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 أهداف وسياسات االستثمار 

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

والمصارف المدرجة في السوق المالية السعودية وذلك بحسب مكونات المؤشر اإلرشادي الخاص بالصندوق، كما يجوز 

دد جميع للصندوق االستثمار في صناديق أسواق النقد والمال المرخصة من قبل هيئة السوق المالية. الجدول أدناه يح

 األدوات المالية التي يمكن أن يستثمر بها الصندوق.

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

 مالحظات

األسهم المدرجة في السوق 
السعودي بحسب مكونات 

 المؤشر اإلرشادي

% أو وزن 10للسهم الواحد 
السهم بحسب المؤشر أيهما أعلى 

حد أقصىك  

المؤشر االرشادي يحتوي جميع أسهم قطاع البنوك والمصارف المدرجة في 
 السوق المالية السعودية

اإلكتتاب األولي في الشركات 
التي تنتمي لنفس القطاع )قطاع 

 البنوك(

% كحد أقصى لإلكتتاب 10
 األولي

يشمل اإلكتتاب األولي أي سهم ينتمي لنفس القطاع يتم طرحه في السوق المالية 
 السعودية 

ال يتجاوز مجموع قيمة األسهم  حقوق األولوية
أو وزن السهم % 10السوقية 

بحسب المؤشر أيهما أعلى كحد 
 أقصى

 يشمل حقوق األولوية للشركات التي تنتمي لنفس القطاع 

والنقد صناديق أسواق المال 
 االستثمارية المشتركة

% كحد أقصى للصندوق 25
 الواحد

 المرخصة من هيئة السوق المالية 

 

 سياسة توزيع الدخل واألرباح

م إعادة استثماره وال يتم توزيعهأي أرباح أو دخل يستلمه الصندوق يت  

  

 تقارير الصندوق

 نفيدكم بأن جميع تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

 

 تفاصيل صافي أصول الصندوق للسنوات الثالث األخيرة

 

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 
الصندوق أصول 

لكل وحدة في 
 نهاية السنة

صافي قيمة أصول 
الصندوق في نهاية 

 السنة

السنة 
 المالية

 2020 30,923,630 45.1269 50.7241 33.1586 685,260 اليوجد 2.49%

 2019 39,588,298 50.3494 57.3132 42.9589 786,271 اليوجد 2.28%

 2018 42,086,453 44.6093 45.3403 35.1173 943,446 اليوجد 2.20%
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 تفاصيل أداء الصندوق

 

 

  

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

 

نسبة 
 المصروفات

بالريال  2020 مالمصروفات لعا

 السعودي 
 المصروف

 اتعاب ادارة 614,276 1.95%
 وساطة 6,147 0.02%

مراجعـةأتعاب  40,000 0.13%  
 رسوم انشاء المؤشر االسترشادي ستاندر أند بورز 15,938 0.05%

 رسوم اشراف هيئة السوق المالية 7,500 0.02%
 أتعاب أعضاء مجلس االدارة 8,571 0.03%
 رسوم تداول 5,000 0.02%
  رسوم الحفظ  18,825 0.06%
 ضريبة القيمة المضافة 67,255 0.21%
المصروفات المدفوعــة اجمالي  783,512 2.49%   

  

 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 2019 2020 

-10.82% 3.92% 25.94% 4.41% -14.36% 2.99% 11.71% 27.03% 12.87% -10.37% 47.84% 28.50% -10.37% 

صندوق أسهم 

المؤسسات المالية 

 السعودية
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 ممارسات التصويت السنوية

اسم  تاريخ الجمعية  موضوع التصويت  قرار التصويت
 المصدر

م31/12/2019التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  نعم البنك  13/05/2020 
السعود

ي 
 الفرنسي

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

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

النصف األول من السنة المالية  التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن نعم
% من القيمة اإلسمية للسهم. 10ريال للسهم الواحد وما يمثل  1.00مليون ريال بواقع  1,199.68م والبالغة 2019

 )مرفق(

ريال  1.00بواقع  2019التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية  نعم
% من القيمة اإلسمية للسهم. وبذلك يصبح مجموع 10مليون ريال بما يمثل  1,199.68الواحد بإجمالي قدره للسهم 

ريال  2.00مليون ريال، بواقع  2,399.36م مبلغ 31/12/2019األرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 
سيكون تاريخ استحقاق أرباح النصف الثاني لمساهمي % من القيمة اإلسمية للسهم، و20للسهم الواحد، وبما يعادل 

البنك المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي 
م.08/06/2020هـ الموافق 16/10/1441تاريخ االستحقاق، وسيتم توزيع األرباح بتاريخ   

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

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

 31السنة المالية المنتهية في  ( ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن7,948,273.60التصويت على صرف مبلغ ) امتناع
م.2019ديسمبر   

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

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

 التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة امتناع
م، وتحديد أتعابهم.2021وتدقيق القوائم المالية للربع األول من العام المالي   

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لعضو مجلس اإلدارة  امتناع
ديم خدمات الدعم والمساندة في السيد/ عبدالرحمن بن راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تق

م 2019قطاعات مختلفة في البنك، تتم بناء على طلبات من قطاعات األعمال، وقد بلغت قيمة التعامالت في العام 
( ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق(4,991,640.15)  

للتجارة والمقاوالت والتي لعضو مجلس اإلدارة لتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الراشد  امتناع
م إلى 10/10/2016السيد/ عبدالرحمن بن راشد الراشد مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار أدوار مكتبية من 

( ريال سنويًا، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد تم إرسال طلب إلغاء العقد 1,623,000م بمبلغ )10/10/2022
. )مرفق(09/10/2020الموقع في مدة أقصاها والخروج من   

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاوالت والتي لعضو مجلس اإلدارة  امتناع
م إلى 01/07/2017السيد/ عبدالرحمن بن راشد الراشد مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار أدوار مكتبية من 

( ريال سنويًا، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد تم إرسال طلب إلغاء العقد 1,052,918م بمبلغ )03/06/2022
. )مرفق(30/06/2020والخروج من الموقع في مدة أقصاها   

والتي له  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد بن حامد المطبقاني امتناع
م بمبلغ 31/05/2020م إلى 01/06/2001مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي من 

( ريال سنويًا، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق(40,000)  

حامد المطبقاني والتي له التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد بن  امتناع
م بمبلغ 31/05/2024م إلى 01/06/2014مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي من 

( ريال سنويًا، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق(35,000)  

والتي لعضو مجلس اإلدارة السيد/  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة المملكة القابضة امتناع
م 01/12/2010طالل بن إبراهيم الميمان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي من 

( ريال سنويًا، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق(43,000م بمبلغ )30/11/2020إلى   

تمت بين البنك وشركة السوق المالية السعودية )تداول( والتي لعضو مجلس  التصويت على األعمال والعقود التي امتناع
إدارة البنك السيد/ ريان بن محمد فايز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات متعددة ورعاية تتم بناًء 

