع من الصناديق يختلف عن إيداع مبلغ لدى بنك
محلي ،وأن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بقيمة الطرح ،وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عُرضة للصعود والهبوط.
قد تكون هذه األوراق المالية غير مالئمة لجميع االشخاص الذين يتلقون االعان ،لذاعلى المستثمرين أخذ المشورة المالية  ،او القانونية او الضريبية بشأن
اإلستراتيجيات االستثمارية او مدى مالئمة اإلستثمار في هذه األوراق المالية .يرجى الرجوع لشروط وأحكام الصندوق لالطاع على المخاطر الرئيسة لإلستثمار
والتى تجدونها من خال موقع الشركة ،باالضافة الى القوائم المالية للصندوق واستثمارات مدير الصندوق في الصندوق .هذا التقرير أعد من قبل شركة اإلستثمار
ألوراق
المالية و الوساطة ) اإلستثمار كابيتال (في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية واليجوز إعادة توزيعه او ارساله اونشره جزئيًا او بالكامل بأي شكل او
طريقة دون موافقة خطية صريحة من شركة اإلستثمار كابيتال.

9

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية
الشركة

#

الشركة الوطنية للرعاية الصحية

األجندة

تاريخ االجتماع

20/04/2017

الموقع

التصويت

1

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م

موافق

2

التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 31/12/2016م.

موافق

3

التصويت على القوائم المالية المدققة كما في 31/12/2016م

موافق

4

التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لعام 2017م وذلك لفحص
ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية والربع سنوية للعام 2017م والميزانية العمومية للشركة وتحديد
أتعابه.

موافق

5

التصويت على توصية أعضاء مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة لعام 2016م.

موافق

6

التصويت على التعامالت التي ستتم بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية ،والتي يمثلها
أعضاء مجلس اإلدارة أ .إياد بن عبدالرحمن الحسين ود .شويمي بن هويمل ال فويز و د.غازي بن
عبدالرحيم الراوي وأ .عادل بن محمد الخراشي ،من خالل تقديم خدمات طبية لمعالجة إصابات العمل
والترخيص بها لعام قادم ،حيث أن التعامالت للعام السابق بلغت ( )324.824.901لاير.

موافق

7

8

9

10

11

التصويت على التعامالت التي ستتم بين الشركة وشركة دواجر العربية المحدودة والمملوكة لشركة فال
العربية القابضة ،والتي ويمثلها أعضاء مجلس اإلدارة أ .بدر بن فهد العذل و م .سعود بن محمد الشبانات وأ.
أديب بن عبدالرحمن السويلم ،من خالل شراء مستلزمات طبية من شركة دواجر العربية المحدودة
والترخيص بها لعام قادم ،حيث أن التعامالت للعام السابق بلغت ( )146.499لاير.
التصويت على التعامالت التي ستتم بين الشركة والشركة العربية لإلمدادات الطبية والمملوكة لشركة فال
العربية القابضة ،والتي ويمثلها أعضاء مجلس اإلدارة أ .بدر بن فهد العذل و م .سعود بن محمد الشبانات وأ.
أديب بن عبدالرحمن السويلم ،من خالل شراء مستلزمات طبية من الشركة العربية لإلمدادات والترخيص
بها لعام قادم ،حيث أن التعامالت للعام السابق بلغت ( )130.878لاير.
التصويت على تعديل النظام األساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الخاص بالشركات
المساهمة المدرجة).
التصويت على تعديالت الئحة عمل لجنة المراجعة للشركة ،وذلك بما يتوافق مع الئحة حوكمة الشركات
المُحدثة.
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها إلكمال الدورة الحالية
التي تنتهي بتاريخ 31/12/2017م علما ً بأن األعضاء هم السادة :أ-د .يحي بن علي الجبر رئيس اللجنة.ب-
فهد بن عبدهللا العيسى  -عضو.ج-صالح بن حسن حسين -عضو.د-عبدالرحمن بن محمد الدحيم.

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

12

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم خالل السنة المالية المنتهية في
31/12/2016م.

