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  االستثمار وسياسات أهداف

بشكل رئيسي في أسهم الشركات  االستثمار عبر الطويل المدى على المستثمر المال رأس تنمية إلى الصندوق يهدف

المدرجة في السوق المالية السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية وذلك بحسب مكونات المؤشر اإلرشادي الخاص 

ية السعودية التي لم تدخل بالصندوق، كما يمكن للصندوق االستثمار في أسهم باقي الشركات المدرجة في السوق المال

ضمن مكونات المؤشر اإلرشادي الخاص بالصندوق سواًء تلك األسهم المدرجة في السوق الرئيسي أو في سوق نمو 

كما يمكنه اإلستثمار في الصناديق المدرجة بالسوق المالية السعودية كصناديق األسهم المتداولة وصناديق العقار 

وز للصندوق االستثمار في صناديق أسواق النقد المتوافقة مع الضوابط الشرعية المرخصة االستثمارية المتداولة. كما يج

 الجدول أدناه يحدد جميع األدوات المالية التي يمكن أن يستثمر بها الصندوق. من قبل هيئة السوق المالية.

نسبة االستثمار المسموح بها  نوع األداة االستثمارية
 من صافي قيمة أصول الصندوق

الحظاتم  

األسهم المدرجة في السوق 
السعودي بحسب مكونات 

 المؤشر اإلرشادي

% أو وزن 10للسهم الواحد 
السهم بحسب المؤشر أيهما أعلى 

 كحد أقصى

المؤشر االرشادي يحتوي في العادة أسهم أقل عدداً من تلك المدرجة في السوق 
للمؤشر من خالل عدد من المالية السعودية، ويتم تحديد قائمة األسهم المكونة 

 العوامل على سبيل المثال رسملة الشركات وسيولتها

باقي األسهم المدرجة في السوق 
 المالية السعودية 

% كحد أقصى للسهم الواحد10 وتشمل األسهم المدرجة بحسب تداول في السوق الرئيسي أو في نمو على حد  
 السواء شريطة أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية

الصناديق المدرجة في السوق 
 المالية السعودية

% كحد أقصى للصندوق 10
 الواحد

وتشمل صناديق األسهم المتداولة وصنادق العقار االستثمارية المتداولة شريطة أن 
 تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية

اإلكتتاب األولي في جميع 
 األدوات أعاله

% كحد أقصى لإلكتتاب 10
 األولي

كتتاب األولي أي سهم، وأي صندوق أسهم، وأي صندوق عقار يتم طرحه يشمل اإل
في السوق المالية السعودية الرئيسية أو سوق نمو شريطة أن تكون متوافقة مع 

 الضوابط الشرعية

ال يتجاوز مجموع قيمة األسهم  حقوق األولوية
%10السوقية   

كما يشمل جميع  وديةيشمل حقوق األولوية ألي شركة مدرجة بالسوق المالية السع
األدوات االستثمارية األخرى التي يمكن أن يستثمر بها الصندوق. شريطة أن 

 تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية

االستثمارية  المرابحةصناديق 
 المشتركة

% كحد أقصى للصندوق 25
 الواحد

الشرعية.المرخصة من هيئة السوق المالية شريطة أن تكون متوافقة مع الضوابط   

 

 واألرباح الدخل توزيع سياسة

 .توزيعه يتم وال استثماره إعادة يتم الصندوق يستلمه دخل أو أرباح أي

 

 الصندوق تقارير

 مقابل وبدون الطلب عند متاحة الصندوق تقارير جميع بأن نفيدكم

 

 األخيرة الثالث للسنوات الصندوق أصول صافي تفاصيل

نسبة 
 المصروفات

 

 قيمة األرباح
الموزعة لكل 
وحدة خالل 

 السنة

عدد الوحدات 
المصدرة نهاية 

 السنة

أدنى قيمة  
لصافي أصول 
الصندوق لكل 

 وحدة خالل السنة

أعلى قيمة لصافي 
أصول الصندوق 
لكل وحدة خالل 

 السنة

صافي قيمة 
أصول الصندوق 
لكل وحدة في 

 نهاية السنة

صافي قيمة أصول 
الصندوق في نهاية 

 السنة

السنة 
 يةالمال

 2020 42,045,635 84.1505 84.8385 59.41 499,648 ال يوجد 2.47%

9201 50,869,863 77.7630 84.8448 71.0896 654,165 ال يوجد 2.29%  

 2018 55,448,517 71.9333 76.0114 66.7396 772,271 ال يوجد 2.27%

 



السعودية لألسهم اليسرصندوق   

RESTRICTED 

 

 

 تفاصيل أداء الصندوق

 

 

  

م 31/12/2020األخيرة المنتهية في المصاريف والرسوم الفعلية للسنة المالية   

 

المصروفاتنسبة  بالريال السعودي  2020 مالمصروفات لعا   المصروف 

 اتعاب ادارة 906,896 1.95%
 وساطة 30,074 0.06%
 أتعاب مراجعـة 40,000 0.09%
 رسوم انشاء المؤشر االسترشادي ستاندر أند بورز 15,938 0.03%
السوق المالية رسوم اشراف هيئة 7,500 0.02%  

 أتعاب أعضاء مجلس االدارة 8,571 0.02%
 رسوم تداول 5,000 0.01%
 رسوم الحفظ 30,993 0.07%
 ضريبة القيمة المضافة 98,418 0.21%
 اجمالي المصروفات المدفوعــة 1,143,390 2.47%

  

 

 التغييرات الجوهرية المؤثرة على األداء 

 اليوجد

 

 

 

 

 

 

 

 

العائد  العائد السنوي

لخمس 

 سنوات

ئد االع

لثالث 

 سنوات

العائد 

لسنة 

 واحدة

 اسم الصندوق
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9201  2020 

-5.64% 8.61% 35.11% 17.46% 14.44% -1.57% -3.56% 0.98% 8.31% 8.21% 12.33% 18.35% 8.21% 
اليسر صندوق 

 لألسهم السعودية
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السنويةممارسات التصويت   

 اسم المصدر تاريخ الجمعية  موضوع التصويت  قرار التصويت

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

فترة أقصاها اثني عشر شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها 
سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، على أن يتم االحتفاظ باألسهم المشتراة 

ات والضوابط المنصوص عليها في األنظمة سنوات وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك اإلجراء 10حتى 
 واللوائح ذات العالقة.

 بنك البالد 12/05/2020

م.2019التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  نعم شركة الزيت  11/05/2020 
العربية 

 السعودية
توصية مجلس اإلدارة، وذلك لفحص ومراجعة التصويت على تعيين مراجع الحسـابات الخارجي للشركة، بناء على  امتناع

م، والربع األول من العام المالي 2020وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 
م وتحديد أتعابه.2021  

م.2019ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  نعم مجموعة  10/05/2020 
الدكتور 

سليمان الحبيب 
للخدمات 

 الطبية

م2019ديسمبر  31التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في  نعم  

م31/12/2019التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في  نعم  

شركة الدكتور 
محمد العمري 

محاسبون -وشركاه 
 قانونيون

2,720,000 

التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص 
م والربع األول من من 2020ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 

م، وتحديد أتعابه2021العام المالي   

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتعيين الدكتور/ نبيل بن محمد بن عمر العامودي )عضو مستقل( عضوًا  امتناع
م إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة 30/03/2020بمجلس اإلدارة ابتداًء من تاريخ تعيينه في 

جندي )عضو غير تنفيذي(. )مرفق(م خلفًا للعضو السابق األستاذ/ سامر سعيد محمد 09/12/2021الحالية في   

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

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

م.31/12/2019التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل الفترة المالية المنتهية في  نعم  

من ( 1التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ) امتناع
المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام اعتبارًا من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية 
أو حتى نهاية دورة مجلس االدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقًا للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات 

ت المساهمة المدرجة.التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركا  

 التصويت على معايير األعمال المنافسة.  امتناع

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مسح للمقاوالت والتي لرئيس مجلس اإلدارة  امتناع
الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس االدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة 

م بلغت 2019تعامالت خالل العام المالي فيها، وهي عبارة عن عقد مقاوالت عامة للمشاريع، علمًا بأن قيمة ال
الف ريال(، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية 2,949)  

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة محمد عبدالعزيز الحبيب لالستثمار العقاري  امتناع
عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس االدارة السيد/ صالح بن محمد والتي لرئيس مجلس اإلدارة الدكتور سليمان بن 

الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مجمع سكني للموظفين بقيمة ايجارية سنوية قدرها 
الف ريال( ومتوقع ان  1,600م بلغت )2019الف ريال(، علمًا بأن قيمة التعامالت خالل العام المالي  1,600)

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

ذ.م.م  -منطقة حرة  -التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب  امتناع
ن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس اإلدارة الدكتور سليمان )الشركة التابعة في دبي( والدكتور سليمان ب

بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس االدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير 
الف ريال(، علمًا بأن قيمة  104مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مستودع بقيمة ايجارية سنوية قدرها ) 

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

ذ.م.م  -منطقة حرة  -الحبيب التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان  امتناع
)الشركة التابعة في دبي( والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس اإلدارة الدكتور سليمان 
بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس االدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير 

الف ريال( علمًا بأن قيمة  52ير مستودع بقيمة ايجارية سنوية قدرها )مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأج
الف ريال( ومتوقع ان تبلغ قيمة التعامالت خالل العام المالي  52م بلغت )2019التعامالت خالل العام المالي 

الف ريال(، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. 52م مبلغ )2020  
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ذ.م.م  -منطقة حرة  -على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب  التصويت امتناع
)الشركة التابعة في دبي( والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس اإلدارة الدكتور سليمان 

م بن سليمان الحبيب مصلحة غير بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس االدارة السيد/ هشا
الف ريال(، علمًا  5,105مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير عيادات بإمارة دبي بقيمة ايجارية سنوية قدرها )

الف ريال( ومتوقع ان تبلغ قيمة التعامالت خالل  5,105م بلغت )2019بأن قيمة التعامالت خالل العام المالي 
الف ريال(، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. 5,105) م مبلغ2020العام المالي   

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مسح للمقاوالت والتي لرئيس مجلس اإلدارة  امتناع
ة غير مباشرة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس االدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلح

 23,530فيها، وهي عبارة عن عقد مقاوالت عامة للمباني لمشروع المستشفى بمدينة الخبر بقيمة قدرها )
الف ريال(، وقد تم هذا التعاقد  23,351م بلغت )2019الف ريال( علمًا بأن قيمة التعامالت خالل العام المالي 

 بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

على اشتراك عضو مجلس اإلدارة السيد/ صالح محمد الحبيب في عمل منافس ألعمال الشركةالتصويت  امتناع  

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية )شركة تابعة( وشركة مسح  امتناع
وعضو مجلس االدارة السيد/ هشام للمقاوالت والتي لرئيس مجلس اإلدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب 

بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاولة بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى 
 0م بلغت )2019الف ريال(، علمًا بأن قيمة التعامالت خالل العام المالي  348,877شمال الرياض بقيمة قدرها )

م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو 2020التعامالت خالل العام المالي  الف ريال( ومتوقع ان تبدأ قيمة
  مزايا تفضيلية

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة نمارا المتخصصة للتجارة والتي لرئيس مجلس  امتناع
هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير  اإلدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس االدارة السيد/

الف  2,255مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد/أوامر شراء أدوات ومستلزمات كهربائية للمشاريع بقيمة قدرها )
الف ريال(، وقد تم هذا التعاقد بدون  2,075م بلغت )2019ريال(، علمًا بأن قيمة التعامالت خالل العام المالي 

  شروط أو مزايا تفضيلية

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة روافد الصحة العالمية والتي لرئيس مجلس  امتناع
اإلدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس االدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير 

الف ريال(،  62,998زمات طبية واثاث بقيمة قدرها )مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد/أوامر شراء أدوات ومستل
الف ريال(، وقد تم هذا التعاقد بدون  56,336م بلغت )2019علمًا بأن قيمة التعامالت خالل العام المالي 

 شروط أو مزايا تفضيلية.

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

االدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية شراكة وتصميم وتطوير 
ن الطرفين، علمًا بأن قيمة التعامالت خالل العام وادارة وتشغيل مستشفى غرب جدة المملوك مناصفة بي

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

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

م.31/12/2019على تقرير ُمراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في التصويت  نعم شركة أسواق  07/05/2020 
م.31/12/2019التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في  نعم عبداهلل العثيم  

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

شركة الدكتور 
-محمد العمري
بأتعاب قدرها 

( ألف ريال700)  

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم 
م وتحديد 2021م، والربع األول من العام 2020المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 

 أتعابه.

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي  نعم
م، وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف وفقًا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات 2020

 الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

( من المادة 1التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة بالترخيص الواردة في الفقرة ) امتناع
( من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة 71)

ابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركة الحالي، أيهما أسبق، ووفقًا للشروط الواردة في الضو
 الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس اإلدارة  امتناع
تئجار مكاتب إدارية ولمدة سنة، وذلك المكرم/ عبد اهلل صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد اس

( ريال، علمًا بأنه ال توجد 710,050م مبلغ )2019( ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 710,050بقيمة قدرها )
 شروط تفضيلية في هذا التعامل.