( ريال، 040,325.841,م )2019على طلبات من قطاعات األعمال في البنك، وقد بلغت قيمة التعامالت في العام 
 بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق(

( مليون ريال سعودي، 60( سهمًا وبمبلغ ال يتجاوز )3,000,000لتصويت على شراء البنك عددًا من أسهمه وبحد أقصى ) نعم
البنك الذاتية، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج الحوافز طويلة األجل للموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد 

شهرًا( من تاريخ  12وتفويض المجلس )أو من يفوضه( بإتمام عملية الشراء مرة واحدة أو عدة مرات خالل فترة أقصاها )
( سنوات من تاريخ موافقة 10قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم االحتفاظ باألسهم المشتراة حتى )

انقضاء هذه المدة يتبع البنك اإلجراءات والضوابط المنصوص عليها في األنظمة  الجمعية العامة غير العادية، وبعد
واللوائح ذات العالقة، علمًا بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديد شروطه سابقًا من قبل مجلس 

فق(م. )مر01/05/2019هـ الموافق 26/08/1440اإلدارة وأخذ موافقة الجمعية بتاريخ   
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ماليين سهم من أسهمه، وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون  5التصويت على شراء البنك لعدد  نعم
ء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس اإلدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خالل فترة أقصاها تمويل الشرا

ة غير العادية، وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل اثني عشر شهرا من تاريخ قرار الجمعية العام
سنوات وبعد انقضاء  10سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، على أن يتم االحتفاظ باألسهم المشتراة حتى 

 هذه المدة يتبع البنك اإلجراءات والضوابط المنصوص عليها في األنظمة واللوائح ذات العالقة.

 بنك البالد 12/05/2020

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

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

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

م، وتحديد أتعابهم.2021المالي   

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

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

ريال سعودي.( مليون 300)  

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

ديسمبر  31افي االرباح الموزعة لمساهمي البنك للسنة المالية المنتهية في ( مليون ريال سعودي وبذلك يبلغ ص375)
%( من القيمة 9( ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل )0.9( مليون ريال سعودي، بواقع )675م مبلغ )2019

نك بنهاية يوم انعقاد االسمية للسهم. علمًا بأن استحقاق األرباح للنصف الثاني سيكون للمساهمين المالكين ألسهم الب
الجمعية العامة للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع( بنهاية ثاني 

يومًا من  15يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة. وسوف يتم توزيع األرباح على المساهمين المقيدين خالل 
باح.تاريخ استحقاق هذه األر  

 التصويت على تعديل الئحة لجنة الترشيح والمكافآت امتناع

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

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

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

 التصويت على تعديل الئحة لجنة المراجعة. امتناع

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

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

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

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

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

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

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

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

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

م(، وال توجد شروط 04/08/2025م إلى 05/08/2018ريال سنويًا )فترة العقد من  90,000بمدينة الجبيل(، بمبلغ 
 تفضيلية في هذه األعمال والعقود

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

م(، وال توجد شروط 31/08/2025 م إلى01/09/2018ريال سنويًا )فترة العقد من  80,000بمدينة ينبع(، بمبلغ 
 تفضيلية في هذه األعمال والعقود

م.2019ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  نعم  22/04/2020 



أسهم المؤسسات المالية السعوديةصندوق   

RESTRICTED 

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

ي 
 البريطاني

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

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

المالية المنتهية في التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة  نعم
% من قيمة السهم 6هلله للسهم الواحد والتي تمثل  60مليون ريال سعودي بواقع  1234م قدرها 2019ديسمبر  31

مليون ريال سعودي والذي سبق توزيعه عن النصف األول من  1185اإلسمية بعد خصم الزكاة، باإلضافة إلى مبلغ 
م مبلغ 2019ديسمبر  31األرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في  م، وبذلك يصبح إجمالي2019السنة المالية 

% من قيمة السهم اإلسمية بعد 12ريال للسهم الواحد والتي تمثل  1.20مليون ريال سعودي بواقع  2419وقدره 
إنعقاد الجمعية،  خصم الزكاة. على ان تكون أحقية األرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المالكين لألسهم يوم

والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق والذي يوافق 
م.وسيتـم البدء في توزيـع هذه األربـاح للمساهميـن إعتبارُا من 2020ابريل  26هـ الموافق 1441رمضان  03يوم االحد 

م.2020مايو  05هـ الموافق 1441رمضان  12تاريخ يوم الثالثاء   

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

ريال كمكافآت وتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  4,113,836التصويت على صرف مبلغ  امتناع
م.2019م وفق ما تضمنه تقرير مجلس اإلدارة السنوي للعام 2019ديسمبر  31  

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

التصویت على األعمال والعقود التي تمت بین البنك وشركة شيندلر العليان للمصاعد المحدودة، والتي لرئيس مجلس  امتناع
إدارة البنك السعودي البريطاني )ساب( السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد صيانة 

( ريال 109,309م مبلغ )2019مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعامالت خالل العام  مصاعد، تم بدون شروط أو
 سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.

(  5( مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة )  5( إلى )  3التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من )  امتناع
ستيوارت جوليفير )عضو مستقل( و السيد/ اندرو جاكسون )عضو مستقل( في لجنة  أعضاء، وذلك بتعيين السيد/

م وبذلك يصبح 31/12/2022المراجعة ابتداًء من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 
األستاذ/ خالد صالح  -2يس اللجنة رئ –األستاذ/ مارتن باول  -1تشكيل اللجنة على النحو اآلتي )مرفق السيرة الذاتية(: 

 –األستاذ/ اندرو جاكسون  -5عضو  –األستاذ/ ستيوارت جوليفير  -4عضو  –األستاذ/ سعد صالح السبتي  -3عضو  -السبيل 
 عضو

 التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. امتناع

بین البنك وشركة البستان المحدودة، والتي لرئيس مجلس إدارة البنك التصویت على األعمال والعقود التي تمت  امتناع
السعودي البريطاني )ساب( السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد توفير سكن 

( ريال 651,871,7م مبلغ )2019للموظفين، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعامالت خالل العام 
  سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة

التصویت على األعمال والعقود التي تمت بین البنك وشركة العليان العقارية المحدودة، والتي لرئيس مجلس إدارة  امتناع
تأجير البنك السعودي البريطاني )ساب( السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن 

م مبلغ 2019مواقع للبنك تستخدم كفروع، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعامالت خالل العام 
( ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة792,000)  

يس مجلس إدارة التصویت على األعمال والعقود التي تمت بین البنك وشركة العربية لتجهيزات المكاتب، والتي لرئ امتناع
البنك السعودي البريطاني )ساب( السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد صيانة أجهزة 

( 112,059م مبلغ )2019األشعة السينية، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعامالت خالل العام 
ضافة.ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة الم  

التصویت على األعمال والعقود التي تمت بین البنك وشركة زيروكس السعودية والتي لرئيس مجلس إدارة البنك  امتناع
السعودي البريطاني )ساب( السيدة/ لبنى سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد خدمات وصيانة آالت 

( ريال 7,781,200م مبلغ )2019قد بلغ إجمالي التعامالت خالل العام الطابعة، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، و
 سعودي.