موافق

13

التصويت على صرف مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2016م بواقع ( )200الف لاير لكل عضو من
أعضاء مجلس اإلدارة ،وبإجمالي قدره ( )1.800.000لاير.

موافق

14

التصويت على تعيين عضو مجلس اإلدارة المُستقل المهندس /سعود بن محمد الشبانات وانضمامه لعضوية
المجلس حتى نهاية الدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ2017 /31/12م  ،بحيث يكون بدالً من العضو
المُستقيل األستاذ/أديب السويلم

موافق

مقر الشركة

أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية
الشركة

#

الشركة السعودية للعدد واألدوات

األجندة

تاريخ االجتماع

الموقع

2/5/2017

التصويت

1

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

موافق

2

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثالث سنوات اعتباراً من تاريخ 20/07/2017م ولغاية
20/07/2020م

موافق

3

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016 -12-31م.

موافق

4

التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 31/12/2016م.

موافق

5

التصويت على القوائم المالية المدققة كما في 31/12/2016م
التصويت على تعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز ( )PwCكمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة
المراجعة ،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م
وفقا لتوصية لجنة المراجعة في هذا الخصوص وتحديد أتعابهم.

موافق

6

7

8

9

التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع األول من العام المالي  2016م والبالغ  36مليون لاير بواقع
( )1.5لاير حصة السهم الواحد وبنسبة  ٪15من القيمة األسمية للسهم وكذلك عن النصف الثاني من العام المالي  2016م
والبالغ  36مليون لاير بواقع ( )1.5لاير حصة السهم الواحد وبنسبة  ٪15من القيمة األسمية للسهم.
التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خالل العام المالي  2017م مع تحديد تاريخ األحقية
والتوزيع مع األخذ باإلعتبار األنظمة والضوابط ذات الصلة.
التصويت على التعامالت والعقود التي سوف تتم بين الشركة و ورثة عبد هللا طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية
القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو والممثله بعضوي مجلس اإلدارة السيد طالل محمد بخش و السيد ديوان صادق
فضل والمتمثله في عقد إيجار متجر في جدة (شارع األندلس)  ،موقع بتاريخ  1430/03/03هـ ،الموافق 28/02/2009
م بين الشركة السعودية للعدد واالدوات و ورثة عبد هللا طه بخش ،لغاية  26/02/2020م والترخيص بها لعام قادم حسب
الملحق الموضح للمبالغ والشروط علما ً بأن مبلغ التعامل خالل عام  2016كان ( )2,250,000لاير سعودي وخالل عام
 2017سيكون مبلغ ( )2,250,000لاير سعودي واليوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

موافق

موافق

موافق

موافق

10

التصويت على التعامالت والعقود التي سوف تتم بين الشركة و ورثة عبد هللا طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية
القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو والممثله بعضوي مجلس اإلدارة السيد طالل محمد بخش و السيد ديوان صادق
فضل والمتمثله في عقد إيجار متجر في جدة (شارع األمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية ) ،موقع بتاريخ
 17/04/1433هـ ،الموافق  2012 /03/10م لـ  2017-4-8م .بين الشركة السعودية للعدد واالدوات و ورثة عبد هللا
طه بخش والترخيص بها لعام قادم حسب الملحق الموضح للمبالغ والشروط علما ً بأن مبلغ التعامل خالل عام  2016كان
( )1,803,575لاير سعودي وخالل عام  2017سيكون مبلغ ( )1,312,602لاير سعودي واليوجد شروط تفضيلية في هذا
التعامل.

