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التقرير السنوي الموجز
صندوق اإلنماء المتحفظ متعدد األصول

أ( معلومات صندوق االستثمار::
اسم الصندوق: :.  

صندوق اإلنماء المتحفظ متعدد األصول 

أهداف وسياسات االستثمار وممارساته:.  
يهــدف الصنــدوق إلــى تحقيــق توزيــع أمثــل لفئــات أصــول الصنــدوق المتعــددة بحيــث يســتهدف مديــر الصنــدوق توزيــع 
المخاطــر المحتملــة الســتثمارات الصنــدوق وتحييــد أثرهــا علــى عوائــده المختلفــة مــن خــال عــدم التركيــز المفــرط 
فــي فئــة واحــدة مــن األصــول مــع العمــل علــى تنويــع اســتثمارات الصنــدوق علــى فئــات عــدة تســمح بتحقيــق التــوازن 
لعوائــده ضمــن حــدود درجــات المخاطــرة المتوازنــة.  ويعتمــد الصنــدوق علــى اســتراتيجية التنويــع فــي اصــول الصنــدوق 
بمــا يحقــق التعــادل األمثــل لمحفظــة الصنــدوق حيــث ســيركز مديــر الصنــدوق علــى االســتثمار فــي صفقــات المرابحــة 
قصيــرة إلــى متوســطة األجــل، والصكــوك االســتثمارية، و المنتجــات االســتثمارية المهيكلــة، كمــا وسيســتثمر الصنــدوق 
كذلــك بنســبة أقــل فــي أدوات األســواق الماليــة المتاحــة فــي الســوق المحليــة والعربيــة  المتمثلــة فــي األســهم وبمــا 
حــده األقصــى 25 % مــن قيمــة اصــول الصنــدوق، وفــي فئــات متنوعــة مــن الصناديــق االســتثمارية وذلــك بنســب محــددة 

لــكل فئــة مــن فئــات األصــول المذكــورة.

سياسة توزيع الدخل واألرباح:.  
ال يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح لحملة الوحدات.

يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير الصندوق عند الطلب بدون مقابل.  

ب ( أداء الصندوق:
جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالث األخيرة:.  

9 0 /  /  م8 0 /  /  م7 0 /  /  م     السنوات المالية الثالث األخيرة

صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل 
17,704,727.274,901,081.644,397,532سنة مالية

صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في 
11.940012.178312.4410نهاية كل سنة مالية

أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق 
لكل وحدة

األقلاألعلىاألقلاألعلىاألقلاألعلى
11.977911.694212.455411.931112.659912.1571

عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة 
1,482,499.10402,442.22353,469مالية

قيمة األرباح الموزعة لكل وحدة 
ال يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح لحملة الوحدات)حيثما ينطبق(

9 .  %0 .  %75.  %نسبة المصروفات
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سجل األداء:.  
أ( العائد اإلجمالي لسنة واحدة، وثاث سنوات، وخمس سنوات، )أو منذ التأسيس(.

سنة واحدةثالث سنواتخمس سنوات

% 11.37% 4.93% 2.16

 ب( العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية، )أو منذ التأسيس(.

2013/12/312014/12/312015/12/312016/12/312017/12/312018/12/312019/12/31منذ التأسيس

%  24.41% 5.41% 5.56% 4.60% 1.47% 0.72% 1.97% 2.16

ماحظة: أداء الصندوق لعام 2013 كان منذ بداية الصندوق والتي كانت بتاريخ 4 مايو 2013م.

 ج( جدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها صندوق االستثمار على مدار العام:

121,430مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب

2.39 %إجمالي نسبة المصروفات

اليوجدالظروف التي قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها

 د( تم تطبيق قواعد حساب بيانات األداء وأي افتراض بشكل متسق.

التغييرات الجوهرية خالل الفترة والتي أثرت في أداء الصندوق:.  

ال يوجد أي تغييرات جوهرية خال فترة التقرير.

اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية: الرجاء االطالع على الملحق رقم ) (..  

تقرير مجلس اإلدارة: . 5
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تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي

اجتمــع مجلــس ادارة الصنــدوق "المجلــس" مرتيــن خــال العــام وقــد كانــا فــي 15 أبريــل 2019م و 24  ديســمبر  2019م وفيمــا 
يلــي ملخصــا بمــا تــم مناقشــته و اقــراره فــي االجتماعيــن.

االجتماع االول بتاريخ 5   أبريل  9 0 م

في هذا االجتماع تم مناقشة ما يلي:

الموافقة والتوقيع على محضر اجتماع مجلس اإلدارة السابق المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2018م.	 

الموافقــة و/أو التوقيــع علــى القــرارات والوثائــق باإلضافــة إلــى تلــك التــي وافــق علهــا المجلــس بالتمريــر )إن 	 
وجــدت(.

مناقشة أداء الصندوق واألحداث ذات الصلة حتى نهاية شهر مارس 2019م.	 

مناقشة القضايا الهامة المتعلقة بنشاط الصندوق نهاية شهر مارس 2019م )إن وجدت(.	 

مناقشــة والموافقــة علــى التغييــرات المقترحــة )و/أو التصحيحات/التعديــات( علــى مســتندات الصنــدوق مــن 	 
شــروط وأحــكام، ومذكــرة المعلومــات. وملخــص المعلومــات الرئيســة.

مقابلة مسؤول المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال.	 

مناقشة التجاوزات والعقوبات التي تم تطبيقها على الصندوق من قبل هيئة السوق المالية )إن وجدت(.	 

مسائل أخرى )إن وجدت(.	 

كما تم اقرار ما يلي:

التوقيع على محضر اجتماع مجلس اإلدارة السابق الموافق عليه بالتمرير الذي عقد في 16 ديسمبر2018م.	 

الموافقــة علــى التغييــرات المقترحــة )و/أو التصحيحات/التعديــات( علــى مســتندات الصنــدوق مــن شــروط وأحكام. 	 
ومذكــرة المعلومــات، وملخــص المعلومات الرئيســة.

توضيــح مــدى التأثيــر علــى أداء الصنــدوق لقبــل وبعــد إقــرار التغييــرات المقترحــة ليتــم تقييمهــا مــن أعضــاء مجلــس 	 
إدارة الصندوق.

تم جدولة اجتماع مجلس إدارة الصندوق القادم في شهر ديسمبر 2019م.	 
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االجتماع الثاني  بتاريخ    ديسمبر  9 0 م

في هذا االجتماع تم مناقشة ما يلي:

الموافقة والتوقيع على محضر اجتماع مجلس اإلدارة السابق المنعقد بتاريخ 15 أبريل 2019م.	 

مناقشة أداء الصندوق واألحداث ذات الصلة حتى نهاية شهر نوفمبر 2019م.	 

مناقشة القضايا الهامة المتعلقة بنشاط الصندوق نهاية شهر نوفمبر 2019م.	 

العقوبــات التــي تــم تطبيقهــا علــى الصنــدوق مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة )إن وجــدت حتــى نهايــة شــهر 	 
2019م(. نوفمبــر 

الموافقــة والتوقيــع علــى قــرارات المجلــس التــي تــم إقرارهــا بالتمريــر )إن وجــدت حتــى نهايــة شــهر نوفمبــر 	 
2019م(.

مقابلة مسؤول المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال.	 

مسائل أخرى.	 

كما تم اقرار ما يلي:

تزويد أعضاء مجلس إدارة الصندوق بخطة التصحيحية لصندوق اإلنماء المتوازن متعدد األصول.  •

تم جدولة اجتماعات مجلس إدارة الصندوق القادمة كالتالي:  •

االجتماع األول في يوم الثاثاء السابع من أبريل 2020م الموافق الرابع عشر من شعبان لسنة 1441هـ.. 1

االجتماع الثاني في يوم الثاثاء السابع عشر من نوفمبر 2020م الموافق الثاني من ربيع الثاني لسنة 1442هـ.. 2

مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة:(  

الفــرص  تــم تنفيــذ جميــع اســتثمارات الصنــدوق بمــا يتوافــق مــع أهــداف و اســتراتيجيات الصنــدوق مــع اســتغال 
ــزام بقيــود االســتثمار التــي نصــت عليهــا شــروط و أحــكام الصنــدوق قــدر  ــار االلت ــة اخذيــن باالعتب االســتثمارية الممكن

اإلمــكان.

أداء الصندوق خالل الفترة: (  

حقــق الصنــدوق عائــدا إيجابيــا لعام 2019م بنســبة 2.16 % مقارنــة بعائــد إيجابــي للمؤشــر االرشــادي بنســبة  4.12 %. 
أمــــا فيمــــا يخــــص أصــــول الصنــــدوق فقــــد كان هنــــاك صافــــي اســــترداد )الفــــرق بيــــن مجمــــوع االشــتراكات ومجمــــوع 
ــا فــــي نهايــة  ــا يمثــــل حوالــــي نســــبة 12 % مــــن أصــــول الصنــــدوق كمــ ــا مــ االســتردادات( بمبلــــغ 596 ألــف ريــــال تقريبــ

العــــام 2018م.

للتغييــرات التــي حدثــت علــى شــروط وأحــكام الصنــدوق ومذكــرة المعلومــات او مســتندات الصنــدوق خــال الفتــرة، نأمــل (  
االطــاع علــى الملحــق )2(.