التصویت على األعمال والعقود التي تمت بین البنك والمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية، والتي لعضو مجلس  امتناع
فيها، وهو عقد توريد البيانات، البنك السعودي البريطاني )ساب( السيد/ سعد عبدالمحسن الفضلي مصلحة غير مباشرة 

( ريال سعودي 118,125م مبلغ )2019تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد وقد بلغ إجمالي التعامالت خالل العام 
 شاملة ضريبة القيمة المضافة.

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

لمساهمة المدرجة.الشركات الخاصة بشركات ا  

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

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  



أسهم المؤسسات المالية السعوديةصندوق   

RESTRICTED 

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

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في  نعم
 820المستحقة البالغ عددها مليون ريال سعودي بعد خصم الزكاة لألسهم  246م بإجمالي وقدره 2019ديسمبر  31

% من القيمة األسمية للسهم. على أن تكون األحقية 3ريال سعودي للسهم الواحد وبنسبة  0.30مليون سهم، بواقع 
للمساهمين المالكين لالسهم والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية في نهاية 

  ستحقاق، وعلى أن يتم اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح الحقًا.ثاني يوم تداول يلي تاريخ اال

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

إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي ، 
اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري ، اتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، اتفاقية 

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

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

فاقية مصاريف ايجار الفروع، والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن التعامالت في العموالت الخاصة على الودائع ألجل، ات
  مليون ريال سعودي. وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود 28.7م بلغت 2019عام 

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

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  31التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  نعم  

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

بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح أسهم مجانية بمعدل سهم واحد لكل ثالثة التصويت على توصية مجلس اإلدارة  نعم
مليون  15,000مليون ريال. )ب( رأس المال قبل الزيادة  5,000أسهم وفقًا لما يلي: )أ( المبلغ االجمالي للزيادة هو 

%. )ج( عدد األسهم قبل 33.33ها مليون ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدر 20,000ريال، ويصبح رأس المال بعد الزيادة 
مليون سهم. )د( تهدف هذه التوصية بزيادة رأس  2,000مليون سهم، ويصبح عدد األسهم بعد الزيادة  1,500الزيادة 

المال لتعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدالت نمو جيدة خالل األعوام القادمة بإذن اهلل.(هـ( ستتم 
( مليون ريال من بند األرباح 1,577( مليون ريال من بند االحتياطي النظامي ومبلغ )3,423مبلغ ) الزيادة من خالل رسملة

المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل ثالث أسهم مملوكة. (و( في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم 
زع قيمتها على حملة األسهم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة األسهم وتباع بسعر السوق ثم تو

يومًا من تاريخ تحديد األسهم الجديدة المستحقة لكل  30المستحقين للمنحة كٌل بحسب حصته، خالل مدة ال تتجاوز 
مساهم. )ز( في حال اعتماد الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال ستكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم 

جمعية العامة غير العادية للمصرف والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز اإليداع في بنهاية تداول يوم ال
 نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

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

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

 التصويت على تحديث الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت امتناع

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ / عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس عضوًا مستقاًل بمجلس اإلدارة  امتناع
م وذلك 2022مايو  20م، إلكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 2019نوفمبر  20اعتبارًا من تاريخ تعيينه في 

 لشغل المقعد الشاغر في مجلس اإلدارة

( 5( 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 بن محمد 

ة ابتداًء من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل الخويطر عضو من خارج المجلس، أعضاء في لجنة المراجع
  م2022مايو  20اللجنة الحالية بتاريخ 

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

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

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

من النظام األساس للمصرف الخاصة بالصالحيات 18التصويت على تعديل المادة رقم  امتناع  
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من النظام األساس للمصرف الخاصة باللجنة التنفيذية 20التصويت على تعديل المادة رقم  امتناع  

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

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

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

النظام األساس للمصرف الخاصة باالجتماعاتمن  24التصويت على تعديل المادة رقم  امتناع  

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

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

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

التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام األساس للمصرف وترقيمها لتتوافق مع التعديالت المقترحة في البنود أعاله  امتناع
اول(.( في حال الموافقة عليها )مرفق في موقع تد15-16-17-18-19-20-21-22-23)  

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

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

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

مباشرة فيها، والمتمثلة في عقود ِخدمّية، يقدمها المصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية، بقيمة سنوية تقدر بـ 
كيو مارين، علمًا بأن % من األسهم في شركة اإلنماء طو28.75( ريال، حيث يملك مصرف اإلنماء نسبة 3,471,321)

( ريا3,768,128م بلغت )2019األعمال والعقود التي تمت في عام   

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

مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي قسط 
% من األسهم في شركة اإلنماء طوكيو 28.75( ريال، حيث يملك مصرف اإلنماء نسبة 35,000,000سنوي يقدر بــ )
( ريال، ومطالبات مدفوعة بلغت 27,702,621م بلغت )2019األعمال والعقود التي تمت في عام  مارين، علمًا بأن

( ريال1,070,755( ريال، ومطالبات معلقة بلغت )13,446,980)  

م.2019ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  نعم البنك  31/03/2020 
األهلي 
السعود

 ي

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

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

مالية المنتهية في التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة ال نعم
( ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 1.20( ريال سعودي بواقع )3,600,000,000م وقدرها )2019ديسمبر  31
( 3,000,000,000% من القيمة األسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك لألسهم المستحقة لألرباح والبالغ عددها )12

ن النصف الثاني لمساهمي البنك المالكين لألسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية سهمًا. وستكون أحقية األرباح الموزعة ع
العامة والمقيدين بسجالت البنك لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية "مركز اإليداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي 

 تاريخ االستحقاق وسيتم اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح الحقًا.

وقدرها  2019على قرار المجلس باألرباح التي تم توزيعها عن النصف األول من العام المالي التصويت  نعم
% من القيمة األسمية 11( ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 1.10( ريال سعودي بواقع )3,300,000,000)

( سهمًا. بناًء على تفويض 0003,000,000,للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك لألسهم المستحقة لألرباح والبالغ عددها )
هـ الموافق 20/12/1440م، والتي تم توزيعها بتاريخ 10/04/2019الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت بتاريخ 

م.21/08/2019  

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام  نعم
م،2020لي الما  

التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص  امتناع
م، وتحديد أتعابهم.2020ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي   

ديسمبر  31( ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 4,825,000)التصويت على صرف مبلغ  امتناع
م.2019  

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

مئة وستة وسبعين ( ثالثة ماليين وتسع 3,976,035التصويت على شراء الشركة ألسهمها بحد أقصى ال يتجاوز عدد )  نعم
ألف وخمسة وثالثين سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج الحوافز طويل المدى للموظفين التنفيذيين، وتفويض مجلس 

اإلدارة بإتمام عملية الشراء خالل فترة أقصاها اثني عشر شهرًا من تاريخ موافقة الجمعية، على أن يكون مصدر تمويل 
سنوات وبعد انقضاء هذه المدة تتبع  5يتم االحتفاظ باألسهم المشتراة حتى  البرنامج من صافي أرباح البنك، على أن

 الشركة اإلجراءات والضوابط المنصوص عليها في األنظمة واللوائح ذات العالقة.

 التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلومات االئتمانية )سمة( والتي لرئيس1 امتناع
مجلس اإلدارة األستاذ سعيد بن محمد الغامدي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة 

م 2020السعودية للمعلومات االئتمانية )سمة(، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات تقارير االستفسار االئتمانية للعام 
هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.ريال سعودي، وقد تم  30.019.395بإجمالي مبلغ وقدره   
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( من المادة 1التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ) نعم
من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة  الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام

لس االدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقًا للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا مج
 لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

لعضو مجلس التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا" والتي  امتناع
اإلدارة سعادة األستاذ/ زيد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، 

م، بإجمالي مبلغ 2020وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك األهلي التجاري للعام 
تعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية.ريـال سعودي، وقد تم هذا ال 177.178.766وقـدره   

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلومات االئتمانية )سمة( والتي لرئيس  امتناع
الشركة مجلس اإلدارة األستاذ سعيد بن محمد الغامدي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في 
م 2019السعودية للمعلومات االئتمانية )سمة(، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات تقارير االستفسار االئتمانية للعام 

ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. 26.500.000بإجمالي مبلغ وقدره   

بنك وشركة حلول االتصاالت السعودية والتي لنائب رئيس مجلس التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين ال امتناع
اإلدارة األستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة االتصاالت 

 السعودية، وهي عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال توريد وتركيب في مركز البيانات الجديد في مدينة الملك عبد اهلل
ريـال سعودي، وقد تم هذا  218.500.000االقتصاديـة )معدات، برمجيات، الشبكات واألمن(، بمبـلغ إجمالـي وقـدره 

 التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

)سمة( والتي لرئيس التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلومات االئتمانية  امتناع
مجلس اإلدارة األستاذ سعيد بن محمد الغامدي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة 

إلدارة المخاطر للعام  360السعودية للمعلومات االئتمانية )سمة(، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمة تقرير 
ا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.ريال، وقد تم هذ 5.250.000م بمبلغ 2019/2020  

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلومات االئتمانية )سمة( والتي لرئيس  امتناع
مجلس اإلدارة األستاذ سعيد بن محمد الغامدي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة 

م 2019السعودية للمعلومات االئتمانية )سمة(، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات إصدار تقارير معيارية دورية للعام 
الف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. 840بمبلغ   

االئتمانية )سمة( والتي لرئيس  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلومات امتناع
مجلس اإلدارة األستاذ سعيد بن محمد الغامدي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة 

م 2019السعودية للمعلومات االئتمانية )سمة(، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات قاعدة البيانات الوطنية للعام 
م هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.الف ريال، وقد ت 455بمبلغ   

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة االتصاالت السعودية والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة  امتناع
األستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة االتصاالت 

وهي عبارة عن عقد لتجديد عقد حزمة الرسائل النصية القصيرة ) السعودية، SMS ( لمدة عام )من يناير إلى ديسمبر
ريـال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا  88.026.750م(، بتكلفة وقدرها 2020

 تفضيلية.

بنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين ال امتناع
زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن 

عن  ريـال سعودي، وقد تم هذا التعاقد 10.122.000عقد لشراء تطبيقات لمركز البيانات الجديد بإجمالي مبلغ وقدره 
 طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة حلول االتصاالت السعودية والتي لنائب رئيس مجلس  امتناع
اإلدارة األستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة االتصاالت 

“لسعودية، وهي عبارة عن عقد تجديد رخص ودعم ا REDHAT م إلى ديسمبر 2020لمدة ثالث سنوات )من يناير ” 
ريـال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا  8.264.153م( بتكلفة قدرها 2022

 تفضيلية

وشركة إتحاد اتصاالت )موبايلي( والتي لعضو مجلس اإلدارة التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك  امتناع
األستاذ زيد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل أخو العضو منصب رئيس مجلس إدارة في شركة إتحاد 

ئل النصية اتصاالت )موبايلي( ممثاًل عن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وهي عبارة عن عقد لتجديد حزمة الرسا
SMSالقصيرة ) ريـال  78.109.500م( بتكلفة قدرها 31/12/2022م إلى 01/01/2020( لمدة ثالثة سنوات )من 

 سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

ات االئتمانية )سمة( والتي لرئيس التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلوم امتناع
مجلس اإلدارة األستاذ سعيد بن محمد الغامدي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة 

السعودية للمعلومات االئتمانية )سمة(، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمة التحقق عند زيادة الحد االئتماني للعمالء، 
ريـال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. 29131.4بتكلفة وقدرها   

م31/12/2019التصويت على تقرير مجلس االدارة للعام المالي المنتهي في  نعم البنك  30/03/2020 
العربي 
م31/12/2019التصويت على القوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهي في  نعم الوطني  

م31/12/2019التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في  نعم  

بواقع )  2019التصويت على قرار مجلس االدارة بما تم توزيعه من ارباح على المساهمين عن النصف االول من العام  نعم
% ( من قيمة السهم االسمية 5ة ) مليون ريال ( ما يعادل نسب 750هللة ( للسهم الواحد المبلغ الموزع )  50  
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هللة (  50م بواقع ) 2019التصويت على توصية مجلس االدارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية  نعم
% من قيمة السهم االسمية على أن تكون األحقية  5مليون ريال ( أي بنسبة  750للسهم الواحد المبلغ االجمالي ) 

للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة 
مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق، على أن يبدأ توزيع األرباح بإذن اهلل اعتبارا من تاريخ 

  م .13/04/2020

( من النظام االساس والمتعلقة بأغراض الشركة 3ة ) التصويت على تعديل الماد امتناع  

( من النظام االساس والمتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة 5التصويت على تعديل المادة )  امتناع  

( والمتعلقة باالكتتاب 8التصويت على تعديل المادة )  امتناع  

بالحجز على االسهم( والمتعلقة  16التصويت على حذف المادة )  امتناع  

( من النظام االساس والمتعلقة برئيس مجلس االدارة ونائبه والعضو المنتدب23التصويت على تعديل المادة )  امتناع  

( من النظام االساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات 33التصويت على تعديل المادة )  امتناع  

النظام االساس والمتعلقة بتقارير اللجنة( من  44التصويت على تعديل المادة )  امتناع  

( اعضاء للدورة القادمة والتي تبدأ من  6التصويت على انتخاب اعضاء مجلس االدارة من الجانب السعودي وعددهم )  امتناع
م. ) مرفق السيرة الذاتية (31/3/2023م ومدتها ثالث سنوات تنتهي في تاريخ 1/4/2020تاريخ   

( من النظام االساس والمتعلقة بالوثائق المالية 48على تعديل المادة ) التصويت  امتناع  

التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام االساس وترقيمها لتتوافق مع التعديالت المقترحة في البنود اعاله )  امتناع
( في حال الموافقة عليها 48و44و33و23  

م2019االدارة عن السنة المالية التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس  نعم  

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ  امتناع
السيد  -1م علما ان المرشحين ) المرفق سيرتهم الذاتية ( هم : 31/3/2023م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 1/4/2020

السيد / منصور عبدالعزيز البصيلي -3 -السيد / عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن -2 -الد محمد السعد البوارديخ /  

( ريال مكافأة ألعضاء مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية في  5.036.017التصويت على صرف مبلغ )  امتناع
م31/12/2019  

الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة التصويت على تعيين مراجعي  امتناع
م والربع االول من العام المالي 2020وتدقيق القوائم المالية للربع االول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 

م وتحديد اتعابهم2021  

( من المادة  1بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ) التصويت على تفويض مجلس االدارة  امتناع
( من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة  71الحادي والسبعين ) 

ة الصادرة تنفيذا لنظام مجلس االدارة المفوض ايهما اسبق وفقا للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمي
 الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الهالل ) عضو مجلس االدارة في البنك االستاذ عبد  امتناع
ليف ) يتم الشراء حسب المحسن ابراهيم الطوق طرف ذو عالقة ( حيث تم توقيع اتفاقية توريد قرطاسية ومكائن التغ

م مبلغ ) 2019الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة ( وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ مبلغ التعامل خالل العام 
( ريال 1.875.000  

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاوالت المحدودة على استئجار مقر  امتناع
فرع في مجمع الراشد بالخبر بدون اسعار او شروط تفضيلية ) لرئيس مجلس االدارة االستاذ صالح راشد الراشد طرف ذو 

م يجدد سنويا علما بأن المجمع 14/9/2020ريال( ينتهي العقد  799.006عالقة ( مدة العقد )سنوي ( وقيمة االيجار ) 
ريال ( 1216بسعر المتر )يطبق عليه سياسة تأجير المجمع بالمتر المربع و  

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر لالستثمار والعقار على استئجار مقر فرع الجبيل / البلد  امتناع
وبدون اسعار او شروط تفضيلية )عضو مجلس االدارة في البنك االستاذ هشام عبداللطيف الجبر طرف ذو عالقة ( مدة 

م ويجدد العقد سنويا31/5/2026( ريال ينتهي العقد  788.000سنوات ( قيمة العقد )9 العقد )  

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر لالستثمار والعقار على استئجار مقر فرع المبرز /  امتناع
االستاذ هشام عبداللطيف الجبر طرق ذوعالقة  االحساء وبدون اسعار او شروط تفضيلية )عضو مجلس االدارة في البنك

م ويجدد العقد تلقائيا31/8/2020( ريال ينتهي العقد  240.000سنوات ( قيمة االيجار ) 3( مدة العقد )  

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر لالستثمار والعقار على استئجار موقع صراف امام  امتناع
ريال (  48.000سنوات ( قيمة االيجار السنوي ) 3الجبر للمرطبات في المبرز على طريق العيون مدة العقد ) مصنع 

وبدون اسعار او شروط تفضيلية ) عضو مجلس االدارة هشام عبداللطيف الجبر طرف ذو عالقة ( ينتهي العقد 
م ويجدد العقد كل سنة30/6/2020  

عقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية الفنية للبالستيك المحدودة ) ويمتلك المدير التصويت على االعمال وال امتناع
السيد كمال امين خضر طرف ذو عالقة ( نسبة في الشركة حيث تم توقيع اتفاقية لمشتريات الملفات البالستيكية 

شروط تفضيلية وبلغ مبلغ التعامل  والتقاويم ) يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة ( وبدون اسعار او
( ريال 131.000م مبلغ ) 2019خالل العام   
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التصويت على االعمال والعقود والتي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاوالت المحدودة على استئجار  امتناع
ة االستاذ صالح راشد الراشد صرافات ( وبدون اسعار او شروط تفضيلية ) رئيس مجلس االدار 5مساحات لعدد خمس )

م30/9/2020ريال ( ويجدد العقد سنويا وينتهي العقد  317.408طرف ذو عالقة ( مدة العقد سنوي بمبلغ اجمالي )   

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة راشد عبدالرحمن الراشد واوالده على استئجار موقع  امتناع
صي/ مجمع االتصاالت وبدون اسعار او شروط تفضيلية ) رئيس مجلس االدارة االستاذ صالح راشد صراف / شارع التخص

م 30/4/2023ريال ( ينتهي العقد في  45.000سنوات( وقيمة االيجار السنوي )5الراشد طرف ذو عالقة ( مدة العقد) 
 ويجدد العقد كل سنة .

بين البنك وبين مجموعة الجبر القابضة والتي لعضو مجلس اإلدارة هشام التصويت على االعمال والعقود التي تمت  امتناع
عبداللطيف الجبر )له مصلحة مباشرة وغير مباشرة ( وهي عبارة عن تسهيالت ائتمانية وتخضع للضوابط المنصوص عليها 

سنوي للبنك عن في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد ) حسب ما هو موضح في التقرير ال
وبدون اسعار او شروط تفضيلية 2019ألف ريال ( لعام  4.529.687م ( وبلغ المبلغ االجمالي ) 2019عام   

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة مجموعة ابانا للمشاريع ) رئيس مجلس االدارة االستاذ  امتناع
مصاريف صيانة ومشتريات مكائن عد النقود للفروع واالدارة )يتم الشراء حسب  صالح راشد الراشد طرف ذو عالقة ( على

 891الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة ( وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ المبلغ االجمالي للتعامل مع الشركة ) 
م ويجدد العقد سنويا2019( الف ريال خالل عام   

د التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم على اتفاقية تقديم خدمات التصويت على االعمال والعقو امتناع
عمالية ) رئيس مجلس االدارة االستاذ صالح الراشد طرف ذو عالقة ( وبدون اسعار او شروط تفضيلية بعقد سنوي وبلغ 

لعمالة المقدمة (م ) تعتمد على عدد ونوعية ا2019الف ريال خالل عام  36678مبلغ التعامل مع البنك   

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوابة الرياض االقتصادية والتي لمدير الشركة العربي  امتناع
االستثمار االستاذ / بسام راشد المبارك مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار فرع للبنك في البوابة االقتصادية 

الف ريال ( وينتهي العقد في  759سنوات ( وقيمة االيجار السنوي )  5وط تفضيلية ومدة العقد ) وبدون اسعار او شر
  م30/9/2022

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة متاليف والمجموعة االمريكية الدولية والتي لعضو  امتناع
فيها وهي عبارة عن تجديد لوثيقة تأمين سيارات البنك ) مدة العقد مجلس االدارة روبير مارون عيد مصلحة غير مباشرة 

ريال بدون اسعار او شروط  167.778م واجمالي قسط التأمين 31/3/2020م وحتى 1/4/2019سنة واحدة من 
تفضيلية علما بان تلك العقود ستتحول الى شركة والء للتامين التعاونية بعد عملية الدمج مع شركة ميتاليف 

جموعة االمريكية .والم  

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين البنك وبين مجموعة استرا والتي لرئيس مجلس إدارة للبنك العربي ش م  امتناع
األردن )شريك اجنبي( صبيح المصري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تسهيالت ائتمانية وتخضع للضوابط  -ع 

مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد ) حسب ما هو موضح في التقرير  المنصوص عليها في نظام
وبدون اسعار او شروط  2019ألف ريال ( لعام  1.791.220م ( وبلغ المبلغ االجمالي ) 2019السنوي للبنك عن عام 

 تفضيلية.