موافق

11

التصويت على التعامالت التجارية التي سوف تتم بين الشركة و شركة ساماكو المملوكة من قبل السيد عبد الرحمن حسن
شربتلي وهو من كبار المساهمين في شركة ساكو وذلك فيما يتعلق بتوريد المسابح ومستلزماتها واأللعاب الخارجية خالل
السنة المالية  2016م والترخيص بها لعام قادم حسب الملحق الموضح للمبالغ والشروط علما ً بأن مبلغ التعامل خالل عام
 2016كان ( )9,548,369لاير سعودي واليوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

موافق

12

التصويت على التعامالت والعقود التي ستتم بين شركة ميدسكان وشركة ساكو وهي عبارة عن عقد خدمات النقل والتخزين
حيث يوجد أطراف ذات عالقة في هذا التعامل لكل من عضوي مجلس اإلدارة السيد طالل محمد بخش و السيد ديوان
صادق فضل حسب الملحق الموضح للمبالغ والشروط علما ً بأن مبلغ التعامل خالل عام  2016كان ( )201,145لاير
سعودي واليوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

موافق

13

التصويت على التعامالت والعقود التي سوف تتم بين الشركة و ورثة عبد هللا طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية
القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو والممثله بعضوي مجلس اإلدارة السيد طالل محمد بخش و السيد ديوان صادق
فضل والمتمثله في تجديد عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع األمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية
(مرفق تفاصيل العقد) والذي سيتم بين الشركة وبين احد ورثة المرحوم طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة
أحدى كبار مساهمي شركة ساكو حسب الملحق الموضح للمبالغ والشروط ومبلغ التعامل خالل عام )1,803,575( 2016
لاير سعودي وخالل عام  2017سيكون مبلغ ( )1,312,602لاير سعودي واليوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

موافق

14

التصويت على صرف مبلغ ( )1,800,000لاير مكافأة سنوية ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع ( )200,000لاير لكل عضو
من أعضاء المجلس عن العام المالي المنتهي في 2016-12-31م.

موافق

15

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016-12-31م.

16

17

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها إلكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ
20-07-2017م  ،علما ً بان األعضاء هم الساده :أ :السيد  /أحمد محمد السري (رئيسا ً) ب :السيد /طالل محمد بخش
(عضواً) ج  :السيد  /لطفي قاسم شحاده (عضواً).
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لدورة المجلس الجديدة التي تبدأ بتاريخ
20-07-2017م ولغاية 2020-07-20م علما ً بان المرشحين هم الساده :أ :السيد  /أحمد محمد السري .ب:السيد  /طالل
محمد بخش .ج :السيد /لطفي قاسم شحاده.

موافق
موافق

موافق

مقر الشركة

أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية
الشركة

شركة باعظيم التجارية

تاريخ االجتماع

3/8/2017

الموقع

التصويت

#

األجندة

1

التصويت علي تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافات اعضائها للدورة الحالية لمجلس اإلدارة والتي
تنتهي في 19/5/1440هـ الموافق 25/1/2019م علما ان اعضاء اللجنة هم  :االستاذة /فوزية بنت صالح باعظيم رئيسا.
االستاذ الدكتور /عبدالعزيز بن احمد محمد الكباب عضوا من خارج المجلس.
المهندس /محمد بن حمد بن محمد الفارس عضوا من خارج المجلس.

موافق

2

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة مستقلين للمقاعد الشاغرة من بين المرشحين للدورة الحالية للمجلس والتي
تنتهي في 19/5/1440هـ الموافق 25/1/2019م.

موافق

فندق هوليدي ان الميدان
الرياض

أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية
الشركة

#

شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية

األجندة

تاريخ االجتماع

13/09/2017

التصويت

1

التصويت على تعديل المادة رقم ( )17من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بتكوين مجلس اإلدارة وذلك لتعديل عدد
أعضاء مجلس إدارة الشركة من تسعة ( )9إلى سبعة ( )7أعضاء حسب الصيغة المرفقة.

موافق

2

التصويت على تعديل المواد (23و )3من النظام األساسي للشركة حسب الصيغة المرفقة وذلك على النحو التالي :ـ
 تعديل المادة ( )3أغراض الشركة بإضافة البند التالي:ـ )7إنشاء وإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات الخاصة بالشركة.
 تعديل المادة ( )23اجتماعات مجلس اإلدارةيجتمع مجلس اإلدارة أربعة مرات على األقل في السنة بدالً من اجتماعين

موافق

3

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة ،بموجب السير الذاتية
المرفقة وذلك لمدة ثالثة سنوات قادمة اعتباراً من تاريخ 17/09/2017م وحتى 16/09/2020م .