ال يوجد أي تغيير على معلومات الصندوق التي من شأنها التأثير على قرار مالكي الوحدات.(  
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أهداف وسياسات االستثمار وممارساته:.  
يهــدف الصنــدوق إلــى تحقيــق توزيــع أمثــل لفئــات أصــول الصنــدوق المتعــددة بحيــث يســتهدف مديــر الصنــدوق توزيــع 
المخاطــر المحتملــة الســتثمارات الصنــدوق وتحييــد أثرهــا علــى عوائــده المختلفــة مــن خــال عــدم التركيــز المفــرط 
فــي فئــة واحــدة مــن األصــول مــع العمــل علــى تنويــع اســتثمارات الصنــدوق علــى فئــات عــدة تســمح بتحقيــق التــوازن 
لعوائــده ضمــن حــدود درجــات المخاطــرة المتوازنــة.  ويعتمــد الصنــدوق علــى اســتراتيجية التنويــع فــي اصــول الصنــدوق 
بمــا يحقــق التعــادل األمثــل لمحفظــة الصنــدوق حيــث ســيركز مديــر الصنــدوق علــى االســتثمار فــي صفقــات المرابحــة 
قصيــرة إلــى متوســطة األجــل، والصكــوك االســتثمارية، و المنتجــات االســتثمارية المهيكلــة، كمــا وسيســتثمر الصنــدوق 
كذلــك بنســبة أقــل فــي أدوات األســواق الماليــة المتاحــة فــي الســوق المحليــة والعربيــة  المتمثلــة فــي األســهم وبمــا 
حــده األقصــى 25 % مــن قيمــة اصــول الصنــدوق، وفــي فئــات متنوعــة مــن الصناديــق االســتثمارية وذلــك بنســب محــددة 

لــكل فئــة مــن فئــات األصــول المذكــورة.

سياسة توزيع الدخل واألرباح:.  
ال يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح لحملة الوحدات.

يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير الصندوق عند الطلب بدون مقابل.  

ب ( أداء الصندوق:
جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالث األخيرة:.  

9 0 /  /  م8 0 /  /  م7 0 /  /  م     السنوات المالية الثالث األخيرة

صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل 
17,704,727.274,901,081.644,397,532سنة مالية

صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في 
11.940012.178312.4410نهاية كل سنة مالية

أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق 
لكل وحدة

األقلاألعلىاألقلاألعلىاألقلاألعلى

11.977911.694212.455411.931112.659912.1571

عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة 
1,482,499.10402,442.22353,469مالية

قيمة األرباح الموزعة لكل وحدة 
ال يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح لحملة الوحدات)حيثما ينطبق(

9 .  %0 .  %75.  %نسبة المصروفات
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سجل األداء:.  
أ( العائد اإلجمالي لسنة واحدة، وثاث سنوات، وخمس سنوات، )أو منذ التأسيس(.

سنة واحدةثالث سنواتخمس سنوات

% 11.37% 4.93 % 2.16

 ب( العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية، )أو منذ التأسيس(.

2013/12/312014/12/312015/12/312016/12/312017/12/312018/12/312019/12/31منذ التأسيس

%  24.41% 5.41% 5.56% 4.60% 1.47% 0.72% 1.97% 2.16

ماحظة: أداء الصندوق لعام 2013 كان منذ بداية الصندوق والتي كانت بتاريخ 4 مايو 2013م.

 ج( جدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها صندوق االستثمار على مدار العام:

121,430مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب

2.39 %إجمالي نسبة المصروفات

اليوجدالظروف التي قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها

 د( تم تطبيق قواعد حساب بيانات األداء وأي افتراض بشكل متسق.

التغييرات الجوهرية خالل الفترة والتي أثرت في أداء الصندوق:.  

ال يوجد أي تغييرات جوهرية خال فترة التقرير.

اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية: الرجاء االطالع على الملحق رقم ) (..  

تقرير مجلس اإلدارة: . 5
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تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي

اجتمــع مجلــس ادارة الصنــدوق )"المجلــس"( مرتيــن خــال العــام وقــد كانــا فــي 15 -أبريــل2019- و 24 -ديســمبر2019- وفيمــا 
يلــي ملخصــا بمــا تــم مناقشــته و اقــراره فــي االجتماعيــن.

االجتماع االول بتاريخ 5  أبريل 9 0 م

في هذا االجتماع تم مناقشة ما يلي:

الموافقة والتوقيع على محضر اجتماع مجلس اإلدارة السابق المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2018م.	 

الموافقــة و/أو التوقيــع علــى القــرارات والوثائــق باإلضافــة إلــى تلــك التــي وافــق علهــا المجلــس بالتمريــر)إن 	 
وجــدت(.

مناقشة أداء الصندوق واألحداث ذات الصلة حتى نهاية شهر مارس 2019م.	 

مناقشة القضايا الهامة المتعلقة بنشاط الصندوق نهاية شهر مارس 2019م )إن وجدت(.	 

مناقشــة والموافقــة علــى التغييــرات المقترحــة )و/أو التصحيحات/التعديــات( علــى مســتندات الصنــدوق مــن 	 
شــروط وأحــكام. ومذكــرة المعلومــات. وملخــص المعلومــات الرئيســة.

مقابلة مسؤول المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال.	 

مناقشة التجاوزات والعقوبات التي تم تطبيقها على الصندوق من قبل هيئة السوق المالية )إن وجدت(.	 

مسائل أخرى )إن وجدت(.	 

كما تم اقرار ما يلي:

التوقيع على محضر اجتماع مجلس اإلدارة السابق الموافق عليه بالتمرير الذي عقد في 16 ديسمبر 2018م.	 

الموافقــة علــى التغييــرات المقترحــة )و/أو التصحيحات/التعديــات( علــى مســتندات الصنــدوق مــن شــروط وأحكام, 	 
ومذكــرة المعلومــات. وملخــص المعلومات الرئيســة.

توضيــح مــدى التأثيــر علــى أداء الصنــدوق لقبــل وبعــد إقــرار التغييــرات المقترحــة ليتــم تقييمهــا مــن أعضــاء مجلــس 	 
إدارة الصندوق.

تم جدولة اجتماع مجلس إدارة الصندوق القادم في شهر ديسمير 2019م.	 
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االجتماع الثاني  بتاريخ    ديسمبر 9 0 م

في هذا االجتماع تم مناقشة ما يلي:

الموافقة والتوقيع على محضر اجتماع مجلس اإلدارة السابق المنعقد بتاريخ 15 أبريل 2019م.	 

مناقشة أداء الصندوق واألحداث ذات الصلة حتى نهاية شهر نوفمبر 2019م.	 

مناقشة القضايا الهامة المتعلقة بنشاط الصندوق نهاية شهر نوفمبر 2019م.	 

العقوبــات التــي تــم تطبيقهــا علــى الصنــدوق مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة )إن وجــدت حتــى نهايــة شــهر 	 
2019م(. نوفمبــر 

الموافقــة والتوقيــع علــى قــرارات المجلــس التــي تــم إقرارهــا بالتمريــر )إن وجــدت حتــى نهايــة شــهر نوفمبــر 	 
2019م(.

مقابلة مسؤول المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال.	 

مسائل أخرى.	 

كما تم اقرار ما يلي:

تم جدولة اجتماعات مجلس إدارة الصندوق القادمة كالتالي:  •

االجتماع األول في يوم الثاثاء السابع من أبريل 2020م الموافق الرابع عشر من شعبان لسنة 1441هـ.. 1

االجتمــاع الثانــي فــي يــوم الثاثــاء الســابع عشــر مــن نوفمبــر 2020م الموافــق الثانــي مــن ربيــع الثانــي لســنة . 2
1442هـ.

مدير الصندوق:أ( 
بيانات مدير الصندوق:( 1

شركة اإلنماء لاستثمار
ترخيص هيئة السوق المالية رقم: 37 - 09134

الرياض، حي العليا، برج العنود، طريق الملك فهد.
ص.ب. 55560 الرياض 11544 المملكة العربية السعودية

هاتف : 8004413333 
 www.alinmainvestment.com  الموقع اإللكتروني

مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة:(  
 تــم تنفيــذ جميــع اســتثمارات الصنــدوق بمــا يتوافــق مــع أهــداف و اســتراتيجيات الصنــدوق مــع اســتغال 
الفــرص االســتثمارية الممكنــة اخذيــن باالعتبــار االلتــزام بقيــود االســتثمار التــي نصــت عليهــا شــروط و أحــكام 

الصنــدوق قــدر اإلمــكان.

أداء الصندوق خالل الفترة:(  
حقــق الصنــدوق عائــدا إيجابيــا لعام 2019م بنســبة 2.16 % مقارنــة بعائــد إيجابــي للمؤشــر االرشــادي بنســبة 
4.12 %. أمــا فيمــا يخــص أصــول الصنــدوق فقــد كان هنــاك صافــي اســترداد )الفــرق بيــن مجمــوع االشتراكات 
ومجمــوع االستردادات( بمبلــغ 596 ألف ريــال تقريبــا مــا يمثــل حوالــي نســبة 12 % مــن أصــول الصنــدوق كمــا 

فــي نهاية العــام 2018م.

للتغييــرات التــي حدثــت علــى شــروط وأحــكام الصنــدوق ومذكــرة المعلومــات أو مســتندات الصنــدوق خــال (  
ــرة, نأمــل االطــاع علــى الملحــق 2. الفت
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ال يوجد أي تغيير على معلومات الصندوق التي من شأنها التأثير على قرار مالكي الوحدات.( 5
اإلفصــاح عــن نســبة رســوم اإلدارة المحتســبة علــى الصنــدوق نفســه والصناديــق التي يســتثمر فيها الصندوق ( 	

بشــكل كبير:

مشاركة في األرباح %  0 صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي

1 % سنوياصندوق اإلنماء المتحفظ متعدد األصول

20 %  من صافي العائد اليوميصندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي

0.25 % سنوي من متوسط صافي قيمة أصول الصندوقصندوق إتقان للمرابحات والصكوك

بيــان حــول العمــوالت الخاصــة التــي حصــل عليهــا مديــر الصنــدوق خــال الفتــرة، مبينــا بشــكل واضــح ماهيتهــا ( 7
وطريقــة االســتفادة منهــا: ال يوجــد.