لرئيس مجلس اإلدارة التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي  امتناع
المكرم/ عبد اهلل صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، وذلك بقيمة 

( ريال، علمًا بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 305,545قدرها )
شروط تفضيلية في هذا التعامل.( ريال، وال توجد 305,545م مبلغ )2019  

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس اإلدارة  امتناع
المكرم/ عبد اهلل صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد مشتريات بطاقات سنابل الخير ولمدة سنة، 

( ريال، وال توجد 983,550م مبلغ )2019( ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام ,550983وذلك بقيمة قدرها )
 شروط تفضيلية في هذا التعامل.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار وشركاتها التابعة  امتناع
صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد اهلل والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبد اهلل 

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

( ريال، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.230,265م مبلغ )2019لعام ل  

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس  امتناع
تئجار خدمات عمالة من مجلس اإلدارة المكرم/ عبد اهلل صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد إس

( ريال، علمًا بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية 260,309شركة تابعة ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها )
( ريال، وال توجد شروط تفضيلية في هذا 260,309م مبلغ )2019السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 

 التعامل
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والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس اإلدارة التصويت على األعمال  امتناع
المكرم/ عبد اهلل صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار خدمات عمالة ولمدة سنة، وذلك 

وقد بلغت قيمة  ( ريال، علمًا بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة،2,117,817بقيمة قدرها )
( ريال، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.2,117,817م مبلغ )2019التعامل للعام   

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار وشركاتها التابعة  امتناع
لعثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد اهلل والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبد اهلل صالح علي ا

( ريال، 2,229,580صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير ولمدد مختلفة، بقيمة قدرها )
( ريال، علمًا بأنه ال توجد شروط تفضيلية في هذه 2,229,580م مبلغ )2019وقد بلغت قيمة التعامل للعام 

 التعامالت.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة ُمعين للموارد البشرية "شركة  امتناع
تابعة" والتي لعضو مجلس اإلدارة المكرم/ عبد العزيز عبد اهلل صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد 

يال، علمًا بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في ( ر99652,371,تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتان بقيمة قدرها )
( ريال، وال توجد شروط تفضيلية في هذا 52,371,996مبلغ ) 2019نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 

 التعامل.

اتها التابعة التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار وشرك امتناع
والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبد اهلل صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد اهلل 

)ريال،  957,660صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، بقيمة قدرها )
م مبلغ 2019وقد بلغت قيمة التعامل للعام  علمًا بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة،

( ريال، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.957,660)  

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار وشركاتها التابعة  امتناع
العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد اهلل والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبد اهلل صالح علي 

صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات أنشطة تسويقية في المجمعات التجارية ولمدة 
سنة، والتي تتم بواسطة شركة أسواق عبد اهلل العثيم في المجمعات التجارية التابعة لشركة عبد اهلل العثيم 

( ريال، علمًا بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت 3,153,728قدرها ) لالستثمار، بقيمة
( ريال، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.3,153,728م مبلغ )2019قيمة التعامل للعام   

عبد اهلل العثيم لالستثمار التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة  امتناع
وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبد اهلل صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ 

فهد عبد اهلل صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير خدمات عمالة ولمدد مختلفة، 
مًا بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة )ريال، عل 18,321,087بقيمة قدرها )

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

التابعة التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار وشركاتها  امتناع
والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبد اهلل صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد اهلل 

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

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

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار وشركاتها التابعة  امتناع
ة المكرم/ عبد اهلل صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد اهلل والتي لرئيس مجلس اإلدار

صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء لوحات إعالنية بالمجمعات التجارية ولمدة سنة، 
ًا بأنه ال توجد ( ريال، علم36,000م مبلغ )2019( ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 36,000بقيمة قدرها )

 شروط تفضيلية في هذا التعامل.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة  امتناع
%( من رأسمالها والتي لعضو مجلس اإلدارة المكرم/ عبد العزيز عبد اهلل صالح العثيم 55بشكل غير مباشر بنسبة )

( ريال، علمًا بأن 121,802,594مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة بقيمة قدرها )
( 121,802,594م مبلغ )2019القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 
 ريال، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة ُمعين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الرياض  امتناع
%( من رأسمالها والتي لعضو مجلس اإلدارة 55للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة )

عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتان  المكرم/ عبد العزيز عبد اهلل صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن
( ريال، علمًا بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة 1,865,063بقيمة قدرها )

( ريال، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.1,865,063م مبلغ )2019التعامل للعام   

ستتم بين شركة ُمعين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الخدمات  التصويت على األعمال والعقود التي امتناع
السبع "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس اإلدارة المكرم/ عبد العزيز عبد اهلل صالح العثيم مصلحة فيها، وهي 

يتم ( ريال، علمًا بأن القيمة متغيرة و22,508عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة بقيمة قدرها )
( ريال، وال توجد شروط 22,508م مبلغ )2019احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 

 تفضيلية في هذا التعامل.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ُمعين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي  امتناع
العزيز عبد اهلل صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار عقار  لعضو مجلس اإلدارة المكرم/ عبد

( ريال، علمًا 60,000م مبلغ )2019( ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 60,000ولمدة سنة وبقيمة قدرها )
 أنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

المكافآت والترشيحات.التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة  امتناع  

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الوسطى للخدمات الغذائية والتي لعضو  امتناع
مجلس اإلدارة المكرم/ عبد العزيز عبد اهلل صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير معارض بمدن 

م مبلغ 2019( ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 600,000)( سنة وبقيمة قدرها 13مختلفة ولمدة )
( ريال، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.600,000)  

 التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة. امتناع

.2019ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  نعم الشركة  05/05/2020 
المتحدة 

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

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

.2019ديسمبر  31المنتهي في التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي  نعم  
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التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة على المساهمين عن النصف الثاني من العام  نعم
% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إثنان 12.5ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته  1.25والبالغ  2018المالي 

ريال سعودي.وستون مليون وخمسمائة ألف   

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف األول والنصف الثاني من عام  نعم
% من رأس مال الشركة، وبمبلغ 22.5ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته  2.25م البالغ مجموعها 2019

وخمسمائة ألف ريال سعودي.( مائة وإثنى عشر مليون 112,500,000إجمالي )  

 PKFالسادة/ 
 -البسام وشركاه 
أتعاب إجمالية 

 630,000بقيمة 
 ريال سعودي

التصويت على تعيين مراجع الحسـابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص 
م والربع األول لعام 2020لعام المالي ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من ا

م وتحديد أتعابه.2021  

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

سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف  نعم
وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف وفقًا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات  2020

 وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية.

مليون( ريال ما  600مليون( ريال إلى ) 500بزيادة رأس مال الشركة من )التصويت على توصية مجلس اإلدارة  نعم
مليون( سهم  60مليون( سهم إلى ) 50% من رأس مال الشركة وبهذا سيرتفع عدد األسهم من )20يمثل زيادة 

مليون  100وذلك لدعم المركز المالي للشركة، وسيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 
م، 2019ديسمبر  31ال من حساب األرباح المبقاة واالحتياطي النظامي للشركة للعام المالي المنتهي في ري

وذلك بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم قائمة، وفي حال الموافقة 
وم انعقاد الجمعية العامة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين لألسهم ي

غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية )مركز اإليداع( في 
نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم 

م، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة األسهم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة األسه
يومًا من تاريخ تحديد األسهم المستحقة لكل  30المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خالل مدة ال تتجاوز 
 مساهم.

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

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

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء والتي يكون ألعضاء مجلس  امتناع
الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها،  اإلدارة السادة عبداهلل

ريال سنويًا باإلضافة إلى مصاريف صيانة  550,000وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع ، علمًا بأن مبلغ العقد 
. مع العلم بأن 2019ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار لمواد البناء خالل عام  351,970للمستودع بقيمة 

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

( من المادة 1التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة ) امتناع
افقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ مو

مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا 
 لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة  امتناع
ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبداهلل الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير 

ريال سنويًا. مع العلم بأن هذه  480,000مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع ، علمًا بأن مبلغ العقد 
ناءًا على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.التعامالت تتم ب  

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون  امتناع
 ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبداهلل الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير

ريال سنويًا. مع العلم بأن هذه  991,000مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار أرض، علمًا بأن مبلغ العقد 
 التعامالت تتم بناءًا على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

والتي يكون ألعضاء مجلس التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة  امتناع
اإلدارة السادة عبداهلل الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها ، 
وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة )تقوم شركة الفوزان القابضة بتقديم خدمات مساندة لشركة اكسترا(، 

ويًا. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءًا على أسس تجارية وال يوجد أي علمًا بأن مبلغ العقد ريال واحد سن
 شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون  امتناع
تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبداهلل الفوزان )عضو غير 

ريال  588,000مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد إيجار مكاتب إدارية داخل معرض اكسترا، علمًا بأن مبلغ العقد 
 سنويًا. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءًا على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون  امتناع
ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبداهلل الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير 

ترا فرع السويدي، علمًا بأن مبلغ العقد مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض إكس
ريال سنويًا. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءًا على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة  1,566,080

 مرتبطة بها.

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون  امتناع
عضاء مجلس اإلدارة السادة عبداهلل الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير أل

مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض اكسترا فرع غرناطة، علمًا بأن مبلغ العقد 
على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة ريال سنويًا. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءًا  2,650,000

 مرتبطة بها.

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون  امتناع
ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبداهلل الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير 
مباشرة فيها، وهو عبارة عن مصاريف مرتبطة بعقود اإليجار مع الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية علمًا بأنه 

من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية،  2019ريال تم تحصيلها خالل عام  455,836قد بلغت تلك المصاريف 
  يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءًا على أسس تجارية وال



السعودية لألسهم اليسرصندوق   

RESTRICTED 

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون  امتناع
ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبداهلل الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير 

و عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة )تقوم اكسترا بتقديم خدمات مساندة للشركة المتحدة مباشرة فيها ، وه
ريال سنويًا، مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءًا على  1,191,252للمستلزمات المنزلية(، علمًا بأن مبلغ العقد 

 أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها

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

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للكهرباء والتي يكون ألعضاء مجلس  امتناع
تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها ،  اإلدارة السادة عبداهلل الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غير

ريال سعودي مع استمرار  174,036مبلغ  2019وهو عبارة عن مشتريات، علمًا بأن إجمالي التعامل خالل 
. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءًا على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة 2020التعامل خالل عام 

 مرتبطة بها.

االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المجدوعي للسيارات والتي يكون لعضو مجلس  التصويت على امتناع
اإلدارة السيد/ عبداهلل المجدوعي )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن مشتريات، علمًا بأن 

تعامالت تتم بناءًا على أسس ريال سعودي. مع العلم بأن هذه ال 336,310مبلغ  2019إجمالي التعامل خالل 
 تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون  امتناع
غير تنفيذي( مصلحة غير ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبداهلل الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو 

 16,142,837)مشتريات( مبلغ  2019مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علمًا بأن إجمالي التعامل خالل 
ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءًا على أسس تجارية  543,678ريال سعودي )مبيعات( مبلغ 

 وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون ألعضاء مجلس  امتناع
اإلدارة السادة عبداهلل الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها، 

ريال سعودي. مع  452,893)مبيعات( مبلغ  2019خالل وهو عبارة عن تعامل تجاري، علمًا بأن إجمالي التعامل 
 العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءًا على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رتال للتطوير العمراني والتي يكون ألعضاء  امتناع
عبداهلل الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة مجلس اإلدارة السادة 

ريال سعودي.  91,770)مبيعات( مبلغ  2019فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علمًا بأن إجمالي التعامل خالل 
مرتبطة بها. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءًا على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة  

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للعدد واألدوات والتي يكون ألعضاء  امتناع
مجلس اإلدارة السادة عبداهلل الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة 

ريال  326,871)مشتريات( مبلغ  2019بأن إجمالي التعامل خالل فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علمًا 
 سعودي، مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءًا على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

ألف سهم، وذلك بغرض االحتفاظ بها كأسهم  100التصويت على شراء الشركة عددًا من أسهمها بحد أقصى  امتناع
خزينة وإضافتها إلى البرنامج الحالي المعتمد ألسهم موظفي الشركة )خطة الحوافز طويلة األجل(، على أن يتم 
تمويل عملية الشراء من التوزيعات النقدية ألسهم الخزينة والمحتفظ بها ضمن برنامج أسهم موظفي الشركة، 

رة أقصاها إثنى عشر شهرًا من تاريخ قرار وتفويض مجلس اإلدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خالل فت
سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة  8الجمعية غير العادية، على أن يتم االحتفاظ باألسهم المشتراة حتى 

للمساهمين حسب برنامج أسهم الموظفين الحالي وبعد انقضاء هذه المده تتبع الشركة االجراءات والضوابط 
ظمة واللوائح ذات العالقة.المنصوص اليها في االن  

م. 31/12/2019التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  نعم شركة  03/05/2020 
الحمادي 
للتنمية 

 واإلستثمار

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

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

م . 31/12/2019التصويت على إبـراء ذمة أعضاء مجلـس اإلدارة عن إدارتهـم خالل السنة المالية المنتهية في  نعم  

المراجعة وذلك لفحص التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصيات لجنة  امتناع
م والربع األول  2020ومراجعه وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 

م وتحديد أتعابه . 2021من العام المالي   

محمد الحمادي التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس اإلدارة األستاذ /صالح  امتناع
مصلحة مباشرة ، علمًا بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مباني سكني لألطباء و اإلداريين، كما بلغت قيمة 

  ريال، علمًا بأنه ال يوجد شروط تفضيلية. 8,239,000م مبلغ 2019التعامل للعام السابق 

ضو مجلس اإلدارة األستاذ / محمد صالح الحمادي التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و ع امتناع
مصلحة مباشرة ، علمًا بأن طبيعة التعامل عبارة عن خدمات رسائل و تطبيقات جوجل ، كما بلغت قيمة التعامل 

  ريال، علمًا بأنه ال يوجد شروط تفضيلية. 367,915م مبلغ 2019للعام السابق 

بمبلغ اجمالي قدرة  2019جلس اإلدارة المستقلين عن العام التصويت على صرف مكافآت ألعضاء م امتناع
ريال . 1,000,000  

م.31/12/2019التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  نعم شركة لجام  30/04/2020 
م.31/12/2019التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في  نعم للرياضة  

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

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

اإلدارة عن السنة المالية ( ريال مكافأت وتعويضات ألعضاء مجلس 3,069,579التصويت على صرف مبلغ ) امتناع
م.31/12/2019المنتهية في   

برايس ووتر هاوس 
( PWCكوبرز )

إجمالي األتعاب 
ريال  430,000

 سعودي

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص 
م والربع األول 2020ثالث والرابع والسنوي من العام المالي ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني وال

م وتحديد أتعابه.2021لعام   

ريال( والذي  73,529,885) م بمبلغ2019التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام  نعم
( ريال للسهم عن الربع 0.5049االول و )( ريال للسهم عن الربع 0.4019% من رأس المال بواقع )14.04تمثل 

  ( ريال للسهم عن الربع الثالث.0.4969الثاني و )

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس اإلدارة االستاذ حمد بن علي الصقري،  امتناع
وهي عبارة عن عقد ايجار األرض التي يقع عليها المركز الرئيسي للشركة. حيث أن له مصلحة مباشرة باعتباره 



السعودية لألسهم اليسرصندوق   

RESTRICTED 

( ريال مع العلم ٔان هذا التعامل تم ,0003,400م كانت )2019مالك األرض. علمًا بٔان قيمة التعامالت في عام 
 بنا ء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة الصقري والتي لعضو مجلس اإلدارة حمد بن  امتناع
حمد الصقري مصلحة غير علي الصقري مصلحة مباشرة باعتباره مالك للمجموعة ولعضو مجلس اإلدارة علي بن 

مباشرة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس اإلدارة لدى المجموعة، وهي عبارة عن عقد مبيعات الشركات. علما بأن 
( ريال مع العلم أن هذا التعامل تم بناًء على أسس تجارية 125,774م كانت )2019قيمة التعامالت في عام 

 دون شروط تفضيلية

( من نظام الشركة األساس للشركة والمتعلقة بتوزيع االرباح50تعديل المادة )التصويت على  امتناع  

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي  نعم
التنظيمية الصادرة تنفيذًا م، وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف وفقًا للضوابط واإلجراءات 2020عن العام المالي 

 لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع الوضع المالي للشركة وتدفقاتها النقدية.