4

5

تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ بتاريخ 17/09/2017م وتنتهي بتاريخ 16/09/2020م والموافقة على
مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها والمرشحين هم.
أ -صالح أحمد علي حفني
ب -علي عبد الرحمن عبد هللا القويز.
ج -وليد عبد العزيز كيال
د -أحمد محمد خالد الدهلوي
التصويت على الموافقة على الئحة حوكمة الشركة المحدثة ،بحسب الصيغة المرفقة.

الموقع

توزيع االصوات بالتساوي

موافق ( علي القويز )

موافق

جدة

أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية
الشركة

#

الشركة السعودية للخدمات األرضية

األجندة

تاريخ االجتماع

12/20/2017

الموقع

التصويت

1
2
3
4

التصويت على تحديث الئحة حوكمة الشركة(المرفقة).
التصويت على تحديث الئحة عمل لجنة المراجعة (المرفقة).
التصويت على تحديث الئحة عمل لجنة الترشيحات و المكافآت (المرفقة).
التصويت على تحديث سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة (المرفقة).

موافق
موافق
موافق
موافق

5

لتصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ /محمد بن علي راشد اليمني (عضو مستقل) بمجلس
اإلدارة ً
بدال عن العضو المتوفي المهندس /مزيد بن سرداح الخالدي (مستقل)( .مرفق السيرة الذاتية).

موافق

بمركز الحناكي التجاري

أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية
الشركة

#

البنك األهلي التجاري

األجندة

تاريخ االجتماع

12/24/2017

الموقع

التصويت

1
2
3

التصويت على سياسة المكافآت السنوية الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة(.مرفق)
التصويت على تحديث الئحة لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة(.مرفق)
التصويت على تحديث سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة(.مرفق)

موافق
موافق
موافق

4

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك األهلي التجاري وشركة التعاونية للتأمين (التعاونية)
والترخيص بها لعام قادم وذلك بقبول التعاقد لتقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك األهلي التجاري لمدة
عام ميالدي كامل يبدأ من  01يناير 2018م ،وبإجمالي مبلغ ( )143,315,122لاير سعودي ،والذي تم عن
طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية .ويعتبر عضو مجلس إدارة البنك سعادة المهندس عبدالعزيز
بن عبدهللا الزيد صاحب عالقة مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في (التعاونية) ،وقد بلغت
التعامالت خالل العام 2017م مبلغ وقدره ( )113,877,750لاير سعودي ،علما ً بأن إجمالي مبلغ التعاقد لم
يتجاوز نسبة  %1من إجمالي دخل عمليات البنك وفقا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة( .مرفق تبليغ رئيس
مجلس اإلدارة باإلضافة إلى تقرير المراجع الخارجي).

امتناع

مقر البنك الرئيسي

أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية
الشركة

#

شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار

األجندة

تاريخ االجتماع

12/26/2017

الموقع

التصويت

1
2
3
4
5

التصويت على تحديث الئحة حوكمة الشركة.
التصويت على تحديث الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
التصويت على تحديث سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية.
التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة.
التصويت على تحديث الئحة عمل لجنة المراجعة.

موافق
موافق
موافق
موافق
موافق

6

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بصرف أرباح للمساهمين عن العام المالي 2017م  0.75لاير/للسهم،
وإجمالي المبلغ الموزع  90مليون لاير ونسبة التوزيع  %7.5من القيمة األسمية للسهم الواحد وستكون أحقية
األرباح للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع األوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ انعقاد
الجمعية العامة هذا وسيتم توزيع األرباح خالل  15يوم من تاريخ استحقاقها المحدد .

موافق

مقر الشركة

أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية
الشركة

#
1
2
3
4

شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية

األجندة
التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة ( مرفقة ).
التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ( مرفقة ).
التصويت على تعديل الئحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة ( مرفقة ).
التصويت على الئحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية ( مرفقة).

تاريخ االجتماع

12/28/2017

الموقع

التصويت
موافق
موافق
موافق
موافق

جدة