مخالفات قيود االستثمار: ( 8

حصر كافة التجاوزات االستثمارية لصندوق االنماء المتحفظ لعام 9 0 م

تاريخ االغالقتاريخ التجاوزنوع التجاوز سبب التجاوز #

passive breach2019-03-182019-03-19 تجاوز نسبة االستثمار في األسهم للنسبة المسموح بها وهي 25 % 1

passive breach2019-05-272019-06-09ارتفاع نسبة االستثمار في أحد الصناديق عن الحد األعلى المسموح وهو 20 2%

passive breach2019-05-302019-06-12 تجاوز نسبة االستثمار في األسهم للنسبة المسموح بها وهي 25 % 3

passive breach2019-06-252019-07-01ارتفاع نسبة االستثمار في أحد الصناديق عن الحد األعلى المسموح وهو 20 4%

passive breach2019-06-252019-07-02تجاوز نسبة االستثمار في األسهم للنسبة المسموح بها وهي 25.00 % 5

passive breach2019-08-282019-08-29ارتفاع نسبة االستثمار في أحد الصناديق عن الحد األعلى المسموح وهو 20 6%

passive breach2019-09-112019-09-18ارتفاع نسبة االستثمار في أحد الصناديق عن الحد األعلى المسموح وهو 20 % 7

تجاوز نسبة االستثمار في أحد الصناديق المستثمر فيها للنسبة المسموح بها 8
passive breach2019-10-162019-10-17وهي 20 % 

تجاوز نسبة االستثمار في أحد الصناديق المستثمر فيها للنسبة المسموح بها 9
passive breach2019-10-302019-11-05وهي 20 % 

passive breach2019-12-162019-12-23تجاوز نسبة االستثمار في األسهم للنسبة المسموح بها وهي 25.00 % 10

passive breach2019-12-252020-01-01تجاوز نسبة االستثمار في األسهم للنسبة المسموح بها وهي 25.00 % 11
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أمين الحفظد( 
بيانات أمين الحفظ(  

الرياض المالية
االدارة العامة: 6775 شارع التخصصي

العليا – الرياض 12331-3712
المملكة العربية السعودية

www.riyadcapital.com :الموقع االليكتروني

واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ:(  
يقوم أمين الحفظ  بحفظ أصول الصندوق.

بيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام باآلتي: (  
 أ( إصدار ونقل واسترداد الوحدات: المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ ال تشمل إبدائه لهذا الرأي.

 ب( سعر الوحدات: المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ ال تشمل إبدائه لهذا الرأي. 
 ج( المخالفات: المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ ال تشمل إبدائه لهذا الرأي.

هـ ( المحاسب القانوني:
بيانات المحاسب القانوني(  

بي دي أود. محمد العمري وشركائه
الدور السابع والثامن

مون تور، طريق الملك فهد
المملكة العربية السعودية

ص.ب. 8736 الرياض 11492.
هاتف: 0608 278 11  966 +
فاكس: 2883 278 11  966 +

www.alamri.com :الموقع االليكتروني

و ( القوائم المالية ورأي المحاسب القانوني:
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الملحق ) ( - ممارسات التصويت السنوية

1 - اسم المصدر/ شركة جرير للتسويق )4190( – تاريخ الجمعية العمومية 28 فبراير 2019م

2 - اسم المصدر/ شركة التعدين العربية السعودية  )1211( – تاريخ الجمعية العمومية 10 مارس 2019م

3 - اسم المصدر/ شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )2350( – تاريخ الجمعية العمومية 1 أبريل 2019م

قرار التصويتموضوع التصويت

التصويت على إنتخاب مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لدورة المجلس الجديدة ابتداء من . 1
1440/07/02هـ الموافق 2019/03/09م ولمدة ثاث سنوات تنتهي في تاريخ 1443/08/05هـ 

الموافق 2022/03/08م ."مرفق السيرة الذاتية للمرشحين".

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2019/03/09م ولمدة . 2
ثاث سنوات تنتهي في 2022/03/08م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. 

"مرفق سيرهم الذاتية" وهم كل من:

- السيد/ عبد السام بن عبد الرحمن العقيل.
- السيد/ فهد بن عبد الله القاسم.

- السيد/ مدحت فريد عباس توفيق.

لم يتم الحضور

قرار التصويتموضوع التصويت

التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.. 1
التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.. 2
التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.. 3
التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في . 4

2018/12/31م.
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خال . 5

السنة المنقضية في 2018/12/31م.
التصويت على مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في . 6

2018/12/31م.
التصويت على تعديل المادة )16( من النظام األساس للشركة والخاصة بمجلس إدارة الشركة.. 7
التصويت على تعديل المادة )28( فقرة )2( من النظام األساس للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات. . 8
التصويت على تعديل المادة )39( من النظام األساس للشركة والخاصة بتقارير اللجنة .. 9

1التصويت على تعديل المادة )43( فقرة )2( من النظام األساس للشركة والخاصة بالوثائق المالية.. 10

لم يتم الحضور

قرار التصويتموضوع التصويت

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018م.. 1
التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018م.. 2
التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018م.. 3
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بنا ء على توصية لجنة المراجعة . 4

وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام 
المالي

2019 م، والربع األول من عام 2020 م، وتحديد أتعابه .. 5
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018م. . 6

التصويت على صرف مبلغ 1,400,000 ريال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية 
المنتهية في 31 / 12 / 2018 م.

لم يتم الحضور
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قرار التصويتموضوع التصويت

التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.. 1
التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.. 2
التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر . 3

2018م.
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر . 4

2018م.
التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2018م . 5

بواقع ريال واحد )1 ريال( وبنسبة )10  %( من رأس المال بإجمالي )1,489,967,444( ريال بعد خصم 
10,032,556 سهم تمثل أسهم الخزينة للمصرف، على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين 

لألسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز اإليداع في 
 من تاريخ االستحقاق.

ً
ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق، وسيتم التوزيع خال 15 يوما

التصويت على صرف مبلغ )4,420,000( ريال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي . 6
المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2018م.

التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص . 7
ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 

2019م وتحديد أتعابهما.
التصويت على تحديث الئحة الترشح لعضوية مجلس اإلدارة )حسب المرفق(.. 8
التصويت على تحديث الئحة لجنة المراجعة )حسب المرفق(.. 9

1التصويت على سياسة توزيع األرباح )حسب المرفق(.. 10
11 . 

ً
1التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة )الدورة الرابعة( والتي تبدأ اعتبارا
من 2019/05/21م ولمدة ثاث سنوات تنتهي في 2022/05/20م من بين المرشحين لعضوية 

المجلس وذلك باستخدام التصويت التراكمي)مرفق السير الذاتية(، مع ماحظة أنه في حال كانت 
نتائج التصويت ال تمكن المصرف من تعيين الحد األدنى من األعضاء المستقلين في المجلس حسب 

المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحال أعضاء مستقلين مكان األعضاء غير المستقلين حسب عدد 
األصوات التي سيحصلون عليها.

1التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة . 12
 من 2019/05/21م ولمدة ثاث سنوات تنتهي في 

ً
القادمة )الدورة الرابعة( والتي تبدأ اعتبارا

2022/05/20م )مرفق السير الذاتية(، وهم كل من:
المهندس/ مطلق بن حمد المريشد.. 1
الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع.. 2
الدكتور/ أحمد بن عبدالله المنيف.. 3

1التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين مصرف اإلنماء وشركة اإلنماء طوكيو مارين، . 13
والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس اإلدارة 
المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد 
وثائق التأمين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بــ )35,000,000( ريال والترخيص بها لعام 

 
ً
قادم، حيث يملك مصرف اإلنماء نسبة 28.75  % من األسهم في شركة اإلنماء طوكيو مارين، علما

بأن األعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت )28,934,000( ريال، ومطالبات مدفوعة 
بلغت )16,822,000( ريال .

1التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين مصرف اإلنماء وشركة اإلنماء طوكيو مارين، . 14
والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس اإلدارة 

المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استضافة 
البنية التحتية لألنظمة اآللية لشركة اإلنماء طوكيو مارين، والذي بمقتضاه يستضيف مصرف 

اإلنماء بيانات الشركة بقيمة سنوية )831,321( ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف 
 بأن األعمال والعقود 

ً
اإلنماء نسبة 28.75  % من األسهم في شركة اإلنماء طوكيو مارين، علما

التي تمت في عام 2018م بلغت )831,321( ريال.
1التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين مصرف اإلنماء وشركة اإلنماء طوكيو مارين، . 15

والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس اإلدارة 
المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استئجار موقع 

بين شركة التنوير )المملوكة لمصرف اإلنماء بالكامل( وشركة اإلنماء طوكيو مارين الستخدام 
شركة اإلنماء طوكيو مارين في أعمال األرشفة بقيمة سنوية )65,500( ريال، والترخيص بها لعام 

 
ً
قادم، حيث يملك مصرف اإلنماء نسبة 28.75  % من األسهم في شركة اإلنماء طوكيو مارين، علما

بأن األعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت )65,500( ريال.

االمتناع من التصويت

4 - اسم المصدر/ مصرف االنماء )1211( – تاريخ الجمعية العمومية 26 مارس 2019م
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التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين وكالة اإلنماء للتأمين التعاوني )المملوكة . 16
لمصرف اإلنماء بالكامل( وشركة اإلنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ 

عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس اإلدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد 
مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عمولة اتفاقية وكالة التأمين بقيمة تقدر بــ 

)2,200,000( ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف اإلنماء نسبة 28.75  % من 
 بأن األعمال والعقود التي تمت في عام 2018م 

ً
األسهم في شركة اإلنماء طوكيو مارين، علما

بلغت )1,807,000( ريال.
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين مصرف اإلنماء وشركة اإلنماء طوكيو مارين، . 17

والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس اإلدارة 
المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد اتفاقية 

مستوى خدمة بين أمانة الهيئة الشرعية بمصرف اإلنماء وشركة اإلنماء طوكيو مارين بمبلغ 
إجمالي )75,000( ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف اإلنماء نسبة 28.75  % من 

 بأن األعمال والعقود التي تمت في عام 2018م 
ً
األسهم في شركة اإلنماء طوكيو مارين، علما

بلغت )75,000( ريال.