( من 1التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة غير العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ) امتناع
ة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية أو المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمد

حتى نهاية دورة مجلس االدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية 
 الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

نظام الشركة األساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة( من 3التصويت على تعديل المادة ) امتناع  

( من نظام الشركة األساس للشركة والمتعلقة بصالحيات الرئيس والنائب 22التصويت على تعديل المادة ) امتناع
 والعضو المنتدب وأمين السر

م.31/12/2019التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  نعم شركة الصحراء  29/04/2020 
العالمية 

للبتروكيماوي
 ات

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

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

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

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

 )مرفق(.

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

كي بي ام جي 
الفوزان وشركاه 

ريال  300,000
 سعودي

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص 
م والربع االول من 2020قيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ومراجعة وتد

م وتحديد أتعابه )مرفق(.2021العام المالي   

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

( سهمًا من أسهمها وتخصيصها كأسهم خزينة ، 73,126,989الشركة لعدد يصل إلى ) التصويت على شراء  امتناع
وذلك الرتياء مجلس اإلدارة بأن سعر السهم في السوق اقل من قيمته العادلة ، على أن يتم تمويل عملية شراء 

بإتمام عملية الشراء األسهم باستخدام أرصدتها النقدية أو التسهيالت االئتمانية، وتفويض المجلس أو من يفوضه 
أشهر( من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، ويتم االحتفاظ باألسهم المشتراة حتى  12خالل فترة أقصاها )

سنوات( من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة اإلجراءات  5)
اللوائح ذات العالقةوالضوابط المنصوص عليها في األنظمة و  

( من نظام الشركة األساس المتعلقة بحضور الجمعيات28التصويت على تعديل المادة ) امتناع  

م.31/12/2019التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في  نعم مجموعة  29/04/2020 
م.31/12/2019المالية المنتهية في  التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة نعم صافوال  

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

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

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

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

للمساهمين المالكين ألسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي 
الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية )مركز اإليداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق، 

 سيتم اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح الحقًا.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة المراعي  امتناع
% لصافوال( وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس اإلدارة: أ. سليمان عبد القادر 34,52)المملوكة بنسبة 

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

 في سياق األعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

ستتم بين الشركة المتحدة للسكر )شركة تابعة لشركة صافوال لألغذية( التصويت على األعمال والعقود التي  امتناع
% لصافوال( وشركاتها التابعة، والتي لعضو 34,52والمملوكة لصافوال وشركة المراعي )المملوكة بنسبة 

شرة أ. بدر عبد اهلل العيسى مصلحة غير مبا -مجلس اإلدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس اإلدارة 
مليون ريال، وهي  62.95م بلغت 2019فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات السكر علمًا بأن تعامالت وعقود عام 

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

كة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة مصنع المنهل التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شر امتناع
% من 8,23للمياه المحدودة )شركة مملوكة بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر المهيدب وأوالده التي تملك نسبة 

صافوال(، والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر 
م 2019يدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علمًا بأن تعامالت وعقود عام المه

مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقًا  5.79بلغت 
 للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية
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على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية )شركة تابعة لشركة صافوال التصويت  امتناع
% لصافوال(، والتي لعضو مجلس 34,52لألغذية( والمملوكة لصافوال وشركة المراعي )والمملوكة بنسبة 

لعيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، اإلدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس اإلدارة أ. بدر عبد اهلل ا
 43.27م بلغت 2019وهي عبارة عن بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علمًا بأن تعامالت وعقود عام 

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

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة عافية العالمية )شركة تابعة لشركة صافوال لألغذية(  امتناع
% لصافوال(، والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. 34,52والمملوكة لصافوال وشركة المراعي )والمملوكة بنسبة 

، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس اإلدارة أ. بدر عبد اهلل العيسى
مليون ريال، وهي عبارة عن  6.4م بلغت 2019عن بيع منتجات زيوت الطعام علمًا بأن تعامالت وعقود عام 

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

ود التي ستتم بين شركة عافية العالمية )شركة تابعة لشركة صافوال لألغذية( التصويت على األعمال والعق امتناع
% لصافوال(، والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. 34,52والمملوكة لصافوال وشركة المراعي )والمملوكة بنسبة 

وهي عبارة سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس اإلدارة أ. بدر عبد اهلل العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، 
مليون ريال، وهي عبارة عن  6.4م بلغت 2019عن بيع منتجات زيوت الطعام علمًا بأن تعامالت وعقود عام 

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

ه للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة دل مونتي التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بند امتناع
% من صافوال( ، والتي 8,23العربية السعودية ) شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأوالده المالكة لنسبة 

لعضو مجلس اإلدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب و عضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة 
 70.80م بلغت 2019شرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علمًا بأن تعامالت وعقود عام غير مبا

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

والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( ومجموعة نستله التصويت على األعمال  امتناع
% 8,23وشركاتها التابعة )شركة مملوكة بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر المهيدب وأوالده التي تملك نسبة 

عصام عبد القادر  من صافوال ، والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ.
م 2019المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علمًا بأن تعامالت وعقود عام 

مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية  383.24بلغت 
يليةووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفض  

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة مصنع الجزيرة  امتناع
للتمور واألغذية والتي لعضو مجلس اإلدارة أ.سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد 

بارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسويق بنده، القادر المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي ع
الف ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة  164م بلغت 2019علمًا بأن تعامالت وعقود عام 

 تتم في سياق األعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

ألعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة عبد القادر التصويت على ا امتناع
% من صافوال(، والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. سليمان عبد القادر 8,23المهيدب وأوالده )المالكة لنسبة 

وهي عبارة عن تأجير المهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، مصلحة غير مباشرة فيها، 
مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية  6.78م بلغت 2019مواقع علمًا بأن تعامالت وعقود عام 

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

شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة المهباج التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين  امتناع
% من صافوال(، والتي 8,23الشامية للتجارة )شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأوالده المالكة لنسبة 

لعضو مجلس اإلدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة 
مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها وبيع وشراء منتجات غذائية داخل مراكز أسواق بنده غير 

مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية  30.20م بلغت 2019علمًا بأن تعامالت وعقود عام 
ودون أي شروط تفضيليةمستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة   

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة دل مونتي  امتناع
% من صافوال(، والتي 8,23العربية السعودية )شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأوالده المالكة لنسبة 

بد القادر المهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، مصلحة لعضو مجلس اإلدارة أ. سليمان ع
غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز أسواق بنده علمًا بأن تعامالت وعقود 

األعمال مليون ريال وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق  3.30م بلغت 2019عام 
 العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة تجميع  امتناع
وعضو مجلس اإلدارة أ. وتدوير المخلفات المحدودة والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب 

عصام عبد القادر المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع مخلفات كرتونية، علمًا بأن تعامالت 
مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق  5.94م بلغت 2019وعقود عام 

ودون أي شروط تفضيلية األعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة  

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة زهور الريف  امتناع
والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب 

بارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسويق بنده، علمًا بأن تعامالت مصلحة غير مباشرة فيها، وهي ع
ألف ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق  482م بلغت 2019وعقود عام 

 األعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

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

ت تجارية علمًا بأن تعامالت وعقود أ. محمد ابراهيم العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ايجار محال
مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال 31.13م بلغت 2019عام 

 العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

)شركة تابعة لصافوال( وشركة هرفي التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة  امتناع
% لصافوال )ملكية مباشرة وغير مباشرة(، والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. 49للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة 

عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس اإلدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة 
 32.81م بلغت 2019ت تجزئة لمواد غذائية علمًا بأن تعامالت وعقود عام عن إيجار محالت تجارية ومشتريا

مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقًا للشروط 
  التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية
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عافية العالمية )شركة تابعة لصافوال( وشركة هرفي  التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة امتناع
% لصافوال )ملكية مباشرة وغير مباشرة(، والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. 49للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة 

عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس اإلدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة 
مليون ريال، وهي عبارة عن  2.23م بلغت 2019زيوت طعام علمًا بأن تعامالت وعقود عام  عن بيع منتجات

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

للسكر )شركة تابعة لشركة صافوال لألغذية( التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة  امتناع
% لصافوال )ملكية مباشرة وغير مباشرة(، والتي لعضو 49وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة 

مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس اإلدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة 
مليون ريال، وهي  2.18م بلغت 2019جات السكر علمًا بأن تعامالت وعقود عام فيها، وهي عبارة عن بيع منت

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

للصناعات الغذائية )شركة تابعة لشركة صافوال التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية  امتناع
% لصافوال )ملكية مباشرة وغير مباشرة(، والتي 49لألغذية( وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة 

لعضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس اإلدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير 
م 2019ة عن بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علمًا بأن تعامالت وعقود عام مباشرة فيها، وهي عبار

مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقًا  3,73بلغت 
 للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

د التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة دور الضيافة التصويت على األعمال والعقو امتناع
والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. بدر عبد اهلل العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ايجار محل تجاري، 

تجارية  مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت 10.50م بلغت 2019علمًا بأن تعامالت وعقود عام 
 مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

( مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة 5( إلى )3التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من ) امتناع
 -عضو غير تنفيذي واألستاذ/ بدر حمد الربيعة -لعيسى ( أعضاء، وذلك بتعيين )األستاذ/ محمد إبراهيم محمد ا5)

عضو مستقل، أعضاء في لجنة المراجعة ابتداًء من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية 
م. )مرفق السيرة الذاتية للعضوين( 2022سبتمبر 30بتاريخ   

والترشيحات التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المكافآت امتناع  

سهمًا من أسهمها العادية واالحتفاظ بها كأسهم خزينة  700,000التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى  نعم
في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل األجل وتفويض المجلس بتحديد المعايير والشروط والسياسات التي 

( شهرًا 12فترة أقصاها إثني عشر ) بإتمام عملية الشراء خاللتحكم هذا البرنامج وكذلك تفويض مجلس اإلدارة 
من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وله حق تفويض الغير، وسوف يتم تمويل عملية الشراء من موارد 

الشركة الذاتية ، كما يجوز للشركة االحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين 
دة أقصاها خمس سنواتلم  

م.31/12/2019التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في  نعم شركة الدريس  28/04/2020 
للخدمات 

البترولية و 
 النقليات

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

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

م بواقع 31/12/2019التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في  نعم
( مليون 60% من رأس مال الشركة وعدد األسهم المستحقة للتوزيع )15( ريال لكل سهم أي ما يعادل 1.5)

( مليون ريال للمساهمين على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين 90سهم وإجمالي المبلغ الموزع )
لألسهم يوم انعقاد الجمعية في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي 

 تاريخ االستحقاق وسيتم اإلعالن عن تاريخ التوزيع الحقًا .