ل والتي لعضو مجلس االدارة عبد المحسن ابراهيم التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الهال امتناع
الطوق مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تسهيالت ائتمانية وتخضع للضوابط المنصوص عليها في نظام مراقبة 

م ( وبلغ 2019البنوك والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد ) حسب ما هو موضح في التقرير السنوي للبنك عن عام 
وبدون اسعار او شروط تفضيلية. 2019ألف ريال ( لعام  571.868الجمالي ) المبلغ ا  

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين البنك وبين مجموعة صالح راشد الراشد والتي لرئيس مجلس اإلدارة  امتناع
للضوابط المنصوص عليها في صالح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تسهيالت ائتمانية وتخضع 

نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد ) حسب ما هو موضح في التقرير السنوي للبنك عن عام 
وبدون اسعار او شروط تفضيلية. 2019ألف ريال ( لعام  2.402.099م ( وبلغ المبلغ االجمالي ) 2019  

لتي تمت بين البنك وشركة متاليف والمجموعة االمريكية الدولية والبنك العربي التصويت على االعمال والعقود ا امتناع
الوطني للتامين التعاوني والتي لعضو مجلس االدارة الدكتور روبير مارون عيد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن 

ني مدة العقد ) سنة واحدة ( من تجديد لوثيقة تأمين مسؤولية مدراء االدارة والتنفيذيين لصالح البنك العربي الوط
( ريال بدون اسعار او شروط تفضيلية علما بان تلك  420.000م اجمالي القسط )30/6/2020م وحتى 1/7/2019

 العقود ستتحول الى شركة والء للتامين التعاونية بعد عملية الدمج مع شركة ميتاليف والمجموعة االمريكية

عقود التي تمت بين البنك وشركة متاليف والمجموعة االمريكية الدولية والبنك العربي التصويت على االعمال وال امتناع
الوطني للتامين التعاوني والتي لعضو مجلس االدارة روبير مارون عيد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تجديد 

حسب االعتمادات المستندية لعمالء لوثيقة تأمين شحن البضائع البحرية السنوي على اساس االفصاح عن قيمة الشحن و
م وقيمة العقد تعتمد على اساس 7/3/2020م وحتى 8/3/2019البنك العربي ومدة العقد )سنة واحدة ( من تاريخ 

( ريال بدون اسعار او شروط تفضيلية علما بان تلك العقود 237.029م ) 2019قيمة الشحن وبلغ المبلغ االجمالي لعام 
  للتامين التعاونية بعد عملية الدمج مع شركة ميتاليف والمجموعة االمريكية ستتحول الى شركة والء

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

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

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  

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



أسهم المؤسسات المالية السعوديةصندوق   

RESTRICTED 

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

م 2019ديسمبر  31من قيمة السهم اإلسمية، وبذلك يصبح إجمالي األرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 
%( من قيمة 30( ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ).003( مليون ريال سعودي بواقع )7,500مبلغ وقدره )

السهم اإلسمية. على أن تكون أحقية االرباح الموزعة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز اإليداع بنهاية تداول 
تاريخ يوم الجمعية والتي تظهر بياناتهم ثاني يوم تداول بعد يوم انعقاد الجمعية. علمًا بأن صرف األرباح سيكون ب

م.06/04/2020  

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

 الشركات.

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

م وتحديد أتعابهم.2020المالي   

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

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

خيص بها لعام قادم.ريال سعودي والتر 998،920مبلغ  2019  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ريال  34،650مبلغ  2019مة التعامالت لعام صرف آلي، بدون شروط ومزايا تفضيلية ،ومدته سنتين حيث بلغت قي
 سعودي والترخيص بها لعام قادم.

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

إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي، بدون 
ريال سعودي  39,375مبلغ  2019شروط ومزايا تفضيلية، ومدته خمس سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 

 والترخيص بها لعام قادم.

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

لمالكة )االتصاالت السعودية(، وهي عبارة عن عقد تقديم قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة ا
مبلغ  2019خدمات االنترنت المباشر، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 

  ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. 1،960،857
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والشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت المحدودة  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف امتناع
)حلول( والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو تأثيرًا في 

قديم توريد قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة )االتصاالت السعودية(، وهي عبارة عن عقد ت
Dell - EMCوتركيب وصيانة أجهزة  ، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته ثالث سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  

ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. 21،613،740مبلغ  2019  

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

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

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

إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار ، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى اإلدارة اإلقليمية 
 260,444مبلغ  2019الجنوبية ، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سبع سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 

 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.

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

تثمار ، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالس
ريال  42,525مبلغ  2019أبها بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سبع سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 

 سعودي والترخيص بها لعام قادم.

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

مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للسيارات، 
ريال  780,596,000مبلغ  2019ون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام بد

  سعودي والترخيص بها لعام قادم.

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

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

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

دم.ريال سعودي والترخيص بها لعام قا 577,500مبلغ  2019قيمة التعامالت لعام   

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

ين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل عضو مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأم
للبنوك والممتلكات وانقطاع األعمال وتغطية المدراء والتنفيذيين، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة 

ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. 81,284,000مبلغ  2019حيث بلغت قيمة التعامالت لعام   

م2019/12/31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  نعم بنك  25/03/2020 
 الرياض

م2019/12/31التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في  نعم  

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

( ألف ريال 5,480التصويت على المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظير عضويتهم بمبلغ اجمالي ) امتناع
م.2019ديسمبر  31م وحتى 2019يناير  1وتفاصيلها في تقرير مجلس اإلدارة للفترة من   

%( من رأس المال، 5.5هللة للسهم وبنسبة )( 55التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع ) نعم
%( من رأس المال، ليصبح 5.2( هللة للسهم وبنسبة )52باإلضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف األول من السنة بواقع )

( مليون ريال، 3,210م مبلغ )31/12/2019إجمالي ما تم توزيعه وما اقترح توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 
%( من رأس المال. علمًا بأن تاريخ استحقاق األرباح للنصف الثاني 10.70( ريال سعودي للسهم وبنسبة )071.بواقع )

للمساهمين المسجلين بسجالت البنك لدى شركة مركز االيداع لألوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد 
هـ.1441/08/15م الموافق 2020/04/08م األربعاء الجمعية، وسيتم البدء بصرف هذه األرباح اعتبارًا من يو  

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

ومراجعة التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص  امتناع
م وتقديم خدمات الضريبة 2020وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 

 والزكاة و تحديد اتعابهم.

 التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة امتناع

 التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت امتناع
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( من المادة 1التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ) امتناع
الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة 

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

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة دور للضيافة، والتي يشغل رئيس مجلس إدارتها المهندس  امتناع
صراف آلي بفندق الماريوت الرياض، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغ قيمة عبد اهلل محمد العيسى، وهو إيجار 

( ريال سعودي، والترخيص به للعام التالي.30,000م مبلغ )2019العقد خالل العام   

 التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، حيث أن عضو مجلس امتناع
إدارة بنك الرياض األستاذ نادر إبراهيم الوهيبي يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وهي عقود إيجار 
مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقار أخرى بمدينة الرياض، وموقعي صراف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة 

( ريال سعودي، والترخيص بها للعام التالي.40,312,994)م مبلغ 2019حيث بلغت مجمل التعامالت خالل العام   

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة االتصاالت السعودية، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك  امتناع
الشبكة الرياض األستاذ محمد طالل النحاس، عضو بمجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية، وهي عقد تقديم خدمات 

االفتراضية الخاصة ببروتوكول اإلنترنت، واتفاقية تقديم خدمات وحلول االتصاالت وتقنية المعلومات الذكية 
والمتكاملة، وعقد ايجار موقعي صرف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغت مجمل التعامالت خالل العام 

ام التالي.( ريال سعودي، والترخيص بها للع11,287,480م مبلغ )2019  

موبايلي، حيث أن رئيس مجلس إدارة  –التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد االتصاالت  امتناع
بنك الرياض المهندس عبداهلل محمد العيسى ، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس معتز قصي العزاوي ، 

موبايلي ، وهي عقد تقديم برامج حماية لتوفير تقنية ) –االتصاالت أعضاء بمجلس إدارة شركة اتحاد  DWDM وعقد ، )
( Connectivity Services( ، وعقد تقديم خدمات االتصاالت )SJNتقديم خدمة اتصال مزود الخدمة الثاني لشبكة )

( 1,609,676م مبلغ )2019م لمبنى اإلدارة العامة بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغت مجمل التعامالت خالل العا
 ريـال سعودي ، والترخيص به للعام التالي .

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وفندق أم القرى مكارم والذي يملك فيه األستاذ محمد إبراهيم  امتناع
جار موقع صراف آلي بفندق أم العيسى، والد رئيس مجلس إدارة البنك المهندس عبد اهلل محمد العيسى، وهو عقد إي

( ريال سعودي، 18,000م مبلغ )2019القرى مكارم، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغ قيمة العقد خالل العام 
 والترخيص به للعام التالي.

م.2019ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  نعم مجموعة  25/03/2020 
سامبا 
م.2019ديسمبر  31التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المنتهي في  نعم المالية  

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

م 2019النصف الثاني لعام التصويت على توصية مجلس اإلدارة للجمعية العامة للمجموعة توزيع أرباح نقدية عن  نعم
% من قيمة السهم االسمية بعد خصم الزكاة. 7هللة للسهم الواحد والتي تمثل  70مليون ريال بواقع  1,394قدرها 

مليون ريال  2,832م مبلغ وقدرة 31/12/2019وبناًء عليه سيبلغ إجمالي توزيعات األرباح عن العام المنتهي في 
% من قيمة السهم األسمية بعد خصم الزكاة. على أن تكون 14الواحد والتي تمثل ريال سعودي للسهم  1.42وبواقع 

االحقية للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى 
رباح على السادة المساهمين شركة مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق، على أن يبدأ توزيع األ

م.2020أبريل  13يوم األثنين   

ديسمبر  31( ألف ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 4,685التصويت على صرف مبلغ ) امتناع
م2019  

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

التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمجموعة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص  امتناع
م وتحديد أتعابهم.2020ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول من العام المالي   

من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمجموعة  امتناع
م والربع األول من 2020ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 

وتحديد اتعابهم. 2021العام المالي   

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

 التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. امتناع

التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد بن عبداهلل السويلم في عمل منافس ألعمال شركة سامبا  امتناع
للمجموعة، وذلك كونه رئيس مجلس إدارة شركة اشمور لالستثمار السعودية لألصول وإدارة االستثمار التابعة 

 والمرخصة من هيئة السوق المالية.

التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج في عمل منافس ألعمال شركة سامبا  امتناع
كونه عضوًا في مجلس ادارة شركة فالكم للخدمات المالية لألصول وإدارة االستثمار التابعة للمجموعة، وذلك 

 والمرخصة من هيئة السوق المالية.

التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبداهلل بن عبدالرحمن الرويس في عمل منافس ألعمال المجموعة،  امتناع
ل.وذلك كونه عضوًا في لجنة المراجعة لشركة دويتشه الخليج للتموي  

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية،  امتناع
والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحمّيد )مصلحة غير مباشرة فيها( وهي عبارة عن عقد إيجار 

ة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمحافظة الخبر، عقد لمدة سنة موقع لجهاز صراف آلي في مقر المؤسس
ريال سنويًا، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. 12,000يجدد تلقائيًا بمبلغ وقدرة   



أسهم المؤسسات المالية السعوديةصندوق   

RESTRICTED 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والتي لعضو مجلس  امتناع
اإلدارة األستاذ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين )مصلحة غير مباشرة( وهي عبارة عن عقد إيجار فرع للمجموعة بمركز غرناطة 

م بمبلغ وقدرة 01/09/2015سنوات بدأت من  5التجاري بالرياض التابع للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية لمدة 
ضيلية.ريال سنويًا، بدون شروط أو مزايا تف 866,180  

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والتي لعضو مجلس  امتناع
اإلدارة األستاذ/ إياد بن عبد الرحمن الحسين )مصلحة غير مباشرة فيها( وهي عبارة عن عقود إيجار لعدد ستة مواقع 

سنوات  5ة التجاري بالرياض والتابع للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية لمدة صراف آلي ومستودعان بمركز غرناط
ريال سنويًا، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. 756,300م بمبلغ وقدرة 01/09/2015بدأت من   

لعضو مجلس اإلدارة التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والشركة الوطنية للرعاية الطبية، والتي  امتناع
األستاذ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين )مصلحة غير مباشرة فيها( وهي عبارة عن عقد ايجار موقع جهازي صراف آلي في 

م بمبلغ 28/01/2015سنوات بدأت من  5المستشفى الوطني بالرياض والتابع للشركة الوطنية للرعاية الطبية، لمدة 
روط أو مزايا تفضيلية.ريال سنويًا، بدون ش 10,000وقدرة   

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة اتحاد االتصاالت )موبايلي(، والتي لعضو مجلس  امتناع
اإلدارة األستاذ/عبداهلل عبدالرحمن الرويس )مصلحة غير مباشرة فيها( وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات اتصال االعمال 