االمتناع من التصويت

5 - اسم المصدر/ مصرف الراجحي )1120( – تاريخ الجمعية العمومية 3 أبريل 2019م

قرار التصويتموضوع التصويت

 

 

 

 

 .م1018ديسمبر  11التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في  (1

 .م1018ديسمبر  11التصويت على القوائم املالية عن السنة املالية املنتهية في  (1

 .م1018ديسمبر  11السنة املالية املنتهية في حسابات عن ال يالتصويت على تقرير مراجع  (1

 .1018ديسمبر  11التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في   (4

 11 في املنتهية املالية السنة من األول  النصف عن املساهمين على أرباح من توزيعه تم بما م15/00/1018 بتاريخ اإلدارة مجلس قرار على التصويت  (5

 )مرفق(. اإلسمية السهم قيمة من%( 10) وبنسبة ريال( 1.00)  بواقع م1018 ديسمبر

وقدرها  م1018 ديسمبر 11 في املنتهية املالية السنة من الثاني النصف عن للمساهمين نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت  (6

 إجمالي يصبح وبذلك اإلسمية، السهم قيمة من (%11.5) تمثل والتي الواحد للسهم سعودي ريال (1.15)بواقع  سعودي ريال مليون  (1656.15)

 الواحد للسهم سعودي ريال (4.15بواقع ) سعودي ريال مليون  (6206.15وقدره ) مبلغ م1018 ديسمبر 11 في املنتهية املالية السنة عن املوزعة األرباح

تداول يوم  بنهاية اإليداع مركز لدى املسجلين املصرف ملساهمي املوزعة االرباح أحقية تكون  أن على . اإلسمية السهم قيمة من (%41.5) تمثل والتي

 )مرفق(.  م11/04/1012 علمًا بأن صرف األرباح سيكون بتاريخ .الجمعية انعقاد يوم بعد تداول  يوم الجمعية والتي تظهر بياناتهم ثاني

 التصويت على توصية مجلس االدارة بزيادة رأس مال املصرف عن طريق منح اسهم مجانية وفقًا ملا يلي :  (0

 مليون ريال سعودي. 85050املبلغ االجمالي للزيادة هو  (أ 

 %.51.8 مليون ريال سعودي بنسبة قدرها 155000مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس املال بعد الزيادة  165150رأس املال قبل الزيادة  (ب 

 مليون سهم. 15500مليون سهم. وسيصبح عدد االسهم بعد الزيادة  15615عدد االسهم قبل الزيادة  (ج 

 .تعزيز موارد املصرف مما يساهم في تحقيق معدالت نمو جيده خالل األعوام القادمةتهدف هذه التوصية الى  (د 

 سهم مملوكة. 11أسهم لكل  0. وذلك عن طريق منح املبقاة مليون ريال من حساب األرباح 85050ستتم الزيادة من خالل رسملة مبلغ  (ه 

في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة األسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة  (و 

 .هم الجديدة املستحقة لكل مساهميومًا من تاريخ تحديد األس 10األسهم املستحقين للمنحة كل بحسب حصته خالل مدة ال تتجاوز 

 املالكين لألسهمللمساهمين في حال وافق مساهمي املصرف في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية على زيادة رأس املال ستكون االحقية  (ز 

يوم تداول يلي تاريخ انعقاد  بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف واملقيدين في سجل مساهمي املصرف لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني

 .الجمعية

 االستحقاقم وتحديد تاريخ 1012التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املالي   (8

 .والصرف وفقًا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات

مراجعي الحسابات للمصرف من بين املرشحين بناء على توصية لجنة املراجعة وااللتزام، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم التصويت على تعيين  (2

 .م وتحديد أتعابهم1012املالية األولية للربع األول والثاني والثالث والقوائم املالية الختامية السنوية للعام املالي 

م 1018يناير  1( ريال سعودي كمكافآت وتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه نظير عضويتهم للفترة من  552455000التصويت على صرف مبلغ )  (10

  م1018ديسمبر  11وحتى 

 (0لعامة الغير عادية على البند )( من النظام األساس ي للمصرف املتعلقة بزيادة رأس املال في حال موافقة الجمعية ا6التصويت على تعديل املادة ) (11

 )مرفق(.

 )مرفق(. مجلس االدارة( من النظام األساس ي للمصرف املتعلقة بصالحيات 16التصويت على تعديل املادة ) (11

موافق على المواد 5 
و6 و7 و8 و11 واالمتناع 

من التصويت لباقي 
المواد
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 )مرفق(. لتزام لتتوافق مع نظام الشركات( من النظام األساس ي للمصرف املتعلقة بتقرير لجنة املراجعة واال15التصويت على تعديل املادة ) (11

 )مرفق(. جمعيات لتتوافق مع نظام الشركات( من النظام األساس ي للمصرف املتعلقة بدعوة ال11التصويت على تعديل املادة ) (14

 )مرفق(. الجتماع الجمعية العامة العادية ( من النظام األساس ي للمصرف املتعلقة بالنصاب القانوني11التصويت على تعديل املادة ) (15

 )مرفق(. ملالية لتتوافق مع نظام الشركاترف املتعلقة بالوثائق ا( من النظام األساس ي للمص41التصويت على تعديل املادة ) (16

 )مرفق(.الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت  التصويت على تعديل (10

 )مرفق(. ل الئحة لجنة املراجعة وااللتزامالتصويت على تعدي (18

 )مرفق(. ولجنة املراجعة وااللتزامقة منه التصويت على تعديل سياسة املكافآت وتعويضات اعضاء مجلس االدارة واللجان املنبث (12

التي ستتم بين املصرف وشركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ أمين بن فهد الشدي  على االعمال والعقودالتصويت  (10

خدمات الرسائل القصيرة  -مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول االتصاالت املتكاملة

حيث بلغت قيمة التعامالت  سنتينون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته والترخيص بها لعام قادم، وسيك

 )مرفق(. ريال سعودي 36,708,895مبلغ  1018لعام 

التي ستتم بين املصرف وشركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ أمين بن فهد الشدي  على االعمال والعقودالتصويت  (11

 خدمات الخطوط املؤجرة -مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول االتصاالت املتكاملة

حيث بلغت قيمة  ثالث سنواتالتعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته  والترخيص بها لعام قادم، وسيكون 

 )مرفق(. ريال سعودي 55,450,171مبلغ  1018التعامالت لعام 

أمين بن فهد الشدي التي ستتم بين املصرف و شركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/  على االعمال والعقودالتصويت  (11

ام مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد وخدمات خدمة ربط أجهزة نقاط البيع بالشبكة والترخيص بها لع

مبلغ  1018ت لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامال 

 )مرفق(. سعودي ريال 28,208,748

التي ستتم بين املصرف و شركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ أمين بن فهد الشدي  على االعمال والعقودالتصويت  (11

از صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جه

 )مرفق(. ريال سعودي 105000مبلغ  1018على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 

التي ستتم بين املصرف و شركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ أمين بن فهد الشدي  على االعمال والعقودالتصويت  (14

لتعاقد مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون ا

 ريال سعودي 105000مبلغ  1018عتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثالث سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام على أساس شروط األعمال اال 

 )مرفق(.

والتي لعضو مجلس اإلدارة  املحدودة )حلول(  التي ستتم بين املصرف و الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت على االعمال والعقودالتصويت  (15

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

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

 )مرفق(. ريال سعودي 1,512,000مبلغ  1018حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  سنة واحدهية بدون مزايا تفضيلية ومدته االعتياد

موافق على المواد 5 
و6 و7 و8 و11 واالمتناع 

من التصويت لباقي 
المواد
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والتي لعضو مجلس اإلدارة  املحدودة )حلول(  التي ستتم بين املصرف و الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت على االعمال والعقودالتصويت  (16

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

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

 )مرفق(. ريال سعودي 0551115584مبلغ   1018األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته أربع سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 

ذ / بدر بن محمد الراجحي مصلحة التي ستتم بين املصرف وشركة املرطبات العاملية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستا على االعمال والعقودالتصويت  (10

عبةة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة املرطبات العاملية، وهي عبارة عن عقد خدمات توريد املياه املعدنية امل

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

 )مرفق(. ريال سعودي 299,987مبلغ   1018التعامالت لعام 

التي ستتم بين املصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ / بدر  على االعمال والعقودالتصويت  (18

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

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

 )مرفق(. ريال سعودي 1455541مبلغ  1018ة التعامالت لعام سنوات حيث بلغت قيم 10مزايا تفضيلية ومدته 

التي ستتم بين املصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ / بدر  على االعمال والعقودالتصويت  (12

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

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

 )مرفق(. ريال سعودي 405000مبلغ  1018سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  2مزايا تفضيلية ومدته 

التي ستتم بين املصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ / بدر  على االعمال والعقودالتصويت  (10

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

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

 )مرفق(. ريال سعودي 155000مبلغ  1018سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  5ومدته 

التي ستتم بين املصرف وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدهللا بن سليمان بن  عمال والعقودعلى اال التصويت  (11

ن عبد العزيز الراجحي مصلحة مباشرة كونها شركة مملوكة له، وهي عبارة عن عقد تزويد تذاكر سفر للموظفين والترخيص بها لعام قادم، وسيكو 

ريال  4,141,611مبلغ  1018ساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام التعاقد على أ

 )مرفق(. سعودي

بارة عن التي ستتم بين املصرف و األستاذ / عبدهللا بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي  رئيس مجلس اإلدارة، وهي ع على االعمال والعقودالتصويت  (11

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

 )مرفق(. ريال سعودي 205000مبلغ  1018سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 

املصرف و األستاذ / عبدهللا بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس اإلدارة، وهي عبارة عن التي ستتم بين  على االعمال والعقودالتصويت  (11

ضيلية عقد إيجار مركز البطحاء للصرافة والتحويل والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تف

 )مرفق(. ريال سعودي 5505000مبلغ  1018امالت لعام ومدته ثالث سنوات حيث بلغت قيمة التع

موافق على المواد 5 
و6 و7 و8 و11 واالمتناع 

من التصويت لباقي 
المواد
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قرار التصويتموضوع التصويت  

 

التي ستتم بين املصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدهللا بن سليمان بن  على االعمال والعقودالتصويت  (14

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

سيكون التعاقد تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للبنوك واملمتلكات وانقطاع األعمال وتغطية املدراء والتنفيذيين والترخيص بها لعام قادم، و 

 ريال سعودي 7,665,921مبلغ  1018حده حيث بلغت قيمة التعامالت لعام على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة وا

 )مرفق(.