( مليون ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 3.5على صرف مبلغ ) التصويت امتناع
م.31/12/2019  

( ألف ريال مكافأة ألعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 300التصويت على صرف مبلغ ) امتناع
م.31/12/2019  

م.31/12/2019مجلس اإلدارة للعام المنتهي في  التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء نعم  

العظم والسديري 
Crowe 

Horwath بمبلغ
إجمالي وقدره 

( ألف ريال430)  

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص 
م والربع األول 2020الثالث والسنوي من العام المالي ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني و

م وتحديد أتعابه.2021من عام   

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الدريس للصناعة والتجارة )أليتكو( والتي  امتناع
مباشرة و غير مباشرة لعضوي مجلس اإلدارة )عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل( مصلحة 

أطراف ذات عالقة  -باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة )أليتكو( 
م فيما ال يتجاوز مبلغ 31/12/2020والترخيص لتلك األعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 

امالت عبارة عن شراء طلمبات بنزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة ( مليون ريال . وهذه التع25التعامل عن )
)أليتكو( بصفتها وكيل طلمبات دريسروين )األمريكية / البرازيلية( علمًا بأن األسعار منافسة وقد بلغت قيمة 

م وال يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.2019( مليون لعام 8.2التعامالت )  

ألعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس اإلدارة والتي لرئيس مجلس اإلدارة التصويت على ا امتناع
والترخيص لتلك األعمال والعقود حتى نهاية  -طرف ذو عالقة  -األستاذ/ حمد بن محمد الدريس مصلحة مباشرة 

المناخ والتي تعود م. وهذه التعامالت عبارة عن استئجار محطة 31/12/2020السنة المالية التي تنتهي في 
( مليون ريال ومدة العقد 1بإيجار سنوي قيمته ) -رئيس مجلس االدارة  -ملكيتها لألستاذ/ حمد بن محمد الدريس 

( مليون ريال لعام 1( سنة تقريبًا علمًا بأن األسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل )15( سنة والمتبقي )16)
فضيلية.م ، وال يوجد بالعقود أي شروط ت2019  

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ونائب رئيس مجلس اإلدارة والتي لنائب رئيس مجلس  امتناع
والترخيص لتلك األعمال  -طرف ذو عالقة  -اإلدارة المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس مصلحة مباشرة 

م. وهذه التعامالت عبارة عن استئجار موقع 31/12/2020والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 
بإيجار سنوي  -نائب رئيس مجلس االدارة  -بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس 

( ألف ريال 200( سنة علمًا بأن األسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل )1( ألف ريال ومدة العقد )200قيمته )
م ، وال يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.2019لعام   
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التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين  امتناع
رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ حمد بن محمد الدريس وشركة الدريس للصناعة والتجارة )أليتكو( والتي لرئيس 

األستاذ / حمد بن محمد الدريس بصفته مالك ولعضوي مجلس اإلدارة )عبدالمحسن محمد مجلس اإلدارة 
الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل( باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة 

عقود حتى نهاية أطراف ذات عالقة. والترخيص لتلك األعمال وال -والتجارة )أليتكو( مصلحة مباشرة وغير مباشرة 
م. وهذه التعامالت عبارة عن استئجار محطة النور الظهران 31/12/2020السنة المالية التي تنتهي في 

( سنوات تقريبًا 6( سنوات والمتبقي )10( ألف ريال ومدة العقد )600بإيجار سنوي قيمته ) -بالمنطقة الشرقية 
م ، وال يوجد بالعقود أي شروط 2019( ألف ريال لعام 520علمًا بأن األسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل )

 تفضيلية

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين  امتناع
ئيس رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ حمد بن محمد الدريس وشركة الدريس للصناعة والتجارة )أليتكو( والتي لر

مجلس اإلدارة األستاذ / حمد بن محمد الدريس بصفته مالك ولعضوي مجلس اإلدارة )عبدالمحسن محمد 
الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل( باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة 

يص لتلك األعمال والعقود حتى والترخ -أطراف ذات عالقة.  -والتجارة )أليتكو( مصلحة مباشرة وغير مباشرة 
م. وهذه التعامالت عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة 31/12/2020نهاية السنة المالية التي تنتهي في 

( سنوات تقريبًا 5( سنوات والمتبقي )9( ألف ريال ومدة العقد )400بإيجار سنوي قيمته ) -بالمنطقة الشرقية 
م ، وال يوجد بالعقود أي شروط 2019( ألف ريال لعام 320لغت قيمة التعامل )علمًا بأن األسعار منافسة وقد ب

 تفضيلية

م.31/12/2019التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  نعم  بنك البالد 26/04/2020 

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

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

التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص  امتناع
هم.م، وتحديد أتعاب2020ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول من العام المالي   

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

م، وتحديد أتعابهم.2021األول من العام المالي   

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

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف األول من العام المالي  نعم
القيمة األسمية للسهم، وبمبلغ  %( من4( ريال للسهم وبنسبة )0.4م، بواقع )2019ديسمبر  31المنتهي في 

( مليون ريال سعودي.300أجمالي قدره )  

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

( مليون ريال سعودي وبذلك يبلغ صافي االرباح الموزعة لمساهمي البنك للسنة المالية 375أجمالي قدره )
( ريال سعودي للسهم الواحد، 0.9( مليون ريال سعودي، بواقع )675م مبلغ )2019ديسمبر  31المنتهية في 
ألرباح للنصف الثاني سيكون للمساهمين %( من القيمة االسمية للسهم. علمًا بأن استحقاق ا9وبما يعادل )

المالكين ألسهم البنك بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى 
شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع( بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة. وسوف يتم 

يومًا من تاريخ استحقاق هذه األرباح. 15اهمين المقيدين خالل توزيع األرباح على المس  

 التصويت على تعديل الئحة لجنة الترشيح والمكافآت امتناع

التصويت على تفويض مجلس االدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع  نعم
تاريخ االستحقاق والصرف وفقًا للضوابط واإلجراءات م، وتحديد 2020سنوي إن وجدت عن العام المالي 

التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي وتدفقاته النقدية وخططه 
 التوسعية واالستثمارية

( ألف ريال 320) ( ريال سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع3,520,000التصويت على صرف مبلغ ) امتناع
م.31/12/2019لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في   

 التصويت على تعديل الئحة لجنة المراجعة. امتناع

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

على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة بيوت األرجان، والتي لعضو مجلس اإلدارة التصويت  امتناع
األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن )ايجار موقع 

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

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

وشركة ماسك اللوجستية، والتي لعضو مجلس اإلدارة التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك  امتناع
األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن 

م إلى 18/03/2018ريال سنويًا )فترة العقد من  60,000بمدينة الرياض(، بمبلغ  -)ايجار موقع جهاز صراف آلي 
م(، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.17/03/2028  

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن إبراهيم السبيعي وأوالده، والتي لعضو  امتناع
إدارتها، مجلس اإلدارة األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس 

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

األرجان، والتي لعضو مجلس اإلدارة التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة بيوت  امتناع
األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن )ايجار موقع 

م إلى 05/08/2018ريال سنويًا )فترة العقد من  90,000بمدينة الجبيل(، بمبلغ  -جهاز صراف آلي 
في هذه األعمال والعقود م(، وال توجد شروط تفضيلية04/08/2025  

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة بيوت األرجان، والتي لعضو مجلس اإلدارة  امتناع
األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن )ايجار موقع 

م إلى 01/09/2018ريال سنويًا )فترة العقد من  80,000بمبلغ بمدينة ينبع(،  -جهاز صراف آلي 
م(، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود31/08/2025  

.31/12/2019التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المنتهي في  نعم  21/04/2020 



السعودية لألسهم اليسرصندوق   

RESTRICTED 

.31/12/2019للعام المالي المنتهي في التصويت على القوائم المالية للشركة  نعم شركة  
األسمنت 
 السعودية

.31/12/2019التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في  نعم  

.31/12/2019التصويت على إبـراء ذمـــة أعضـــاء مجـلـس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  نعم  

السادة / شركة د. 
محمد العمري 
-وشركاه BDO 

العالمية وبأتعاب 
 380,000قدرها 

 ريال سعودي.

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص 
والربع األول لعام  2020ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 

ه.وتحديد أتعاب 2021  

ريال  1.5بواقع  2019التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف األول لعام  نعم
مليون ريال. 229.5% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 15للسهم وبنسبة   

ريال للسهم  2بواقع  2019عام التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من  نعم
مليون ريال على أن تكون أحقية األرباح لمساهمي  306% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 20وبنسبة 

الشركة المالكين لألسهم يوم االستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني 
 1441رمضان  12ة للشركة ، على أن يبدأ صرف األرباح يوم الثالثاء يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العام

(.2020مايو  5)  

ريال )خمسة ماليين ومائتان وخمسون ألف وثمانية وثمانون ريال(  5,250,088التصويت على صرف مبلغ  امتناع
.2019كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية   

األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة لإلسمنت والتي لعضو مجلس التصويت على  امتناع
اإلدارة الرئيس التنفيذي األستاذ محمد بن علي القرني وعضو مجلس اإلدارة األستاذ حمد بن عبد اهلل العليان 

بلغ  2019التعامل لعام  مصلحة غير مباشرة فيها )طرفين ذوي عالقة( والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن مبلغ
ريال سعودي وهو عبارة عن بيع اإلسمنت للشركة المتحدة لإلسمنت وال توجد شروط تفضيلية  54,772,797

 على هذا النوع من العقود.

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

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة اإلسمنت المحدودة والتي  امتناع
لعضو مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي األستاذ محمد بن علي القرني مصلحة غير مباشرة فيها )طرف ذي عالقة( 

ريال سعودي وهو عبارة عن  44941,157,بلغ  2019والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن مبلغ التعامل لعام 
 شراء أكياس اإلسمنت وال توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس اإلدارة  امتناع
)طرف ذي عالقة( والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن األستاذ أمين بن موسى العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها 

ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين  6,911,706بلغ  2019مبلغ التعامل لعام 
 الطبي وال توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

م.31/12/2019لمنتهية في التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية ا نعم الشركة  21/04/2020 
السعودية 
للصناعات 
 األساسية

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

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

أرنست أند يونغ 
(E&Y االتعاب  -( 

 2,270,000المالية 
 )دوالر أمريكي(

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

.م وتحديد أتعابه2021لعام   

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

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

للسهم الواحد، على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين ألسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة 
لشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية )مركز االيداع( في نهاية ثاني والمقيدين في سجل مساهمي ا

م.12/05/2020يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق. علمًا بأن صرف األرباح سيكون بتاريخ   

 التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات امتناع

م31/12/2019اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس  نعم  

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

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

 وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية.

م.31/12/2019سنة المالية المنتهية في التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن ال نعم شركة  20/04/2020 
اإلتصاالت 
 السعودية

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

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

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين الدكتور/ عمــــــرو بــن خــــــالـــــــــد كـــــــــردي، واألستاذ / طـــارق بن  امتناع
م وحتى 18/9/2019عبـــــدالعزيز الـــــرخيمي )عضوين خارجيين( عضوين في لجنة المراجعة ابتداًء من تاريخ 

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

م(، ويأتي هذا التعيين وفقًا لالئحة عمل لجنة المراجعة.18/9/2019  

مليون ريال  300مليون سهم، وبمبلغ ال يتجاوز  5.5ركة عددًا من أسهمها وبحد أقصى التصويت على شراء الش نعم
سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، على أن تمول عملية الشراء لألسهم من موارد 

هر( من تاريخ قرار أش 8الشركة الذاتية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خالل فترة أقصاها )
الجمعية العامة غير العادية وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على 

سنوات من تاريخ موافقة الجمعية  7الموظفين إذا كان بمقابل، وعلى أن يتم االحتفاظ باألسهم المشتراة حتى 
ع الشركة اإلجراءات والضوابط المنصوص عليها في األنظمة العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة تتب

 واللوائح ذات العالقة.

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



السعودية لألسهم اليسرصندوق   

RESTRICTED 

م.31/12/2019مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في التصويت على تقرير  نعم شركة دله  20/04/2020 
للخدمات 

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

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

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص  امتناع
م والربع االول لعام 2020الثالث والرابع والسنوي لعام ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و
م وتحديد أتعابه.2021  

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

ريال( مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 1.800.000التصويت على صرف مبلغ ) امتناع
م.31/12/2019  

لنشاط الشركة التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة )األستاذ/ فهد بن عبد اهلل القاسم( في عمل منافس  امتناع
وذلك بتوليه عضوية في مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه )شركة مساهمة مقفلة( 

 والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعالج.

التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة )الدكتور /محمد بن راشد الفقيه( في عمل منافس لنشاط الشركة  امتناع
% )ملكية غير مباشرة( في شركة الدكتور 7.03% )ملكية مباشرة( ونسبة 13.88بإمتالكه ما نسبته وذلك 

 محمد راشد الفقيه وشركاؤه )شركة مساهمة مقفلة( والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعالج.

ل منافس لنشاط الشركة التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة )الدكتور /محمد بن راشد الفقيه( في عم امتناع
وذلك بتوليه لرئاسة مجلس االدارة بشركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه )شركة مساهمة مقفلة( والتي 

 تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعالج

التصويت على االعمال والعقود التي تتم بين الشركة وبين المهندس/ طارق بن عثمان القصبي حيث لديه  امتناع
صلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم استشارات ادارية يقوم بتقديمها للشركة علمًا ان التعامالت م

ريال علمًا انه ال يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.1.147.596م بلغت 2019للعام   

م وتحديد 2020التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي للعام المالي  نعم
تاريخ االستحقاق والصرف بحسب الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات وذلك بما 

 يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية.

( من 1بالترخيص الوارد في الفقرة ) التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية امتناع
المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو 
حتى نهاية دورة مجلس االدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقًا للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات 

ق المالية تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجةالتنظيمية الصادرة عن هيئة السو  

م.2019ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  نعم الشركة  20/04/2020 
الوطنية 

السعودية 
 للنقل البحري

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

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

شـــــــــــركـــــــــة 
ارنســــت 

 EYويـــونـــــــــغ 
(1,260,000 )

مليون و مائتان 
 وستون الف ريال

ين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشح
م، والربع األول من عام 2020ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من عام 

م، وتحديد أتعابه.2021  

م.2019التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي  نعم  

( ريال سعودي على 393,750,000توصية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها ) التصويت على نعم
( ريال 1م بواقع )2019ديسمبر  31( سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 393,750,000)

% من قيمة السهم اإلسمية. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة 10للسهم، والذي يمثل 
سجلين لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية ) مركز اإليداع ( بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الم

الجمعية العامة للشركة، وسيتم تحديد تاريخ توزيع االرباح الحقًا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه 
 التوصية.

أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع  نعم
م ، وتحديد تاريخ االستحقاق وفقًا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات، وبما 2020

 يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية.

( مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة 4( إلى )3يادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من )التصويت على ز امتناع
مستقل( عضوًا في لجنة  -( أعضاء، وذلك بتعيين األستاذ/ ياسر بن عبد العزيز القاضي )عضو مجلس إدارة 4)

م. )مرفق 15/1/2023الية بتاريخ المراجعة ابتداًء من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة تشكيل اللجنة الح
 السيرة الذاتية(

2019/ 12/ 31التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهى في  نعم شركة هرفي  20/04/2020 
للخدمات 
 الغذائية

. 12/2019/ 31التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهى في  نعم  

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

مكتب " البسام 
PKFوشركاؤه    "

 290بقيمة اتعاب 
 الف ريال .