والرسائل القصيرة بالجملة وحلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتقدمة للمجموعة يجدد تلقائيًا بمبلغ واالنترنت 
م، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.2019ريال سعودي عن عام  7,290,000وقدرة   

ني، والتي لنائب رئيس مجلس التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والهيئة العامة للطيران المد امتناع
اإلدارة األستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد )مصلحة غير مباشرة فيها( وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي 

 5مطار األمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعال( التابع للهيئة العامة للطيران المدني لمدة  –)الهيئة العامة للطيران المدني 
م مجانًا، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.01/03/2019ات بدأت من سنو  

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والهيئة العامة للطيران المدني والتي لنائب رئيس مجلس  امتناع
عقد إيجار موقع لجهازي  إدارة المجموعة األستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد )مصلحة غير مباشرة فيها( وهي عبارة عن

ريال سنويًا، بدون شروط أو مزايا  421,500صراف آلي )مطار الملك عبدالعزيز بجده( لمدة سنة يجدد تلقائيًا بمبلغ وقدرة 
 تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة مطارات الدمام التابعة لشركة الطيران المدني  امتناع
السعودي القابضة، والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد )مصلحة غير مباشرة فيها( 
وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي )شركة مطارات الدمام التابعة لشركة الطيران المدني السعودي 

ريال سنويًا، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. 000135,سنوات يجدد تلقائيًا بمبلغ وقدرة  5القابضة( لمدة   

ديسمبر  31م وتنتهي في 2020يناير  28التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ  نعم
ارد االستاذ/ مارتن إدو -م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها )مرفق السيرة الذاتية( وهم كل من: 2022

األستاذ/ سعد بن صالح السبتي -األستاذ/ خالد بن صالح السبيل  -باول  

البنك  28/01/2020
السعود

ي 
التصويت على تعديل السياسات والمعايير اإلجرائية للعضوية في مجلس اإلدارة )مرفق مقارنة بالتعديالت والسياسة  امتناع البريطاني

 بعد التعديل(.

تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية )مرفق مقارنة التصويت على  امتناع
 بالتعديالت والسياسة بعد التعديل(.
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 تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي

مناقشة أداء الصندوق واألنشطة  ات، تم خالل اإلجتماع2020العام  خالل تينلقد تم إجتماع مجلس إدارة الصندوق مر

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

( جدول أعمال مجلس إدارة الصناديق 1  

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

 .توقيع جميع األعضاء على محضر وقرارات االجتماع السابق 

  العمل التي طلبت في االجتماع السابق.مراجعة نقاط 

 .مراجعة عدد الموظفين بفريق العمل بإدارة األصول 

 .مراجعة أداء الصناديق 

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

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

 .مناقشة الموافقات المطلوبة من المجلس 

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

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

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

 .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   

 توقيع جميع األعضاء على محضر وقرارات اإلجتماع السابق. 

 ت في االجتماع السابق.مراجعة نقاط العمل التي طلب 

 .المراجعة السنوية لمدى كفاية عدد أعضاء مجلس إدارة الصناديق الحاليين 

  م.2020مراجعة أداء الصناديق خالل النصف األول للعام 

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

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

 .مناقشة الموافقات المطلوبة من المجلس 

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

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

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

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

 القرارات: موافقة المجلس على كفاية عدد أعضاء المجلس للقيام باإلشراف على الصناديق
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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

٪( الذي تم قياسه من قبل مؤشر ستاندرد اند بورز ألسهم البنوك 1.92-تراجع أداء قطاع األسهم المالية بنسبة )

-. وخالل نفس الفترة ، تراجع أداء صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية بنسبة )2020 السعودية في نهاية العام

العديد من األحداث الدراماتيكية على مستوى العالم أضرت بجميع  2020%(. وقد شهد النصف األول من العام 10.37

هو اإلحترازات والتدابير المتعلقة االقتصاديات وأدت لتراجع أداء األسواق، وكان العامل الرئيس خالل هذا العام 

، بينما في النصف الثاني من العام تحسن أداء السوق بشكل متسارع نتيجة للعديد 19بمواجهة جائحة كورونا كوفيد 

من المبادرات والحزم المحفزة لالقتصاد ونتيجة لتسارع تطوبر اللقاحات ولتخفيف اإلحترازات والعودة للحياة الطبيعية 

.بحذر  

 

 

 

اصيل تغييرات شروط وأحكام الصندوقتف  

 ال يوجد

 

14%

86%

31/12/2020التوزيع القطاعي لألصول كما بتاريخ 

النقد البنوك
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 معلومات إضافية

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

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

 في موقع مدير الصندوق اإللكتروني.

 

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

.ستثمار في صناديق أخرىاللم يقم الصندوق با  

 

 العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق

 ال يوجد

 

2020تجاوزات الصندوق خالل عام   

 

تاريخ إصالح 
 التجاوز

مسبب التجاوز )نشط / غير 
 نشط*(

 تاريخ التجاوز نوع التجاوز التفاصيل

 06/01/2020 الئحة صناديق االستثمار فقرة د 41المادة  غير نشط 07/01/2020

 13/01/2020 الئحة صناديق االستثمار فقرة د 41المادة  غير نشط 14/01/2020

 28/01/2020 االستثمار الئحة صناديق فقرة د 41المادة  غير نشط 29/01/2020
 28/01/2020 الئحة صناديق االستثمار فقرة ز 41المادة  غير نشط 29/01/2020
 30/01/2020 الئحة صناديق االستثمار فقرة د 41المادة  غير نشط 03/02/2020

 06/02/2020 الئحة صناديق االستثمار فقرة د 41المادة  غير نشط 09/02/2020
 02/03/2020 الئحة صناديق االستثمار فقرة ز 41المادة  غير نشط 03/03/2020
 08/03/2020 الئحة صناديق االستثمار فقرة د 41المادة  غير نشط 11/03/2020
 15/03/2020 الئحة صناديق االستثمار فقرة ز 41المادة  غير نشط 18/03/2020
 15/03/2020 الئحة صناديق االستثمار فقرة ز 41المادة  غير نشط 18/03/2020

 15/03/2020 الئحة صناديق االستثمار فقرة د 41المادة  غير نشط 18/03/2020
 06/04/2020 الئحة صناديق االستثمار فقرة ز 41المادة  غير نشط 07/04/2020
 29/06/2020 الئحة صناديق االستثمار فقرة ز 41المادة  غير نشط 02/07/2020
 22/09/2020 الئحة صناديق االستثمار فقرة ز 41المادة  غير نشط 27/09/2020
 02/11/2020 الئحة صناديق االستثمار فقرة د 41المادة  غير نشط 08/11/2020
 05/11/2020 الئحة صناديق االستثمار فقرة ز 41المادة  غير نشط 08/11/2020

 18/11/2020 الئحة صناديق االستثمار فقرة د 41المادة  غير نشط 23/11/2020
 01/12/2020 الئحة صناديق االستثمار فقرة ز 41المادة  غير نشط 06/12/2020

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

 

 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

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

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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