التي ستتم بين املصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدهللا بن سليمان بن  على االعمال والعقودالتصويت  (15

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

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

 )مرفق(. ريال سعودي 1,051,726,079مبلغ  1018لعام تفضيلية ومدته سنه واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت 

التي ستتم بين املصرف و شركة بندة للتجزئة والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/عبدالعزيز بن خالد الغفيلي مصلحة  على االعمال والعقودالتصويت  (16

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

 1018سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  5بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 

 )مرفق(. ريال سعودي 1455000مبلغ 

  

  

موافق على المواد 5 
و6 و7 و8 و11 واالمتناع 

من التصويت لباقي 
المواد

6 - اسم المصدر/ شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )2290( – تاريخ الجمعية العمومية 4 أبريل 2019م

قرار التصويتموضوع التصويت

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.. 1
التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.. 2
التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.. 3
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة . 4

وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والرابع والسنوي 
للسنة الحالية 2019م، وتحديد أتعابه.

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.. 5
التصويت على صرف مبلغ )1,400,000( ريال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية . 6

المنتهية في 2018/12/31م.
التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خال النصف األول من العام 2018م بمبلغ )984.37( . 7

مليون ريال بواقع )1.75( ريال للسهم والتي تمثل )17.5  %( من القيمة االسمية للسهم الواحد . 
التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني . 8

من العام 2018م بمبلغ )1,125( مليون ريال بواقع )2( ريال للسهم الواحد والتي تمثل )20  %( 
من القيمة االسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من األرباح المقترح توزيعها 

لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجات شركة مركز ايداع االوراق المالية )مركز االيداع( 
.
ً
بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم اإلعان عن تاريخ التوزيع الحقا

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو . 9
 للضوابط واإلجراءات 

ً
ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ االستحقاق والتوزيع وفقا

 لنظام الشركات.
ً
التنظيمية الصادرة تنفيذا

موافق على المواد 
7 و8 و9 واالمتناع من 
التصويت لباقي المواد
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7 - اسم المصدر/ شركة األسمدة العربية السعودية  )2020( – تاريخ الجمعية العمومية 7 أبريل 2019م

قرار التصويتموضوع التصويت

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.. 1
التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.. 2
التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.. 3
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة . 4

وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 
المالي 2019م.، والربع األول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خال النصف األول من العام . 5
2018م بمبلغ )416,666,666( ريال بواقع )1( ريال والتي تمثل )10  %( من القيمة االسمية للسهم 

الواحد .
التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2018م بقيمة . 6

)624,999,999( ريال بواقع )1,5( ريال للسهم الواحد والتي تمثل )15  %( من القيمة االسمية 
للسهم الواحد وستكون أحقية النصف الثاني من األرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة 

المقيدين في سجات شركة مركز ايداع االوراق المالية )مركز االيداع( بنهاية ثاني يوم تداول 
 بأن صرف األرباح سيكون بتاريخ 2019/04/21م.

ً
يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، علما

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن . 7
 للضوابط واإلجراءات التنظيمية 

َ
العام المالي 2019م. مع تحديد تواريخ األحقية والتوزيع وفقا

الصادرة عن هيئة السوق المالية.
 في . 8

ً
التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني عضوا

 من تاريخ تعيينه في 2018/10/31م. إلكمال دورة المجلس 
ً
مجلس اإلدارة )عضو مستقل( اعتبارا

 للعضو المستقيل األستاذ/ سامي بن 
ً
حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/03/28م خلفا

عبدالله الجماز )عضو مستقل( .
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م.. 9

التصويت على صرف مبلغ )1,396,712( ريال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية . 10
المنتهية في 2018/12/31م.

 التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة. . 11
التصويت على تعديل المادة )27( من النظام األساس المتعلقة بصاحيات رئيس مجلس اإلدارة. . 12
التصويت على تعديل المادة )35( من النظام األساس المتعلقة بدعوة الجمعية العامة. . 13
التصويت على تعديل المادة )42( من النظام األساس المتعلقة بتقارير اللجنة. . 14
التصويت على تعديل المادة )46( من النظام األساس المتعلقة بالوثائق المالية. . 15

موافق على المواد 
5 و6 و7 واالمتناع من 

التصويت لباقي المواد 
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8 - اسم المصدر/ شركة المراعي )2280( – تاريخ الجمعية العمومية 7 أبريل 2019م

قرار التصويتموضوع التصويت

v 

صفحة )1(8( من )  
 

تدعو شركة المراعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية 
 )االجتماع األول(

)"الشركة"( دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع  ، شركة مساهمة مدرجةيسر مجلس إدارة شركة المراعي
 و النصف الثامنةالساعة الجمعية العامة غير العادية للشركة )"اجتماع الجمعية"( المقرر عقده بمشيئة هللا في تمام 

 بمدينة الرياض 1ندق الهوليدى إن اإلزدهار، قاعة م، في ف2019أبريل  7الموافق  هـ1440شعبان  2 األحدمساء يوم 
(https://goo.gl/maps/6VZfYydTjgK2 ،) :وذلك للنظر في جدول األعمال التالي 

 م.2018ديسمبر  31المالي المنتهي في التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام  (1

 م.2018ديسمبر  31ام المالي المنتهي في التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للع (2

 م.2018ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  (3

لجنة المراجعة، وذلك  التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناًء على توصية (4
م، ومراجعة 2020م و 2019لفحص القوائم المالية األولية للربع األول والثاني والثالث والرابع من العامين 

م، إضافة إلى فحص القوائم 2020م ونهاية العام 2019القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام وتدقيق 
 م، وتحديد أتعابه. )مرفق(2021لمالي المالية األولية  للربع األول من العام ا

م بواقع 2018ديسمبر  31التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في  (5
من رأس المال، وعلى  %8.5أي ما يعادل )مليون لاير  850سهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره لاير لل 0.85

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

 يوماً من تاريخ االستحقاق،  15وسيتم التوزيع خالل 

 م.2018ديسمبر  31التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  (6

لاير لكل  ألف 200لاير بواقع  ألف 1,800مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ وقدره  صرف التصويت على  (7
 م.2018ديسمبر  31عضو عن العام المالي المنتهي في 

، والتي لرئيس م2018في العام  بين الشركة ومزارع الكبير لألعالف لتي تمتال التصويت على األعمال والعقود (8
فيه، علمًا مباشرة  مصلحة )عضو غير تنفيذي( مجلس اإلدارة سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير

 ) مرفق( السائدةلاير. وذلك بالشروط التجارية ألف  864 مبلغب بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إدارة.

  

موافق على المادة 5 
واالمتناع من التصويت 

لباقي المواد 

v 

صفحة )2(8( من )  
 

، والتي لرئيس م2018في العام  بين الشركة ومزارع الكبير لألعالف اللتي تمت التصويت على األعمال والعقود (9
فيه، علمًا مباشرة  مصلحة  )عضو غير تنفيذي(مجلس اإلدارة سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير 

 وذلك بالشروط التجارية السائدة لاير، ألف 63,739 مبلغب أعالفبأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات 
 ) مرفق(

 م2018في العام  بين الشركة وورثة األمير محمد بن سعود الكبير اللتي تمتالتصويت على األعمال والعقود  (10
مصلحة  )عضو غير تنفيذي(، حيث لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير 

 ألف 813 بأجرة قيمتها فيه،. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مزرعة التوضيحية لأللبانمباشرة 
 ) مرفق( لاير. وذلك بالشروط التجارية السائدة

، م2018في العام  بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي اللتي تمتلعقود التصويت على األعمال وا (11
 مصلحة )عضو غير تنفيذي(والتي لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير 

لاير. وذلك بالشروط أف  325 مبلغ ب، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تموين.  فيه مباشرة
 )مرفق( التجارية السائدة

في العام  بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني اللتي تمتالتصويت على األعمال والعقود  (12
 )عضو غير تنفيذي(حمد بن سعود الكبير ، والتي لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير سلطان بن مم2018

وذلك  ألف لاير 120,498 مبلغ بفيه، ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين. مباشرة  مصلحة
 ) مرفق( بالشروط التجارية السائدة

في العام  التعاونيبين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين  اللتي تمتالتصويت على األعمال والعقود  (13
 )عضو غير تنفيذي(والتي لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير  م2018

 المتمثلة في أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ، علماً بأن مبلغ األرباحو فيه مصلحة مباشرة
م 2012، للفترة من لاير ألف 3,000دره من الشركة بمبلغ لاير،. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصا ألف 101
 ) مرفق(بالشروط التجارية السائدة  م.2019إلى 

والتي  م2018في العام  بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة اللتي تمت والعقود التصويت على األعمال (14
وعضو مجلس  )عضو غير تنفيذي(لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير 

 مصلحة مباشرة فيه )عضو غير تنفيذي(اإلدارة سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير 
لاير، بالشروط التجارية  ألف 365المتمثلة في أرباح الصكوك لشركة أسمنت اليمامة ،. علمًا بأن مبلغ األرباح 

 ) مرفق(.السائدة.