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص 
م والربع األول من عام 2020لثاني والثالث والسنوي من العام المالي ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع ا

م، وتحديد أتعابه .2021  

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام  نعم
% من رأس مال 11أي بنسبة ريال للسهم  1.1مليون ريال بواقع  71.148م والبالغ قيمتها  2019المالي 

مليون سهم، على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم يوم  64.680الشركة وعلى أساس 
االستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ 

بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية. االستحقاق علمًا بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف األرباح الحقاً   

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

م 2019األول لعام التصويت على قرار مجلس اإلدارة على ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف  نعم
  ريال للسهم الواحد 1مليون ريال بواقع  64.68والبالغة 
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م . 31/12/2019التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  نعم  

 31المنتهية في ( ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية 2,550,000التصويت على صرف مبلغ ) امتناع
/12 /2019 .  

( من 1التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة ) امتناع
المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو 

اإلدارة المفّوض أيهما أسبق ، وذلك وفقًا للشروط الواردة في الضوابط واإلجراءات حتى نهاية دورة مجلس 
 التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

التصويت على معايير اشتراك عضو مجلس اإلدارة في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد  امتناع
نشاط الذي يزاولهفروع ال  

 التصويت على تعديل الئحة سياسات مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان الدائمة المنبثقة وكبار التنفيذيين امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كنان للتطوير العقاري والمتمثلة في عقود  امتناع
رئيس مجلس اإلدارة م. أنيس احمد مؤمنه مصلحة غير مباشرة باعتباره عضو بمجلس إيجار محالت والتي لنائب 

 2019إدارة شركة كنان للتطوير العقاري ، والترخيص بها لعام قادم ، علمًا بأن قيمة التعامالت التي تمت عام 
الف ريال ، وتم االتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة 231بلغت   

على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافوال من خالل شركتها التابعة شركة بنده التصويت  امتناع
عصام عبد القادر المهيدب م. أنيس  -للتجزئة والمتمثلة في مبيعات منتجات غذائية والتي ألعضاء مجلس اإلدارة 

عضاء بمجلس إدارة ومن كبار مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أ -احمد مؤمنهم. معتز قصى العزاوي 
% بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم ،  49التنفيذيين في مجموعة صافوال التي تمتلك 

مليون ريال ، وتم االتفاق عليها بالشروط  28بلغت  2019علمًا بأن إجمالي قيمة التعامالت التي تمت عام 
  التجارية السائدة

على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافوال من خالل شركتها التابعة شركة بنده التصويت  امتناع
عصام عبد القادر المهيدب ، م.انيس  -للتجزئة والمتمثلة في إيجار محالت تجارية والتي ألعضاء مجلس اإلدارة 

أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار  مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم -احمد مؤمنه ، م. معتز قصى العزاوي 
% بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم ،  49التنفيذين في مجموعة صافوال التي تمتلك 

مليون ريال ، وتم االتفاق عليها بالشروط  3.84بلغت  2019علمًا بأن إجمالي قيمة التعامالت التي تمت عام 
 التجارية السائدة

على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافوال من خالل شركتها التابعة شركة  التصويت امتناع
عصام عبد القادر  -عافية العالمية والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية والتي ألعضاء مجلس اإلدارة 

رهم أعضاء بمجلس إدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبا -المهيدب ،م.انيس احمد مؤمنه م. معتز قصى العزاوي 
% بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها  49ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافوال التي تمتلك 

مليون ريال ، وتم االتفاق  2.345بلغت  2019لعام قادم ،علمًا بأن إجمالي قيمة التعامالت التي تمت عام 
 عليها بالشروط التجارية السائدة

صويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافوال من خالل شركتها التابعة شركة الت امتناع
عصام عبد القادر  -المتحدة للسكر والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية والتي ألعضاء مجلس اإلدارة 

تبارهم أعضاء بمجلس إدارة مصلحة غير مباشرة فيها باع -المهيدب ،م.انيس احمد مؤمنه م. معتز قصى العزاوي 
% بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها  49ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافوال التي تمتلك 

مليون ريال ، وتم االتفاق  2.146بلغت  2019لعام قادم ،علمًا بأن إجمالي قيمة التعامالت التي تمت عام 
 عليها بالشروط التجارية السائدة

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافوال من خالل شركتها التابعة الشركة  امتناع
عصام عبد  -الدولية للصناعات الغذائية والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية والتي ألعضاء مجلس اإلدارة 

ة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء مصلح -القادر المهيدب ، م. أنيس احمد مؤمنه ، م. معتز قصى العزاوي 
% بشركة هرفي بطريقة مباشرة ،  49بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافوال التي تمتلك 

مليون ريال ، وتم  3.745بلغت  2019والترخيص بها لعام قادم علمًا بأن إجمالي قيمة التعامالت التي تمت عام 
ة السائدةاالتفاق عليها بالشروط التجاري  

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة قطاف لالستثمار العقاري والمتمثلة في عقود  امتناع
إيجارات محالت والتي لعضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل واإلنتاج أ. خالد احمد السعيد 

 2019والترخيص بها لعام قادم ، علمًا بأن حجم المعامالت لعام  مصلحه مباشرة فيها باعتباره يمتلك حصة بها ،
  مليون ريال ، وتم االتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة 2بلغ 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي والمتمثلة في عقود شراء منتجات  امتناع
اإلدارة م. أنيس احمد مؤمنه مصلحة غير مباشرة باعتباره عضو بمجلس إدارة غذائية والتي لنائب رئيس مجلس 

مليون  5.603بلغت  2019شركة المراعي ، والترخيص بها لعام قادم ، علمًا بأن قيمة التعامالت التي تمت عام 
 ريال ، وتم االتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة

التي ستتم بين الشركة وشركة بزبزة التجارية والمتمثلة في عقود إيجارات  التصويت على األعمال والعقود امتناع
متبادلة وبيع منتجات والتي لعضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل واإلنتاج أ. خالد احمد 

المعامالت  السعيد مصلحه مباشرة فيها باعتباره يمتلك حصة بها ، والترخيص بها لعام قادم علمًا بأن حجم تلك
مليون ريال ، وتم االتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة 1.157بلغ  2019لعام   

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل  امتناع
والمتمثلة في عقد استئجار قطعة ارض مملوكه له واإلنتاج أ. خالد احمد السعيد والتي له مصلحة مباشره فيها 

وتم  2027وممتد حتى  2008الف ريال وهو عقد سنوي من  200بلغ  2019، علمًا بأن قيمة عقد اإليجار لعام 
  االتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة

والمتمثلة في عقد بيع منتجات التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وسلسلة مطاعم طازة  امتناع
غذائية والتي لعضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة أ. احمد حمد السعيد مصلحه غير مباشرة فيها 
باعتباره يملك حصة في صندوق أشمور السعودي لألغذية والذى يملك حصه حاكمة في سلسلة مطاعم 

مليون ريال ، وتم االتفاق عليها  6 2019المعامالت لعام  طازجة ، والترخيص بها لعام قادم ، علمًا بأن قيمة
 بالشروط التجارية السائدة

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي أ. احمد حمد  امتناع
سكنيتين مملوكين له ،  السعيد والتي له مصلحة مباشره فيها والممثلة في عقود استئجار ارض وعمارتين

الف ريال وتم االتفاق عليها  630بلغت  2019والترخيص بها لعام قادم ، علمًا بأن قيمة عقود اإليجار لعام 
  بالشروط التجارية السائدة
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التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصنع ماما صوص والمملوك لمؤسسة احمد حمد  امتناع
متمثلة في عقد توريد صوصات غذائية والتي لعضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة أ. احمد السعيد وال

بلغ  2019حمد السعيد مصلحه مباشرة فيها ، والترخيص بها لعام قادم ، علمًا بأن حجم المعامالت لعام 
  مليون ريال ، وتم االتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة 17.379

م.2019ديسمبر 31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  نعم شركة  19/04/2020 
األسمنت 

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

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

التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص  امتناع
م والربع األول 2020ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 

أتعابه.م وتحديد 2021من العام المالي   

 31مليون ريال مكافاة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  1.8التصويت على صرف مبلغ  امتناع
م.2019ديسمبر  

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

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

م بواقع 2019التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام  نعم
مية للسهم( % من القيمة اإلس10( مليون ريال ) أي ما يعادل 100( ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدره )1)

( مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي األرباح  75م بقيمة ) 2019إضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف األول للعام 
%  17.5( مليون ريال ) ما يعادل 175م هو )31/12/2019الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 

"على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم  ( ريال للسهم.1.75من القيمة اإلسمية للسهم( بواقع )
يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي 

 تاريخ االستحقاق"، وسيتم اإلعالن عن تاريخ التوزيع الحقًا.

( من 1الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة )الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية  امتناع
المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو 

حتى نهاية دورة مجلس االدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقًا للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات 
ظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.التن  

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية باألردن،  امتناع
المهندس / معتز قصي والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان ) عضو غير تنفيذي ( و

العزاوي ) عضو غير تنفيذي ( مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغال عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز 
والتوريدات اإلنشائية،والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن شراء شركة الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية 

م علمًا بانه ال 2019مليون ريال للعام السابق  93.3بعة( بمبلغ أسمنت من شركة أسمنت القطرانة )شركة تا
 توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

م.2019ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في  نعم  بنك الجزيرة 15/04/2020 

م.2019ديسمبر  31التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في  نعم  

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

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

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

 أتعابهم.

لمنتهية التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية ا نعم
مليون ريال سعودي بعد خصم الزكاة لألسهم المستحقة البالغ  246م بإجمالي وقدره 2019ديسمبر  31في 

% من القيمة األسمية للسهم. 3ريال سعودي للسهم الواحد وبنسبة  0.30مليون سهم، بواقع  820عددها 
اهمي البنك لدى شركة مركز على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لالسهم والمقيدين في سجل مس

إيداع األوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق، وعلى أن يتم اإلعالن عن تاريخ توزيع 
  األرباح الحقًا.

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

عضوًا في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة 
تفاقية خدمات التأمين الجماعي التمويل الشخصي ، اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري ، ا

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

 األعمال والعقود

عمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة لألسواق المالية )طرف ذو عالقة( حيث التصويت على األ امتناع
أن لعضو مجلس إدارة البنك األستاذ/ نبيل بن داوود الحوشان مصلحة غير مباشرة فيها )باعتباره عضوَا في 

تركة، اتفاقية مشاركة مجلس إدارة شركة الجزيرة لألسواق المالية(، و هذه األتفاقيات عبارة عن خدمات مش
منتج تمام، اتفاقية مصاريف العموالت الخاصة على الودائع ألجل، اتفاقية مصاريف ايجار الفروع، والترخيص بها 

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

م.2019/12/31على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في التصويت  نعم شركة إتحاد  13/04/2020 
م.2019/12/31التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في  نعم إتصاالت  

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

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

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص  امتناع
م، للفترة من الربع الثالث للعام 2020ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للسنة المالية 

م وتحديد أتعابه.2021م وحتى نهاية الربع األول للعام 2020  

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت )مساهم رئيس(،  امتناع
م كما 2019إلمارات لالتصاالت خالل عام علمًا بأن األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة ا

( ألف ريال سعودي، و خدمات الربط البيني 104,870يلي: )خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة )
( ألف ريال سعودي، 112,517( ألف ريال سعودي، ورسوم إدارية بقيمة )389,315والتجوال المستلمة بقيمة )

( ألف ريال 6,939( ألف ريال سعودي، وخدمات اتصاالت أخرى بقيمة ),6965ومصاريف إدارية أخرى بقيمة )
سعودي( )مرفق( والترخيص باألعمال والعقود لعام قادم بدون شروط تفضيلية، وذلك لوجود مصلحة غير 
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المهندس/ صالح عبداهلل -المهندس/ خليفة حسن الشامسي-مباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة التالية أسمائهم:
االستاذ/ سيركان أوكاندان .-العبدولي  

م وهي 2019التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعدد من البنوك السعودية خالل العام  امتناع
سنوات مع مجموعة من  7مليار ريال سعودي ولمدة  7.6عبارة عن توقيع اتفاقية إعادة تمويل مرابحة بقيمة 

بنك الرياض )الوكيل(، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة لكل من عضوي  البنوك السعودية والتي من بينها
مجلس اإلدارة المهندس عبداهلل العيسى والمهندس معتز العزاوي، حيث أن عضو مجلس اإلدارة المهندس 

عبداهلل العيسى يرأس مجلس إدارة بنك الرياض، وأيضًا عضو مجلس اإلدارة المهندس معتز العزاوي عضوًا في 
دارة بنك الرياضمجلس إ  

 التصويت على ضوابط ومعايير منافسة الشركة امتناع

( من 1التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ) امتناع
أو حتى نهاية  المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة

دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة 
 تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

م31/12/2019التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  نعم شركة جرير  13/04/2020 
م31/12/2019التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في  نعم للتسويق  

م31/12/2019التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في  نعم  

مكتب السادة/ 
برايس ووتر هاوس 

( PWCكوبرز )
وسعرهم: 

( مليون 1000000)
 ريال

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

م وتحديد أتعابه2021األول من العام المالي   

م 2019تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع األول والثاني والثالث والرابع من العام المالي التصويت على ما  نعم
% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي 80( ثمانية رياالت للسهم الواحد وبما نسبته 8البالغ مجموعها )

( تسعمائة وستون مليون ريال960,000,000)  

( مليونان وستمائة وخمسون ألف ريال مكافأة سنوية ألعضاء مجلس 0,0002,65التصويت على صرف مبلغ ) امتناع
م31/12/2019اإلدارة عن العام المالي المنتهي في   

م31/12/2019التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  نعم  

وشركة كايت العربية، والتي للسيد/ محمد بن  التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة امتناع
عبدالرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبداهلل بن عبدالرحمن العقيل )عضو تنفيذي(، والمهندس/ ناصر 
بن عبدالرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل )عضو تنفيذي( مصلحة غير 

ي عبارة عن أعمال تنفيذ وتصاميم وإستشارات فنية، علمًا بأن قيمة التعامالت في عام مباشرة فيها، وه
ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية 89,788,789م بلغت 2019  

والتي للسيد/ محمد بن عبد التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كايت العربية،  امتناع
الرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبد اهلل بن عبد الرحمن العقيل )عضو تنفيذي(، والمهندس/ ناصر بن 