بين الشركة وشركة االتصاالت المتنقلة السعودية "زين  اللتي تمتالتصويت على األعمال والعقود  (15
لعضو مجلس إدارة الشركة سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن والتي ، م2018في العام  السعودية"

فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مباشرة مصلحة  )عضو غير تنفيذي(سعود الكبير 
 ) مرفق( لاير.وذلك بالشروط التجارية السائدة ألف 1,418 مبلغ ب اتصاالت.
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بين الشركة واالستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا والذي لعضو  اللتي تمتالتصويت على األعمال والعقود  (16
غير  مصلحة )عضو غير تنفيذي(مجلس إدارة الشركة األستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا 

توزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة عقار مستأجر مركزًا لعن فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة  مباشرة
بأجرة م،. 2021أبريل  9م إلى 2001أبريل  10بدولة اإلمارات العربية المتحدة لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 

 لاير. وذلك بالشروط التجارية السائدة. ) مرفق( ألف 173مبلغ  سنوية قيمتها

في  الجزيرة للصحافة والطباعة والنشربين الشركة ومؤسسة  اللتي تمتالتصويت على األعمال والعقود  (17
مصلحة  )عضو غير تنفيذي(، والذي لعضو مجلس اإلدارة االستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا م2018العام 

لاير. وذلك بالشروط  ألف 59 مبلغب. لتعامل عبارة عن عقد خدمات نشرفيه، علمًا بأن طبيعة امباشرة 
 التجارية السائدة. )مرفق(

في  بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية )أراسكو( اللتي تمتالتصويت على األعمال والعقود  (18
 مصلحة )عضو غير تنفيذي(، والذي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا م2018العام

لاير . وذلك ألف  2,327  مبلغبفيه، علمًا بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعالف . مباشرة 
 بالشروط التجارية السائدة. ) مرفق(

، والتي لمجموعة م2018في العام  بين الشركة وشركة بنده للتجزئة اللتي تمت التصويت على األعمال والعقود (19
فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة مباشرة صافوال مصلحة 

والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد  )عضو غير تنفيذي(الشركة هم األستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب 
، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة  )عضو غير تنفيذي(واألستاذ بدر بن عبدهللا العيسى نفيذي()عضو غير تمؤمنة 

 لاير.وذلك بالشروط التجارية السائدة ) مرفق( ألف 701,888 مبلغ بعن عقد مبيعات منتجات. 

والتي  ،م2018في العام  بين الشركة والشركة المتحدة للسكر اللتي تمتالتصويت على األعمال والعقود  (20
فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس مباشرة لمجموعة صافوال مصلحة 

والمهندس أنيس بن أحمد بن  )عضو غير تنفيذي(إدارة الشركة هم األستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب 
علماً بأن طبيعة  )عضو غير تنفيذي(واألستاذ بدر بن عبدهللا العيسى  )عضو غير تنفيذي(محمد مؤمنة 

 وذلك بالشروط التجارية السائدة ) مرفق(.لاير،  ألف 79,315  مبلغب شراء سكررة عن عقد التعامل عبا

،  م2018في العام  بين الشركة و شركة هرفي للخدمات الغذائية اللتي تمت التصويت على األعمال والعقود (21
مباشرة مصلحة  )عضو غير تنفيذي(مجلس اإلدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة  لعضووالتي 

ألف لاير.وذلك بالشروط التجارية  6,095مبلغ  بفيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات. 
 السائدة ) مرفق(

، والذي لعضو م2018في العام  بين الشركة والبنك األهلي التجاري ي تمتاللتالتصويت على األعمال والعقود  (22
فيه، علمًا بأن مباشرة  مصلحة )عضو غير تنفيذي(مجلس اإلدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة 

السائدة. ) ألف لاير. وذلك بالشروط التجارية  15,993مبلغ بطبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية 
 مرفق(
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، والذي لعضو م2018في العام  بين الشركة والبنك األهلي التجاري اللتي تمت التصويت على األعمال والعقود (23
فيه، علمًا بأن مباشرة  مصلحة )عضو غير تنفيذي(مجلس اإلدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة 

ألف لاير، وذلك  446,429م بمبلغ 2024م إلى 2018القائم للفترة من طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل 
 بالشروط التجارية السائدة ) مرفق(

والذي لعضو  ،م2018في العام  بين الشركة والبنك األهلي التجاري اللتي تمت التصويت على األعمال والعقود (24
 مصلحة مباشرة فيها، ()عضو غير تنفيذيمجلس اإلدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة 

وذلك كونها أحد حملة ,ألف لاير  11,267قدرهالمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك األهلي التجاري ومبلغ األرباح و
م، ، وبقيمة 2022م إلى 2015لاير للفترة من  ألف 200,000الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة 

 ،م 2019م إلى 2012لاير، للفترة من   ألف 125,000م  ، وبقيمة 2020م إلى 2013لاير، للفترة من  ألف 190,000
 بالشروط التجارية السائدة. ) مرفق(

في  بين الشركة وشركة جي بي مورقان السعودية المحدودة اللتي تمت التصويت على األعمال والعقود (25
مصلحة  )عضو غير تنفيذي(المهندس ريان بن محمد فايز  السابق ، والذي لعضو مجلس اإلدارة م2018العام 

لاير. وذلك بالشروط  ألف 2,484 مبلغ بفيه، علمًا بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية مباشرة 
 التجارية السائدة. ) مرفق(

، والذي م2018في العام  الشركة والبنك السعودي البريطاني بين اللتي تمتالتصويت على األعمال والعقود  (26
فيه، علمًا مباشرة  مصلحة )عضو غير تنفيذي(لعضو مجلس اإلدارة األستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب 

وذلك بالشروط التجارية السائدة )  لاير، ألف 48,581  مبلغببأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية. 
 مرفق(

، والذي م2018في العام  بين الشركة والبنك السعودي البريطاني اللتي تمتالتصويت على األعمال والعقود  (27
فيه، علمًا مباشرة  مصلحة )عضو غير تنفيذي(لعضو مجلس اإلدارة األستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب 

لاير،   ألف 1,346,621مبلغ بم. 2027م إلى 2016بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم للفترة من 
 وذلك بالشروط التجارية السائدة ) مرفق(

والذي  م،2018في العام  بنك السعودي البريطانيالبين الشركة و اللتي تمت التصويت على األعمال والعقود (28
مصلحة مباشرة  )عضو غير تنفيذي(اإلدارة األستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب لعضو مجلس 

،. وذلك  لاير ألف 14,688قدره مبلغ األرباح والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي البريطاني. وفيها،
م إلى 2015لاير، للفترة من  ألف 110,000 بقيمةكونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة 

 148,000 وبقيمةم  بالشروط التجارية السائدة، 2020م إلى 2013لاير، للفترة من  ألف 167,000 وبقيمة، م،. 2022
 م  بالشروط التجارية السائدة. ) مرفق(2019م إلى 2012لاير، للفترة من    ألف

، والذي م2018في العام  بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي اللتي تمتالتصويت على األعمال والعقود  (29
واألستاذ بدر بن عبدهللا   (مستقلعضو ) لعضوي مجلس اإلدارة المهندس موسى بن عمران العمران

فيه،. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية. مباشرة  مصلحة )عضو غير تنفيذي(العيسى 
 وذلك بالشروط التجارية السائدة .) مرفق( لاير، ألف 8,940  مبلغب
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، والذي م2018في العام  بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي اللتي تمت التصويت على األعمال والعقود (30
واألستاذ بدر بن عبدهللا  (مستقل)عضو لعضوي مجلس اإلدارة المهندس موسى بن عمران العمران 

فيه، علمًا بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم مباشرة مصلحة  )عضو غير تنفيذي(العيسى 
 لاير ، وذلك بالشروط التجارية السائدة ) مرفق( ألف 393,000مبلغ بم( 2019م إلى 2016)للفترة من 

والبنك السعودي الفرنسي )بصفته  (بصفتها الراهن) الشركة بين اللتي تمت األعمال والعقود التصويت على (31
)عضو  والتي ألعضاء مجلس اإلدارة سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير وكيل ضمان(

)عضو  واألستاذ بدر بن عبدهللا العيسى (مستقل)عضو ، والمهندس موسى بن عمران العمران  غير تنفيذي(
عضو   سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبيركون ، فيها مباشرةغير   مصلحة  غير تنفيذي(

والمهندس موسى بن عمران ، )"زين السعودية"(  اإلتصاالت المتنقلة السعوديةشركة في مجلس إدارة 
واألستاذ بدر بن عبدهللا  )خالل فترة التعامل( البنك السعودي الفرنسيمجلس إدارة عضو في  العمران
اتفاقية تأكيد إلتزامات الشركة فيما والمتمثلة في   ،، البنك السعودي الفرنسيرة عضو في مجلس إدا العيسى

م وأن هذه االلتزامات 2009أغسطس  12يتعلق بالضمان الممنوح بموجب اتفاقية رهن األسهم المبرمة في 
اإلتصاالت وأي ضمانات تنشأ بموجب االتفاقية تشمل مسؤوليات والتزامات من ضمن آخرين شركة 

، المالية التي حصلت عليها زين السعودية )"زين السعودية"( فيما يتعلق بالتسهيالت المتنقلة السعودية
زين السعودية والشركة مطالبة بهذه الصفة بالدخول لعلماً بأن الشركة هي إحدى المساهمين المؤسسين 

ودية و التي تتضمن )أ( في االتفاقية فيما يتصل بتسهيالت تمويل المرابحة المخصصة لشركة زين السع
،  454,669,389.30ريااًل و  4,254,558,187.38تسهيالت إعادة تمويل مرابحة بمبلغ إجمالي يصل إلى  دوالراً أمريكياً

..دوالرًا 49,384,615.38ريااًل و  462,115,384,61)ب( تسهيالت رأس المال العامل بقيمة إجمالية تصل إلى 
غراض الشركة العامة )ويشار إليهما معاً بـ"بالتسهيالت"(، وهذه أمريكياً وهذا التمويل مخصص أل

م 2009أغسطس  10التسهيالت مخصصة لشركة زين السعودية وفقاً التفاقية تمويل المرابحة المبرمة في 
م بين آخرين وشركة زين السعودية 2018يونيو  5)وتعديالتها بما يشمل اتفاقية التعديل الثاني المؤرخة في 

المشتري والبنك السعودي الفرنسي بصفته وكيل االستثمار األصلي والتي تم الدخول فيها ألغراض بصفتها 
 :وذلك بالشروط التجارية السائدة ) مرفق(إعادة تمويل المرابحة(، ، 

 
وشركة زين السعودية  (بصفتها دائن متأخر الرتبة)الشركة بين  اللتي تمت األعمال والعقودالتصويت على  (32

والتي ألعضاء مجلس اإلدارة سمو ، (بصفته وكيل ضمان)والبنك السعودي الفرنسي  (بصفتها المشتري)
، والمهندس موسى بن عمران العمران  )عضو غير تنفيذي( األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير

سمو ، كون فيها مباشرةغير   مصلحة  )عضو غير تنفيذي( واألستاذ بدر بن عبدهللا العيسى (مستقل)عضو 
اإلتصاالت المتنقلة شركة عضو في مجلس إدارة   األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير

البنك مجلس إدارة عضو في  والمهندس موسى بن عمران العمران، )"زين السعودية"(  السعودية
البنك في مجلس إدارة عضو  واألستاذ بدر بن عبدهللا العيسى )خالل فترة التعامل( ودي الفرنسيالسع

اتفاقية تأكيد مع البنك السعودي الفرنسي بموجبه تأكد الشركة والمتمثلة في   ، السعودي الفرنسي
م وأن الضمان الناشئ بموجبه يمتد 2013يوليو  29إلتزاماتها بموجب اتفاقية تخفيض رتبة األولوية المؤرخة في 

فيما )"زين السعودية"(  اإلتصاالت المتنقلة السعوديةشركة لاللتزامات والمسؤوليات آلخرين من ضمنهم 
بالتسهيالت المالية التي حصلت عليها شركة زين السعودية، علماً بأن الشركة هي إحدى المساهمين لق يتع

المؤسسين لزين السعودية والشركة مطالبة بهذه الصفة بالدخول في االتفاقية فيما يتصل بتسهيالت 
ويل مرابحة بمبلغ تمويل المرابحة المخصصة لشركة زين السعودية و التي تتضمن )أ( تسهيالت إعادة تم

دوالراً أمريكياً، )ب( تسهيالت رأس المال العامل  454,669,389.30ريااًل و  4,254,558,187.38إجمالي يصل إلى 
..دوالراً أمريكياً وهذا التمويل مخصص ألغراض 49,384,615.38ريااًل و  462,115,384,61بقيمة إجمالية تصل إلى 

بـ"بالتسهيالت"(، وهذه التسهيالت مخصصة لشركة زين السعودية وفقًا الشركة العامة )ويشار إليهما معاً 

موافق على المادة 5 
واالمتناع من التصويت 

لباقي المواد 
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قرار التصويتموضوع التصويت

v 

صفحة )6(8( من )  
 

م )وتعديالتها بما يشمل اتفاقية التعديل الثاني 2009أغسطس  10التفاقية تمويل المرابحة المبرمة في 
م بين آخرين وشركة زين السعودية بصفتها المشتري والبنك السعودي الفرنسي 2018يونيو  5المؤرخة في 

كيل االستثمار األصلي والتي تم الدخول فيها ألغراض إعادة تمويل المرابحة(، ، وذلك بالشروط بصفته و
 التجارية السائدة ) مرفق(

 
والذي  م،2018في العام  بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي اللتي تمتالتصويت على األعمال والعقود  (33

واألستاذ بدر بن عبدهللا  (مستقل)عضو لعضوي مجلس اإلدارة المهندس موسى بن عمران العمران 
المتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي الفرنسي ،. و مصلحة مباشرة فيها )عضو غير تنفيذي(العيسى 

 بقيمةة الصادره من الشركة لاير ،. وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددألف  5,280  قدرهمبلغ األرباح و
، م 2020م إلى 2013لاير، للفترة من  ألف 50,000م،. وبقيمة 2022م إلى 2015لاير، للفترة من  ألف 100,000

 بالشروط التجارية السائدة. ) مرفق(

أن يشترك في عمل من شأنه بالتصويت لعضو مجلس اإلدارة األستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا  (34
منافسة الشركة، وذلك كونه عضوًا في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية )أراسكو( التي تزاول 

 )مرفق( مماثاًل للشركة يتمثل في الدواجن.نشاطاً 

شأنه في عمل من  بأن يشتركالمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة جلس اإلدارة م التصويت لعضو (35
في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية )هرفي( التي تزاول  عضواً  منافسة الشركة، وذلك كونه

 )مرفق(اثاًل للشركة يتمثل في المخبوزات. نشاطاً مم

ان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس أنيس بن أحمد التصويت ألعضاء مجلس إدارة الشركة األستاذ سليم (36
في عمل من شأنه منافسة الشركة،  بن محمد مؤمنة واألستاذ بدر بن عبدهللا العيسى بأن يشتركوا

% من حصص 51فوال وهي من كبار المساهمين في الشركة وتمتلك نسبة ممثلين لمجموعة صا بصفتهم
 للشركة يتمثل في الدواجن )مرفق( مجموعة الكبير التي تزاول نشاطاً منافساً 

لموظفي الشركة مليون سهماً من أسهمها وتخصيصها  10يصل إلى لعدد التصويت على شراء الشركة  (37
تفويض مجلس على ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، و

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

 )مرفق( التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

 ثة من النظام األساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة .من المادة الثال7التصويت على: تعديل الفقرة  (38
 )مرفق(

من المادة العشرون من النظام األساس للشركة الخاصة بصالحيات ( 6) الفقرةالتصويت على: تعديل  (39
 )مرفق(مجلس اإلدارة 

والخاصة  للشركة من النظام األساس من المادة الثانية والعشرون (3)الفقرة تعديل التصويت على:  (40
 )مرفق( بصالحيات رئيس مجلس اإلدارة.

من المادة السادسة والعشرون، من النظام األساس للشركة الخاصة  (1) التصويت على: تعديل الفقرة (41
 )مرفق( ـ لنفس المادة السادسة والعشرون  4و  3و  2بتعارض المصالح ومنافسة الشركة وإضافة الفقرات 

موافق على المادة 5 
واالمتناع من التصويت 

لباقي المواد

v 

صفحة )7(8( من )  
 

الخاصة بدعوة  من النظام األساس للشركة من المادة الحادية والثالثون (2)التصويت على:تعديل الفقرة  (42
 )مرفق( الجمعيات

 .الخاصة بتقارير لجنة المراجعة للشركة من النظام األساسالتصويت على: تعديل المادة الثانية واألربعون  (43
 )مرفق(

ق ئالخاصة بالوثا للشركة النظام األساسمن  السابعة واألربعونمن المادة  (2)التصويت على:تعديل الفقرة  (44
 )مرفق( المالية

الخاصة بدعوى  للشركة من النظام األساس للمادة الثانية والخمسون (2)التصويت على:إضافة الفقرة  (45
 )مرفق(المسؤولية 

مركز االيداع بنهاية جلسة التداول  لدىالشركة  المساهمين المقيدين في سجل مساهميمساهم من يحق لكل كما 
ية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية حقأبأن علماً بحسب األنظمة واللوائح، اع الجمعية حضور الجمعية والتي تسبق إجتم

عية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز متنتهي وقت إنعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الج
ويرجى ،  الشركة راس مالنصف  مساهمي يمثلون  صحيحاً بحضورالعامة غير العادية ويكون اجتماع الجمعية األصوات، 

ستكمال إجراءات التسجيل، علماً بأن لجمعية، إلمن موعد ا وقت كافي من مساهمي الشركة الكرام، الحضور قبل 
 مكان مخصص للنساء.هناك 

في مجلس اإلدارة أو  اً ن عضووكلحضور بموجب توكيل خطي على أال يكما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في ا
 اذا الصناعية متى كان المساهم منتسباً الحدها أو دقاً عليه من الغرفة التجاريةاوأن يكون مص ،في الشركة موظفاً 

إحدى البنوك المرخصة أو األشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة  اعتبارية. سسة مؤكان المساهم شركة او 
كتابة العدل او األشخاص المرخص  .أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق

وعد ن التوكيل قبل يومين على االقل من موعلى المسهم او وكيله تزويد الشركة بنسخة م ق.لهم باعمال التوث
براز اصل التوكيل ( وعلى الوكيل إ11492الرياض  8524ص.ب ) للشركة العنوان البريدي إلى  انعقاد الجمعية و ارساله

 قبل انعقاد موعد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل احضار الهوية الوطنية 

إبتدأً  من على بنود الجمعية،  عن بعد التصويت  علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداوالتي 
يوم انعقاد من عصراً  04:00الساعة  وحتى م03/04/2019لموافق اهـ 27/07/1440 األربعاءيوم  منصباحاً  10:00الساعة 
وسيكون التسجيل و التصويت في خدمات تداوالتي متاحًا   .م07/04/2019الموافق هـ 02/08/1440 بتاريخ الجمعية

  (https://www.tadawulaty.com.sa)ومجاناً بإستخدام الرابط التالي 

 ستفسار يمكن التواصل مع عالقات المستثمرين من خالل:لال
 7150أو  7987+ تحويلة 966114700005لهاتف : ا

 +966114701555الفاكس : 
  investor.relations@almarai.com: البريد اإللكتروني

 ، 11492الرياض  8524أو العنوان البريدي ص.ب 
 

 وهللا الموفق.
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9 - اسم المصدر/ الشركة السعودية للصناعات األساسية )2010( – تاريخ الجمعية العمومية 9 أبريل 2019م

10 - اسم المصدر/ شركة كيمائيات الميثانول )2001( – تاريخ الجمعية العمومية  15أبريل 2019م

قرار التصويتموضوع التصويت

التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.. 1
التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.. 2
التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.. 3
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، . 4

وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 
المالي 2019م وللربع األول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف األول من العام . 5
2018م بمبلغ )6,600,000,000( ريال بواقع )2.20( ريال للسهم والتي تمثل )22%( من القيمة 

االسمية للسهم الواحد. 
التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من . 6

العام 2018م بمبلغ )6,600,000,000( مليون ريال بواقع )2.20( ريال للسهم الواحد والتي تمثل 
)22%( من القيمة االسمية للسهم الواحد، على أن تكون االحقية للمساهمين المالكين ألسهم 
الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز 
 بأن 

ً
إيداع األوراق المالية )مركز االيداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق. علما

صرف األرباح سيكون بتاريخ 2019/04/30م.
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م.. 7
التصويت على صرف )1,800,000( ريال كمكافـــــــأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية . 8

المنتهية بتاريــــــخ 2018/12/31م.
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة )بما فيهم ممثلي الحكومة( للدورة القادمة والتي . 9

 من تاريخ 2019/04/10م ولمدة ثاث سنوات تنتهي في 2022/04/09م )مرفق السيرة 
ً
تبدأ اعتبارا

الذاتية(.
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2019/04/10م ولمدة . 10

ثاث سنوات تنتهي في 2022/04/09م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها 
)مرفق السيرة الذاتية(. وهم كل من:
	 األستاذ عبد الله بن محمد العيسى.