عبد الرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل )عضو تنفيذي( مصلحة غير 
تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علمًا بأن قيمة التعامالت في عام مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد 

ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية 196,020م بلغت 2019  

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

ناصر بن عبدالرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل )عضو تنفيذي( مصلحة 
في مبنى جرير بالرياض، علمًا بأن قيمة التعامالت في عام غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب 

ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية 306,240م بلغت 2019  

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

ناصر بن عبدالرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل )عضو تنفيذي( مصلحة 
جرير بالرياض، علمًا بأن قيمة التعامالت في عام غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى 

ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية 145,860م بلغت 2019  

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة روبين العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد  امتناع
ل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبد اهلل بن عبد الرحمن العقيل )عضو تنفيذي(، والمهندس/ ناصر بن الرحمن العقي

عبد الرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل )عضو تنفيذي(، مصلحة غير 
)غير شامل الخدمات المرتبطة  مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات اإلدارة والتشغيل والصيانة

ريال ، مع  842,333م 2019بالتأجير( لمجمع روبين بالزا التجاري بالرياض، علمًا بأن قيمة التعامالت في عام 
  العلم أن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية

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

ناصر بن عبد الرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل )عضو تنفيذي( مصلحة 
مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بالظهران، علمًا بأن قيمة التعامالت في عام غير 

ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية 1,653,750م بلغت 2019  

أسواق المستقبل للتجارة، والتي للسيد/ محمد  التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة امتناع
بن عبد الرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبد اهلل بن عبد الرحمن العقيل )عضو تنفيذي(، والمهندس/ 

ناصر بن عبد الرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل )عضو تنفيذي( مصلحة 
ة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بالرياض، علمًا بأن قيمة التعامالت في عام غير مباشر

ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية 2,434,950م بلغت 2019  
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العقارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جرير  امتناع
الرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبد اهلل بن عبد الرحمن العقيل )عضو تنفيذي(، والمهندس/ ناصر بن 

عبد الرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل )عضو تنفيذي( مصلحة غير 
رة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علمًا بأن قيمة التعامالت في عام مباشرة فيها، وهي عبا

ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية 138,600م بلغت 2019  

سيد/ محمد بن عبد التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جرير العقارية، والتي لل امتناع
الرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبد اهلل بن عبد الرحمن العقيل )عضو تنفيذي(، والمهندس/ ناصر بن 

عبد الرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل )عضو تنفيذي( مصلحة غير 
تب في مبنى جرير بالرياض، علمًا بأن قيمة التعامالت في عام مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مك

  ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية 171,625م بلغت 2019

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة روبين العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد  امتناع
الرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبد اهلل بن عبد الرحمن العقيل )عضو تنفيذي(، والمهندس/ ناصر بن 
عبد الرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل )عضو تنفيذي(، مصلحة غير 

بالرياض، علمًا بأن قيمة التعامالت في عام  مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير
ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية 2,408,800م بلغت 2019  

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ريوف تبوك المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن  امتناع
العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبد اهلل بن عبد الرحمن العقيل )عضو تنفيذي(، والمهندس/ ناصر عبد الرحمن 

بن عبد الرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل )عضو تنفيذي(، مصلحة غير 
م 2019لمًا بأن قيمة التعامالت في عام مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بتبوك، ع

ريال ، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية 1,803,660  

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

والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل )عضو غير تنفيذي(، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل )عضو 
لتعامالت في تنفيذي(، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى سكني بالخبر، علمًا بأن قيمة ا

ريال ، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية 2,666,667م 2019عام   

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي  نعم
م2020  

م.2019ديسمبر  31المالي المنتهي في التصويت على القوائم المالية للعام  نعم  مصرف اإلنماء 08/04/2020 

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

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

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

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

 أتعابهما.

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح أسهم مجانية بمعدل سهم واحد  نعم
مليون ريال. )ب( رأس المال قبل الزيادة  5,000لكل ثالثة أسهم وفقًا لما يلي: )أ( المبلغ االجمالي للزيادة هو 

مليون ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها  20,000بعد الزيادة مليون ريال، ويصبح رأس المال  15,000
مليون سهم.  2,000مليون سهم، ويصبح عدد األسهم بعد الزيادة  1,500%. )ج( عدد األسهم قبل الزيادة 33.33

)د( تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدالت نمو جيدة خالل 
( مليون ريال من بند االحتياطي 3,423عوام القادمة بإذن اهلل.(هـ( ستتم الزيادة من خالل رسملة مبلغ )األ

( مليون ريال من بند األرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل ثالث 1,577النظامي ومبلغ )
في محفظة واحدة لجميع حملة أسهم مملوكة. (و( في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور 

األسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة األسهم المستحقين للمنحة كٌل بحسب حصته، خالل مدة 
يومًا من تاريخ تحديد األسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. )ز( في حال اعتماد الجمعية العامة  30ال تتجاوز 

ن األحقية للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال ستكو
غير العادية للمصرف والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي 

 تاريخ انعقاد الجمعية.

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

م وتحديد 2020التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي  نعم
 تاريخ االستحقاق والتوزيع وفقًا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات.

تصويت على تحديث الئحة لجنة الترشيحات والمكافآتال امتناع  

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ / عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس عضوًا مستقاًل بمجلس  امتناع
مايو  20م، إلكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 2019نوفمبر  20اإلدارة اعتبارًا من تاريخ تعيينه في 
م وذلك لشغل المقعد الشاغر في مجلس اإلدارة2022  

( مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة 5( إلى )3التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من ) امتناع
( أعضاء، وذلك بتعيين األستاذ / عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس عضو مجلس إدارة مستقل، واألستاذ / خالد 5)

ن محمد الخويطر عضو من خارج المجلس، أعضاء في لجنة المراجعة ابتداًء من تاريخ موافقة الجمعية وحتى ب
  م2022مايو  20نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 

التصويت على الترخيص لعضو مجلس اإلدارة المهندس / مطلق بن حمد المريشد للمشاركة في عضوية مجلس  امتناع
  شركة سيتي جروب العربية السعوديةإدارة 

من النظام األساس للمصرف الخاصة بأغراض الشركة 3التصويت على تعديل المادة رقم  امتناع  

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

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

من النظام األساس للمصرف الخاصة باللجنة التنفيذية 20التصويت على تعديل المادة رقم  امتناع  

من النظام األساس للمصرف الخاصة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين 31التصويت على تعديل المادة رقم  امتناع  

من النظام األساس للمصرف الخاصة بالمكافآت 22التصويت على تعديل المادة رقم  امتناع  

الخاصة برئيس المجلسمن النظام األساس للمصرف  23التصويت على تعديل المادة رقم  امتناع  

من النظام األساس للمصرف الخاصة باالجتماعات 24التصويت على تعديل المادة رقم  امتناع  

من النظام األساس للمصرف الخاصة بنصاب الجمعيات العامة غير العادية 34التصويت على تعديل المادة رقم  امتناع  
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النظام األساس للمصرف الخاصة بإصدار الصكوك من 16التصويت على إضافة المادة رقم  امتناع  

من النظام األساس للمصرف الخاصة بالتفويض إلصدار الصكوك 17التصويت على إضافة المادة رقم  امتناع  

التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام األساس للمصرف وترقيمها لتتوافق مع التعديالت المقترحة في البنود  امتناع
( في حال الموافقة عليها )مرفق في موقع تداول(.23-22-21-20-19-18-17-16-15)أعاله   

( من 1التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ) امتناع
مة أو حتى نهاية العا المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية

ض أيهما أسبق، وذلك وفقًا للشروط الواردة في الضوابط واإلجراءات التنظيمية  دورة مجلس اإلدارة المفوَّ
 الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

اء طوكيو مارين، والتي لعضو التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين مصرف اإلنماء وشركة اإلنم امتناع
مجلس اإلدارة األستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس اإلدارة المهندس / مطلق بن حمد 
المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقود ِخدمّية، يقدمها المصرف لمدة عام وبدون شروط 

% من األسهم في 28.75ل، حيث يملك مصرف اإلنماء نسبة ( ريا3,471,321تفضيلية، بقيمة سنوية تقدر بـ )
( ريا3,768,128م بلغت )2019شركة اإلنماء طوكيو مارين، علمًا بأن األعمال والعقود التي تمت في عام   

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين مصرف اإلنماء وشركة اإلنماء طوكيو مارين، والتي لعضو  امتناع
اإلدارة األستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس اإلدارة المهندس / مطلق بن حمد مجلس 

المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف لمدة عام وبدون شروط 
% من 28.75نماء نسبة ( ريال، حيث يملك مصرف اإل35,000,000تفضيلية، بإجمالي قسط سنوي يقدر بــ )

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

 ريال

م.2019-12-31الية المنتهية في التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة الم نعم شركة أسمنت  06/04/2020 
م.2019-12-31التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في  نعم اليمامة  

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

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

( ريال للسـهم الواحـد 0.50م بواقع )2019التصويت على توصية مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح لعام  نعم
كة وستكون أحقيـة األرباح لمـالكي % من رأس مال الشر5( ألف ريال وبما نسبته 101,250بإجمالي مبلغ )

أســهم الشركة المقيدين في سجالت تداول بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة علمًا أن 
 تاريخ توزيع األرباح سيتم األعالن عنه الحقًا.

مكتب أسامة 
الخريجي بإجمالي 

 135,000أتعاب 
 ريال

الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة التصويت على تعيين مراجع 
م )الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية( والربع 2020وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 

م، وتحديد أتعابه.2021األول من عام   

ستتم بين الشركة والشركة اليمنية السعودية. حيث يمتلك سمو نائب التصويت على األعمال والعقود التي  امتناع
% من رأس 16رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب سمو األمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 

%. علمًا بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف 20مال الشركة وتمتلك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 
 -ألف ريال  389م مبلغ 2019ة للمصنع الموجود في اليمن. كما بلغت قيمة التعامل في العام السابق حراس

 علمًا أنه التوجد شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث كان  امتناع
العضو المنتدب سمو األمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس  –يشغل نائب رئيس مجلس اإلدارة 

% في الشركة. )علمًا 14.25م ويمتلك حاليًا ما نسبته 2019سبتمبر  10مجلس إدارة شركة الدرع العربي حتى 
بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين 

علمًا أنه التوجد شروط -ألف ريال( 15,591م مبلغ 2019التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 
 تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث يشغل  امتناع
محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة عضو مجلس اإلدارة سمو األمير/ نايف بن سلطان بن 

م. )علمًا بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة 2019سبتمبر  11الدرع العربي للتأمين التعاوني أبتداًء من 
اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 

علمًا أنه التوجد شروط تفضيلية.-ألف ريال( 15,591مبلغ م 2019  

-31ألف ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  2,400التصويت على صرف مبلغ  امتناع
م.12-2019  

عضو مجلس اإلدارة التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زين السعودية، حيث يشغل  امتناع
سمو األمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية. )علمًا 
بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن تقديم خدمات اتصاالت إلى شركة اسمنت اليمامة. كما بلغت قيمة التعامل 

ه التوجد شروط تفضيليةعلمًا أن-ألف ريال( 557م مبلغ 2019للعام السابق   

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة االسمنت. حيث يشغل االستاذ/  امتناع
لس اإلدارة والمدير العام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة منتجات جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مج
عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام االسمنت. علمًا بأن طبيعة هذا التعامل 

علمًا أنه التوجد شروط تفضيلية.-ألف ريال 7,597م مبلغ 2019السابق   

التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة المدير العام االستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس  امتناع
 29غل عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت حائل كممثل للشركة، والترخيص له حتى لعمل الشركة، حيث أنه يش

م2021نوفمبر  

 التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية امتناع

م.2019ديسمبر  31التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في  نعم  شركة المراعي 05/04/2020 

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

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

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

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

يومًا من تاريخ االستحقاق. 15وسيتم التوزيع خالل   

م.2019ديسمبر  31التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  نعم  
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ألف ريال لكل  200ألف ريال بواقع  1,800التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ وقدره  امتناع
م.2019ديسمبر  31عضو عن العام المالي المنتهي في   

م، 2019التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي في العام  امتناع
)عضو غير تنفيذي( مصلحة مباشرة والتي لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير 

ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة 504فيه، علمًا بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تموين بمبلغ   

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

األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير )عضو غير تنفيذي( مصلحة مباشرة فيه، علمًا بأن طبيعة 
  ألف ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة 136,517التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين. بمبلغ 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر في العام  امتناع
م، والذي لعضو مجلس اإلدارة االستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا )عضو غير تنفيذي( مصلحة مباشرة 2019

ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة 184نشر بمبلغ فيه، علمًا بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات   

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام  امتناع
م والتي لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير )عضو غير تنفيذي( وسمو 2019
نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير )عضو غير تنفيذي( مصلحة مباشرة فيه والمتمثلة في أرباح  األمير

  ألف ريال، بالشروط التجارية السائدة 21الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، علمًا بأن مبلغ األرباح 

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية "زين السعودية" التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و امتناع
م، والتي لعضو مجلس إدارة الشركة سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير 2019في العام 

 3,965)عضو غير تنفيذي( مصلحة مباشرة فيه، علمًا بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصاالت بمبلغ 
لشروط التجارية السائدةألف ريال، وذلك با  

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة واالستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا والذي لعضو  امتناع
مجلس إدارة الشركة األستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة 

التعامل عبارة عن عقار مستأجر مركزًا لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة فيه، علمًا بأن طبيعة 
م بأجرة سنوية 2021أبريل  9م إلى 2001أبريل  10اإلمارات العربية المتحدة لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 

ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة 173قيمتها مبلغ   

م، 2019ألعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة هرفي للخدمات الغذائية في العام التصويت على ا امتناع
والتي لعضو مجلس اإلدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة )عضو غير تنفيذي( مصلحة مباشرة فيه، 

روط التجارية السائدةألف ريال، وذلك بالش 5,991علمًا بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ   

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية )أراسكو( في العام  امتناع
م، والذي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا )عضو غير تنفيذي( مصلحة مباشرة 2019

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

م، والتي 2019التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بندة للتجزئة في العام  امتناع
لها ممثلين في مجلس إدارة لمجموعة صافوال مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة و

الشركة هم األستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب )عضو غير تنفيذي( والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد 
مؤمنة )عضو غير تنفيذي( واألستاذ بدر بن عبداهلل العيسى)عضو غير تنفيذي(، علمًا بأن طبيعة التعامل عبارة عن 

  ف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدةأل 705,028عقد مبيعات منتجات بمبلغ 

م، والتي 2019التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر في العام  امتناع
لمجموعة صافوال مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة 

سليمان بن عبدالقادر المهيدب )عضو غير تنفيذي( والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد الشركة هم األستاذ 
مؤمنة )عضو غير تنفيذي( واألستاذ بدر بن عبداهلل العيسى )عضو غير تنفيذي( علمًا بأن طبيعة التعامل عبارة عن 

ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة 63,489عقد شراء سكر بمبلغ   

م، والذي 2019لتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام ا امتناع
لعضو مجلس اإلدارة األستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب )عضو غير تنفيذي( واألستاذ سعد بن عبد المحسن 

لبنك السعودي البريطاني. ومبلغ الفضلي )عضو مستقل( مصلحة مباشرة فيها،والمتمثلة في أرباح الصكوك ل
ألف ريال, وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة  18,213األرباح قدره 

م إلى 2013ألف ريال، للفترة من  167,000م, وبقيمة 2022م إلى 2015ألف ريال، للفترة من  270,000
  م بالشروط التجارية السائدة2020

م، والذي 2019التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك األهلي التجاري في العام  امتناع
لعضو مجلس اإلدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة )عضو غير تنفيذي( مصلحة مباشرة فيه، علمًا بأن 

  بالشروط التجارية السائدةألف ريال، وذلك  9,962طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 

م، والذي 2019التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك األهلي التجاري في العام  امتناع
لعضو مجلس اإلدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة )عضو غير تنفيذي( مصلحة مباشرة فيها، 

ألف ريال ,وذلك كونها أحد  16,150التجاري ومبلغ األرباح قدره والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك األهلي 
م، 2022م إلى 2015ألف ريال للفترة من  200,000حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة 

م ، بالشروط التجارية السائدة2020م إلى 2013ألف ريال، للفترة من  190,000وبقيمة   

م، والذي 2019والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام التصويت على األعمال  امتناع
لعضو مجلس اإلدارة األستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب )عضو غير تنفيذي( واألستاذ سعد بن عبد المحسن 

ية بمبلغ الفضلي )عضو مستقل( مصلحة مباشرة فيه، علمًا بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنك
ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة 52,214  

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي )عضو مستقل( عضوًا في لجنة  امتناع
ي(، على المراجعة بداًل من عضو لجنة المراجعة المستقيل األستاذ سلطان بن عبدالملك آل الشيخ )عضو غير تنفيذ

 7أن ُيكمل األستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي مدة سلفه في الدورة الحالية للجنة المراجعة التي بدأت في 
م2022أغسطس  6م وتنتهي في 2019أغسطس   

م، والذي 2019التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام  امتناع
اإلدارة المهندس موسى بن عمران العمران )عضو مستقل( واألستاذ بدر بن عبداهلل العيسى  لعضوي مجلس

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

)عضو غير تنفيذي( مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي الفرنسي ومبلغ األرباح 
ألف  100,000ألف ريال، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بقيمة  5,908ره قد

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

م، والذي 2019الشركة و مجموعة سامبا المالية في العام التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين  امتناع
لعضو مجلس اإلدارة األستاذ عمار بن عبدالواحد الخضيري )عضو مستقل( مصلحة مباشرة فيه، علمًا بأن طبيعة 

ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة 10,960التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ   

مليون سهمًا من أسهمها وتخصيصها لموظفي الشركة ضمن  10راء الشركة لعدد يصل إلى التصويت على ش نعم
برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس اإلدارة 

تاريخ قرار الجمعية بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خالل فترة أقصاها اثني عشر شهرًا من 
العامة غير العادية، وكذلك تفويض مجلس اإلدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم 

 معروض على الموظفين إذا كان بمقابل

منافسة التصويت لعضو مجلس اإلدارة األستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا بأن يشترك في عمل من شأنه  امتناع
الشركة، وذلك كونه عضوًا في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية )أراسكو( التي تزاول نشاطًا 

 مماثاًل للشركة يتمثل في الدواجن

التصويت لعضو مجلس اإلدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة  امتناع
عضوًا في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية )هرفي( التي تزاول نشاطًا مماثاًل  الشركة، وذلك كونه

  للشركة يتمثل في المخبوزات

التصويت لعضو مجلس اإلدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة  امتناع
الكبير التي تزاول نشاطًا منافسًا للشركة يتمثل في الشركة، وذلك كونه عضوًا في مجلس إدارة مجموعة 

 الدواجن

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

( من الئحة حوكمة الشركات46)  

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتعيين سمو األمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير )غير  امتناع
م إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ  09/03/2020تنفيذي( عضوًا بمجلس اإلدارة ابتداًء من تاريخ تعيينه في 

م خلفًا للعضو السابق سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير )غير  06/08/2022انتهاء الدورة في تاريخ 
 تنفيذي(

م.31/12/2019التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  نعم شركة أسمنت  05/04/2020 
المنطقة 
 الجنوبية

م.31/12/2019المالية المنتهية فيالتصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة  نعم  

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

التصويت على قرار مجلس االدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف األول من  نعم
٪( من رأس 12,5( ريال للسهم أي بنسبة )1,25مليون ريال بواقع ) 175م، والبالغ قيمتها 2019العام المالي 

مليون سهم. 140مال الشركة وعلى أساس   

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام  نعم
٪( من رأس مال 22,5للسهم أي بنسبة )( ريال 2,25مليون ريال بواقع ) 315م والبالغ قيمتها 2019المالي 

مليون سهم، على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم يوم انعقاد  140الشركة وعلى أساس 
الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ 

م.2020أبريل  19هـ الموافق 1441شعبان  26 االستحقاق على أن يبدأ صرف األرباح يوم األحد  

 KPMGمكتب 
بأتعاب قدرها 

ريال 495,000  

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة 
م، 2021األول من عام م، والربع 2020وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 

 وتحديد أتعابه وهم كما يلي :

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي  نعم
م.2020عن السنة المالية   

م.2019-12-31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  نعم الشركة  31/03/2020 
المتقدمة 

للبتروكيماوي
 ات

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

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

 -ارنست اند يونغ 
 -اإلجمالي 

ريال 450,000  

خارجي للشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص  التصويت على تعيين مراجع
م، 2020ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع )األول والثاني والثالث والرابع( والسنوي من العام المالي 

 وتحديد أتعابه.

م.2019-12-31ي في التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنته نعم  

م بمبلغ 2019التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام  نعم
ريال  0.65٪ من رأس مال الشركة ، وستكون حصة السهم 6.5مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته  140.7

المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين سعودي، على أن تكون األحقية للمساهمين 
في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق، سيتم اإلعالن عن 

 تاريخ توزيع األرباح الحقا.

م، بشأن توزيع 13/10/2019 م، و23/5/2019م، و 19/03/2019التصويت على قرارات مجلس اإلدارة بتاريخ  نعم
مليون ريال سعودي تمثل  416.3والبالغة  2019األرباح المرحلية للربع األول والربع الثاني والربع الثالث من عام 

  ريال سعودي( 2.05٪( من رأس مال الشركة واألرباح الموزعة للسهم الواحد )20.5)

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

( من 1التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ) نعم
اية المادة الحادية والسبعين نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نه

دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة 
 تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

م.2019/12/31التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في  نعم سابك  شركة 29/03/2020 
للمغذيات 

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

م.2019/12/31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  نعم  
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شركة آرنست 
ويونغ وشركاهم 
بإجمالي أتعاب 

ريال  405.000
 سعودي

مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص التصويت على تعيين 
م، والربع األول 2020ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 

م، وتحديد أتعابه.2021من عام   

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

( ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 1,400,000التصويت على صرف مبلغ ) امتناع
م.2019/12/31  

م بمبلغ 2019التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خالل النصف األول من العام  نعم
%( من القيمة االسمية للسهم الواحد15( ريال والتي تمثل )1,5( ريال بواقع )624,999,999)  

م 2019التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام  نعم
%( من القيمة االسمية للسهم 15تي تمثل )( ريال للسهم الواحد وال1,5( ريال بواقع )624,999,999بقيمة )

الواحد على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في 
سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق علمًا بأن 

م.0202/04/12صرف األرباح سيكون بتاريخ   

 التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات امتناع

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتبارًا من تاريخ  امتناع
م)مرفق السير الذاتية(.2023/03/28م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في 2020/03/29  

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداًء  امتناع
م، علمًا أن المرشحين )المرفقة سيرهم 2023/03/28م، وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2020/03/29 من تاريخ

بدر بن إبراهيم البدر• حمد العيسى وليد بن م• عبد العزيز بن هبدان الهبدان • الذاتية( هم:   

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي  نعم
م، وتحديد تاريخ االستحقاق والتوزيع وفقًا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات 2020

وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية. وذلك بما يتناسب مع  

م.2019ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  نعم مصرف  29/03/2020 
م.2019ديسمبر  31التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في  نعم الراجحي  

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

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

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

 اإلسمية. )مرفق(

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

 31%( من قيمة السهم اإلسمية، وبذلك يصبح إجمالي األرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 15تمثل )
عودي للسهم الواحد والتي ( ريال س3.00( مليون ريال سعودي بواقع )7,500م مبلغ وقدره )2019ديسمبر 
%( من قيمة السهم اإلسمية. على أن تكون أحقية االرباح الموزعة لمساهمي المصرف المسجلين 30تمثل )

لدى مركز اإليداع بنهاية تداول يوم الجمعية والتي تظهر بياناتهم ثاني يوم تداول بعد يوم انعقاد الجمعية. 
م.06/40/2020علمًا بأن صرف األرباح سيكون بتاريخ   

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

 تنفيذا لنظام الشركات.

مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وااللتزام، التصويت على تعيين  امتناع
وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية األولية للربع األول والثاني والثالث والقوائم المالية الختامية 

م وتحديد أتعابهم.2020السنوية للعام المالي   

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

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس  امتناع
اإلدارة األستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن 

عقد اتفاقية تقديم خدمات االتصاالت ، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سنتين وتسع شهور حيث بلغت قيمة 
ام قادم.ريال سعودي والترخيص بها لع 998،920مبلغ  2019التعامالت لعام   

( من 1التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ) نعم
المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية 

روط الواردة في الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للش
 تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

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

عقد االتفاقية االستراتيجية لتقديم خدمات وحلول االتصاالت وتقنية المعلومات الذكية المتكاملة بدون شروط 
ريال سعودي  56،855،966مبلغ  2019ومزايا تفضيلية لمدة خمس سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 

م قادم.والترخيص بها لعا  

لتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس  امتناع
اإلدارة األستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن 

ط ومزايا تفضيلية، ومدته ست سنوات حيث بلغت قيمة عقد اتفاقية ربط أجهزة نقاط البيع بالشبكة، بدون شرو
  ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. 421،491مبلغ  2019التعامالت لعام 

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

عقد إيجار موقع صرف آلي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته ثالث سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 
ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم. 34،650مبلغ  2019  

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

عقد اتفاقية تقديم خدمات رسائل المجموعات وحلول االتصاالت المتكاملة ، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته 
ريال سعودي والترخيص بها لعام  163،873،018مبلغ  2019سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  ثالث

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

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

ال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس التصويت على األعم امتناع
اإلدارة األستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن 

 2019ت لعام عقد إيجار موقع صرف آلي، بدون شروط ومزايا تفضيلية ،ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعامال
ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. 34،650مبلغ   

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار  امتناع
منصب والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو 

عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز 
مبلغ  2019صرف آلي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته خمس سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 

ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. 39,375  

األعمال والعقود التي تمت بين المصرف والشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت  التصويت على امتناع
المحدودة )حلول( والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث 

تصاالت السعودية(، يمتلك العضو تأثيرًا في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة )اال
وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات االنترنت المباشر، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنتين حيث بلغت قيمة 

  ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. 1،960،857مبلغ  2019التعامالت لعام 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف والشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت  امتناع
المحدودة )حلول( والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث 

لمالكة )االتصاالت السعودية(، يمتلك العضو تأثيرًا في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة ا
Dell - EMCوهي عبارة عن عقد تقديم توريد وتركيب وصيانة أجهزة  ، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته ثالث  

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

التي تمت بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس اإلدارة  التصويت على األعمال والعقود امتناع
األستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة 

يلية، المرطبات العالمية، وهي عبارة عن عقد خدمات توريد المياه المعدنية المعبئة، بدون شروط ومزايا تفض
ريال سعودي والترخيص بها لعام  557,761مبلغ  2019ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 

 قادم.

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار  امتناع
الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ بدر بن محمد 

عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار ، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى 
اإلدارة اإلقليمية الجنوبية ، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سبع سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 

ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. 0,44426مبلغ  2019  

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار  امتناع
والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب 

في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار ، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب  عضو مجلس إدارة
المبيعات المباشرة في أبها بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سبع سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 

ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. 42,525مبلغ  2019  

األعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس لتصويت على  امتناع
اإلدارة األستاذ/ عبداهلل بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل األستاذ/ عبداهلل بن سليمان 

جديد التعاقد على وثائق الراجحي عضو مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن ت
التأمين الشامل للسيارات، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 

  ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. 780,596,000مبلغ  2019

ياحة والتي لرئيس مجلس التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة فرسان للسفر والس امتناع
اإلدارة األستاذ/ عبداهلل بن سليمان الراجحي مصلحة مباشرة فيها كونها شركة مملوكة له، وهي عبارة عن عقد 

تقديم خدمات السفر والسياحة، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته أربع سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت 
رخيص بها لعام قادم.ريال سعودي والت 4,471,559مبلغ  2019لعام   

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف ورئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبداهلل بن سليمان  امتناع
الراجحي، وهي عبارة عن عقد إيجار مركز البطحاء للصرافة والتحويل، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سنة 

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

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس  امتناع
مجلس اإلدارة األستاذ/ عبداهلل بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل األستاذ/ عبداهلل بن 

ليمان الراجحي عضو مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على س
وثائق التأمين الشامل للبنوك والممتلكات وانقطاع األعمال وتغطية المدراء والتنفيذيين، بدون شروط ومزايا 

ريال سعودي  81,284,000غ مبل 2019تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 
 والترخيص بها لعام قادم.

م.31/12/2019التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في  نعم شركة ينبع  15/03/2020 
الوطنية 

للبتروكيماوي
 ات

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

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

السادة / شركة 
الدكتور محمد 

العمري وشركاه 
 -)بي دي أو( 

العرض المقدم 
ريال  520,000

 سعودي

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص 
م 2020اجعة وتدقيق القوائم المالية للربع )األول والثاني والثالث والرابع( والسنوي من العام المالي ومر

 وتحديد أتعابه.

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

ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ( ريال مكافأة 1,400,000التصويت على صرف مبلغ ) امتناع
م.31/12/2019التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في   
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م بمبلغ 2019التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خالل النصف األول من العام  نعم
( من القيمة االسمية للسهم 17.5( ريال للسهم والتي تمثل )%1.75سعودي بواقع )( ريال 984,375,000)

 الواحد

م 2019التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام  نعم
( من القيمة 17.5%( ريال للسهم الواحد والتي تمثل )1.75( ريال سعودي بواقع )984,375,000بمبلغ )

االسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من األرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة 
المقيدين في سجالت شركة مركز ايداع االوراق المالية )مركز االيداع( بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد 

زيع الحقًا.الجمعية العامة، وسيتم اإلعالن عن تاريخ التو  

 التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات . امتناع

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة )بما فيهم ممثلي الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك((  امتناع
  م15/03/2023تاريخ م ومدتها ثالث سنوات تنتهي في 16/03/2020للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداًء  امتناع
م ، علمًا أن المرشحين ) المرفقة سيرهم 15/03/2023م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 16/03/2020من تاريخ 

األستاذ إبراهيم بن محمد •األستاذ خالد بن علي القرني.•بداإلله نورالدين.المهندس ماجد بن ع•الذاتية ( هم: 
 السيف.

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي  نعم
م.2020  
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 تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي

مناقشة أداء الصندوق واألنشطة  ات، تم خالل اإلجتماع2020العام  خالل تينمجلس إدارة الصندوق مرلقد تم إجتماع 

:االستثمارية المتعلقة به والقرارات المتعلقة بالصندوق. أدناه جدول األعمال لإلجتماع  

( جدول أعمال مجلس إدارة الصناديق 1  

ظهراً  1م الساعة 29/03/2020عقد يوم األحد   

 يع األعضاء على محضر وقرارات االجتماع السابق.توقيع جم 

 .مراجعة نقاط العمل التي طلبت في االجتماع السابق 

 .مراجعة عدد الموظفين بفريق العمل بإدارة األصول 

 .مراجعة أداء الصناديق 

 .مراجعة توزيع أصول الصناديق وملخص اإلستراتيجيات التي سيتبعها مدير الصندوق لتوزيع األصول 

 6.مراجعة الموافقات التي حصلت عليها الصناديق خالل الفترة السابقة من آخر اجتماع 

 .مناقشة الموافقات المطلوبة من المجلس 

 :المادة الخاصة بإدارة االلتزام و التي تشمل 
 مدى إلتزام مدير الصندوق بتطبيق ما جاء في الئحة صناديق االستثمار. -

 خر اجتماع، إن وجد.تضارب المصالح للفترة السابقة من آ -

 تجاوزات استثمارات الصناديق للفترة السابقة من آخر اجتماع، إن وجد. -

 .االتفاق على موعد االجتماع المقبل 

 القرارات: لم يتم إتخاذ قرارات خالل اإلجتماع

( جدول أعمال مجلس إدارة الصناديق  2  

ظهراً  2م الساعة  13/08/2020عقد يوم األحد   

 اء على محضر وقرارات اإلجتماع السابقتوقيع جميع األعض. 

 .مراجعة نقاط العمل التي طلبت في االجتماع السابق 

 .المراجعة السنوية لمدى كفاية عدد أعضاء مجلس إدارة الصناديق الحاليين 

  م.2020مراجعة أداء الصناديق خالل النصف األول للعام 

  سيتبعها مدير الصندوق لتوزيع األصول.مراجعة توزيع أصول الصناديق وملخص اإلستراتيجيات التي 

 .مراجعة الموافقات التي حصلت عليها الصناديق خالل الفترة السابقة من آخر اجتماع 

 .مناقشة الموافقات المطلوبة من المجلس 

 :المادة الخاصة بإدارة االلتزام و التي تشمل 
 االستثمار.مدى إلتزام مدير الصندوق بتطبيق ما جاء في الئحة صناديق  -

 تضارب المصالح للفترة السابقة من آخر اجتماع، إن وجد. -

 تجاوزات استثمارات الصناديق للفترة السابقة من آخر اجتماع، إن وجد. -

  م.2020االتفاق على موعد االجتماع المقبل لتغطية أعمال المجلس للنصف الثاني من عام 

 لس للقيام باإلشراف على الصناديقالقرارات: موافقة المجلس على كفاية عدد أعضاء المج
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 اسم وعنوان مدير الصندوق

  07077-37شركة األول لالستثمار وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 

 وعنوان الشركة كالتالي:

4163133شارع العليا العام، المملكة العربية السعودية، تلفون:  – 11431، الرياض 1467ص.ب.   

 الموقع االلكتروني

www.alawwalinvest.com 

نسم وعنوان مدير الصندوق من الباطا  

 اليوجد

 

نشطة االستثمار خالل الفترةأ  

 

 

 أداء صندوق االستثمار خالل الفترة

السعودية الذي يتم قياسه من قبل مؤشر مؤشر ستاندرد بلغت نسبة عوائد المؤشر اإلسترشادي لصندوق اليسر لألسهم 

. وخالل نفس الفترة, بلغت نسبة عوائد صندوق اليسر 2020% في نهاية عام 11.94اند بورز لألسهم السعودية الشرعي 

العديد من األحداث الدراماتيكية على مستوى  2020%. وقد شهد النصف األول من العام 8.21لألسهم السعودية 

م أضرت بجميع االقتصاديات وأدت لتراجع أداء األسواق، وكان العامل الرئيس خالل هذا العام هو اإلحترازات العال

بأداء  2020، بينما في النصف الثاني من العام أتم السوق العام 19والتدابير المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا كوفيد 

القتصاد ونتيجة لتسارع تطوبر اللقاحات ولتخفيف اإلحترازات إيجابي نتيجة للعديد من المبادرات والحزم المحفزة ل

 والعودة للحياة الطبيعية بحذر.

 

 تفاصيل تغييرات شروط وأحكام الصندوق

 ال يوجد.

 

1%

28%

1%
1%

7%

6%
3%5%3%

25%

1%

4%
14%

1%

30/12/2020التوزيع القطاعي لألصول كما بتاريخ 

النقد البنوك 

السلع الرأسمالية  الخدمات استهالكية

الطاقة  انتاج األغذية 

تجزئة األغذية  الرعاية الصحية 

التأمين  المواد األساسية 

إدارة وتطوير العقارات التجزئة

االتصاالت  النقل 



السعودية لألسهم اليسرصندوق   

RESTRICTED 

 

 معلومات إضافية

يمكن لمالكي الوحدات الحصول على معلومات إضافية من شأنها أن تمكنهم من اتخاذ قرار مدروس بشأن الصندوق 

مراجعة مستندات الصندوق )الشروط واألحكام، ومذكرة المعلومات، وملخص المعلومات الرئيسة( المتوفرة من خالل 

 في موقع مدير الصندوق اإللكتروني.

 

 نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصناديق التي يمكن أن يستثمر فيها الصندوق

أخرى صناديق في باالستثمار الصندوق يقم لم  

 

الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوقالعموالت   

 ال يوجد

 

  2020تجاوزات الصندوق خالل عام 

 

 الصندوق. *التجاوز النشط يحدث بفعل مدير الصندوق نتيجة إلجراء إتخذه مدير الصندوق، التجاوز الغير نشط يحدث بسبب تغيرات خارجة عن سيطرة مدير

 

 

 اسم وعنوان أمين الحفظ

  07070-37شركة الریاض المالیة وھي شركة استثماریة مرخصة من قبل ھیئة السوق المالیة بموجب الترخیص رقم 

 عنوان المكتب الرئیس ھو اآلتي

،المملكة العربیة السعودیة 12331-3712العلیا. الریاض  –شارع التخصصي   

4865858تلفون:   

 الموقع االلكتروني

www.riyadcapital.com 

تاريخ إصالح 
 التجاوز

نشط / غير مسبب التجاوز )
 *(نشط

 تاريخ التجاوز نوع التجاوز التفاصيل

 26/08/2020 الئحة صناديق االستثمار فقرة د 41المادة  غير نشط 30/08/2020

 27/08/2020 الئحة صناديق االستثمار فقرة ز 41المادة  غير نشط 30/08/2020

 22/09/2020 الئحة صناديق االستثمار فقرة ز 41المادة  غير نشط 27/09/2020

 03/11/2020 الئحة صناديق االستثمار فقرة د 41المادة  غير نشط 04/11/2020

 09/11/2020 الئحة صناديق االستثمار فقرة ز 41المادة  غير نشط 10/11/2020

 11/11/2020 الئحة صناديق االستثمار فقرة د 41المادة  غير نشط 17/11/2020
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 مسؤوليات أمين الحفظ

 يعد أمين الحفظ مسؤواًل عن التزاماته المذكورة في اللوائح النظامية وتشمل اآلتي:

عن إتخاذ يعد أمين الحفظ مسؤواًل عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، كما يعد مسؤواًل  – 1

 جميع اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

فصل األصول، حيث يجب على أمين الحفظ فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسمه لكل صندوق استثمار يعمل  – 2

ا يتوجب على أمين الحفظ فصل أصول كل أمين حفظ له، ويكون الحساب لصالح صندوق اإلستثمار ذي العالقة. كم

ندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين.ص  

يجب على أمين الحفظ إيداع جميع المبالغ النقدية العائدة لصندوق االستثمار في الحساب المشار اليه في الفقرة  – 3

 ( ويجب أن يخصم من ذلك الحساب المبالغ المستخدمة لتمويل االستثمارات ومصاريف إدارة الصندوق2السابقة )رقم 

 ومصاريف عملياته.

 

 اسم وعنوان مراجع الحسابات القانوني

 شركة ايرنست أند يونغ محاسبون قانونيون

 وعنوان الشركة كالتالي:

  2374740المملكة العربية السعودية، تلفون:  – 11461، الرياض 2732ص.ب. 

 

 رأي المحاسب القانوني

متطلبات الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، إن القوائم المالية المرفقة لهذا التقرير متوافقة مع 

وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة به فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية، ولم يوجد ما تتطلب 

كما أن  .اإلبالغ عنه من قبل مراجع الحسابات في تقريره حسب متطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق االستثمار عن الفترة 

 المحاسبية المعنية وأن القاوئم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز المالي لصندوق االستثمار في نهاية الفترة.

 تم إضافة تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية الخاصة بالصندوق في الملحق )أ( من هذا التقرير
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( )







 ( )



 ( )

)()(
)()(

)()(

 - -



 ( )

 - -

)()(

:

)()(

)()(



 ( )

)()(

)(

)()(

 ( ))(

)()(

)  ()(

)()(

  



 ( )

-

   (" ") 
 (" ") ( ) (" ") 

.(" ")

. .

.  (" ")
.

.
.

-
 (" ")

)(
.).(" ") (

-

-

" ) 
 .("

-

.
. .

-
:

.



) (
 ( ) 

- ( )

- ( )

  
  .

.

.

)(
.

:

 ) (
 ) (

 ) ( .( ) 

 :
 -.
 -

  
..

:

(

(

(

.

.



) (
 ( ) 

- ( )

- ( )

..

.
.

.
–

 ( )–.

..

 ( ) 
.

.

.

.

 ( )

 : " 
:

)(
) (.

 ( )

..
.

.



) (
 ( ) 

- ( )

- ( )

.
.

.

.
.

.
:

.

.

.

:

)  : .  (
 :--

.
:--.

  )
.  (

.

.
.

.

.
).(



) (
 ( ) 

- ( )

- ( )

 / )
.(

.

 ( )
.

.

)
.  (

.

   ( ) 
 .

.
.

.

.
.

:

.
.

.

.

.

:

.
  .

.

.

.



) (
 ( ) 

- ( )

- ( )

 .
.

.

.
.

.
 ( )

.
.

.

.

.
)

.(

.
.

.
.

.
.

.

.
.

.

.



) (
 ( ) 

- ( )

- ( )

.

-

.

-

.
.  

.

-

.
.

..
.

:

.
.

.

  .
.

.) 
)  (

.(

.
).(



 (
)

 (
)

-

:

)
(

)
 (

)
(

)
(

)
(

-
 -

 -
 -

)
 (

-
 -

 -
 -

.



 ( )
 ( ) 

- ( ) 

 ( ))(

-

.  
  .

    
.  ) :

 .(.

.

 ..

:

-

 -
 -



 ( )
 ( ) 

-

)(

-

  .  
.

.
.

-
:

-
-
-

-

-

-

-
-
-

-

-

-



 ( )
 ( ) 

-

:

-

-

-.

.

 .
 .

 .)
 .(

.
 .

.   

.
.

.

.
.

..
.

.
.

.
.



 ( )
 ( ) 

- ( )

.

..
.
.

  
 .

   .
 .     

 .

.

.
.

  .  .
.

 ( ) + +
-)(-)(

.
 .

 .
.

--
)-.  (

.

.

.

.

-

.



 ( )
 ( ) 

-
) :  .(

-

    )  .(