	 األستاذ نادر بن إبراهيم الوهيبي.
	 األستاذ عبد العزيز بن هبدان الهبدان.

	 الدكتور خالد بن داود الفداغ.
التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن . 11

العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف وفقا للضوابط واإلجراءات التنظيمية 
الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية 

وخططها التوسعية واالستثمارية.

موافق على المادة 
6 و9 واالمتناع من 

التصويت لباقي المواد 

قرار التصويتموضوع التصويت

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.. 1
التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.. 2
التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.. 3
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، . 4

وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي2019م 
والربع األول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.. 5

لم يتم الحضور 
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11 - اسم المصدر/ بنك الجزيرة )1020( – تاريخ الجمعية العمومية 16 أبريل 2019م

قرار التصويتموضوع التصويت

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.. 1
التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31م.. 2
التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.. 3
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.. 4
التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك . 5

لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م 
وتحديد أتعابهم.

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في . 6
2018/12/31م بواقع 0.5 ريال سعودي للسهم الواحد بعد خصم الزكاة وبنسبة 5   % من رأس المال المدفوع 
وبمبلغ إجمالي 410 مليون ريال سعودي، على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول 

يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك و المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع األوراق 
.
ً
المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق. على أن يتم اإلعان عن تاريخ توزيع األرباح الحقا

التصويت على تعديل المادة )20( من النظام األساسي الخاصة بلجنة المراجعة. . 7
التصويت على تعديل المادة )24( من النظام األساسي الخاصة بنصاب وقرارات مجلس اإلدارة. . 8
التصويت على تعديل المادة )31( من النظام األساسي الخاصة بالجمعيات العامة. . 9

التصويت على تعديل المادة )43( من النظام األساسي الخاصة بالتقارير السنوية. . 10
التصويت على تعديل المادة )46( من النظام األساسي الخاصة بالمنازعات. . 11
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني )طرف ذو عاقة( حيث . 12

أن لعضو مجلس اإلدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان عضو)غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة 
 في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني وهذه العقود عبارة عن اتفاقية 

ً
 عضوا

ً
فيها وذلك لكونه أيضا

التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي ، اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري ، اتفاقية 
خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، اتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك، 

 بأن التعامات في عام 2018م بلغت 92.2 مليون ريال . وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال 
ً
علما

والعقود . 
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة لألسواق المالية )طرف ذو عاقة( حيث . 13

أن لعضو مجلس إدارة البنك األستاذ/ نبيل بن داود الحوشان عضو )تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها )باعتباره 
 في مجلس إدارة شركة الجزيرة لألسواق المالية(، و هذه االتفاقيات عبارة عن خدمات مشتركة، اتفاقية 

َ
عضوا

 
ً
مشاركة منتج تمام، اتفاقية مصاريف العموالت الخاصة على الودائع ألجل، اتفاقية مصاريف إيجار الفروع. علما

بأن التعامات في عام 2018م بلغت 26.4 مليون. وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود . 
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد/ أحمد بن عثمان بن عبد الله القصبي حيث أن . 14

لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ طارق بن عثمان القصبي عضو )غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة وذلك 
بحكم أنه شقيق مالك العقار المؤجر وهو عبارة عن عقد إيجار العقار الواقع بشارع الحسن بن علي بمدينة 

 بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 276,555 ريال سعودي. فترة 
ً
 لفرع البنك علما

ً
الرياض واستخدامه مقرا

العقد من 2018/02/01 إلى 2019/01/31 م ، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود . 
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد اإلخوة للتنمية حيث أن لعضو مجلس إدارة . 15

البنك المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان عضو )غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة في هذه العقود 
 في شركة إتحاد اإلخوة للتنمية، وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي الرحاب بداية 

ً
كونه مساهما

 بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 330,000 
ً
شارع األربعين أمام مجمع الحرس الوطني بمدينة جدة. علما

ريال سعودي. فترة العقد من 2018/04/30م إلى 2019/04/29 م وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال 
والعقود. 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اإلخوة للتنمية حيث أن لعضو مجلس إدارة . 16
البنك المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان عضو )غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة في هذه العقود 

 في شركة إتحاد األخوة للتنمية. وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي المعذر 
ً
كونه مساهما

 بأن إيجار الفرع في عام 2018م )1439 هـــ( بلغ 900,000 ريال سعودي. وفترة العقد من 
ً
بمدينة الرياض . علما

1439/06/22 هـــ إلى 1440/06/21 هـــ، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود. 
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة الموحدة للتطوير العقاري حيث أنها مستثمره . 17

قطعة األرض الواقعة على طريق تركي األول حي حطين بمدينة الرياض والمملوكة لألستاذ/ إبراهيم بن 
عبدالمحسن السلطان حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان عضو )غير 

تنفيذي( مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه إبن األستاذ/ إبراهيم بن عبد المحسن السلطان. وهي 
 بأن إيجار الفرع في عام 

ً
عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي حطين )حطين بازا( بمدينة الرياض. علما

2018م بلغ 920,000 ريال سعودي. وفترة العقد من 1439/04/06 هـ إلى 1440/04/05 هـــــ، وال توجد شروط 
تفضيلية في هذه األعمال والعقود. 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة دله الصحية، المتمثلة في إيجار موقع جهاز . 18
صراف آلي والتي لعضو مجلس اإلدارة المهندس/ طارق بن عثمان القصبي عضو )غير تنفيذي( مصلحة غير 

مباشرة فيها باعتباره رئيسا لمجلس إدارة شركة دله الصحية، علًما بأن طبيعة التعامل في العام 2018م كانت 
عقد إيجار موقع جهاز صراف آلي بمستشفى دله بمدينة الرياض، بمبلغ 30,000 ريال سنوًيا. فترة العقد من 

2018/05/01 م إلى 2019/04/30 م، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود. 

موافق على المادة 6 
واالمتناع من التصويت 

لباقي المواد 
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12 - اسم المصدر/ شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية )7030( – تاريخ الجمعية العمومية 18 أبريل 2019م

قرار التصويتموضوع التصويت

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.. 1
التصويت على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.. 2
التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.. 3
 من تاريخ 04-26-. 4

ً
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتبارا

2019م ولمدة ثاث سنوات تنتهي في 25-04-2022م )مرفق السير الذاتية للمرشحين(.
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، . 5

وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام 
المالي 2019م والربع األول للعام 2020م وتحديد أتعابه.

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي يكون لرئيس . 6
مجلس اإلدارة سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة 
زين مصلحة غير مباشرة فيها، حيث انه عضو مجلس إدارة في شركة المراعي، وهي عباره عن 

عقد خدمات اتصاالت. حيث بلغت إجمالي قيمة التعامات خال عام 2018م مبلغ وقدره 2,718,295 
مليونين وسبعمائة وثمانية عشر الف ومائتين وخمسة وتسعون ريال سعودي، والترخيص بها 

لعام قادم، وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية. 
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستودعات األرشفة المحدودة، . 7

والتي يكون لصاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة 
شركة زين السعودية مصلحة غير مباشرة فيها. حيث وقعت زين السعودية عقد مع شركة 

مستودعات األرشفة المحدودة وهي شركة تابعة لشركة تجوري المحدودة التي شغل األمير 
نايف بن سلطان عضوية مجلس إدارتها بعد التعاقد بينها وبين زين السعودية. حيث تم توقيع 

عقد خدمات التخزين واألرشفة في تاريخ 29-07-2015م، كما بلغ إجمالي قيمة التعامات خال عام 
2018م مبلغ وقدره 916,000 ريال سعودي. 

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خال السنة المالية المنتهية في . 8
31-12-2018م.

التصويت على صرف مبلغ 375,000 ريال سعودي كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة . 9
ومبلغ 50,000 ريال سعودي كمكافأة لكل عضو من أعضاء اللجان وبإجمالي 3,675,000 ريال 

سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م 
 في مجلس اإلدارة . 10

ً
التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/ مارتيل انتوني كاراتي عضوا

 من تاريخ 09-
ً
)عضو غير تنفيذي ممثل لشركة النهار لاستشارات االقتصادية )ذ.م.م(( إعتبارا

 لعضو مجلس اإلدارة المستقيل ثامر احمد 
ً
12-2018م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس خلفا

عبيدات )عضو غير تنفيذي ممثل لشركة النهار لاستشارات االقتصادية )ذ.م.م(( بتاريخ 11-25-
2018م )مرفق السيرة الذاتيه(.

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26-04-2019م ولمدة . 11
ثاث سنوات تنتهي في 25-04-2022م، على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم:

	 األستاذ/ رائد بن علي السيف )مرفق السير الذاتية(
	 األستاذ/ أسامة ميشال متى )مرفق السير الذاتية(

	 األستاذ/ مارتيل انتوني كاراتي )مرفق السير الذاتية(

لم يتم الحضور 
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13 - اسم المصدر/ شركة االتصاالت السعودية )7010( – تاريخ الجمعية العمومية 24 أبريل 2019م

قرار التصويتموضوع التصويت

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.. 1
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.. 2
التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.. 3
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، . 4

وذلك لتقديم خدمات الزكاة والضريبة ولفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني 
والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، و للربع األول والثاني والثالث والرابع 

والسنوي من العام المالي 2020م و الربع األول لعام 2021م وتحديد أتعابه.
التصويت على اعتماد سياسة توزيع األرباح للشركة لفترة السنوات الثاث القادمة بداية من الربع . 5

الرابع من عام 2018م.
 التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيعات إضافية لمرة واحدة عن عام   2018م بمبلغ مقداره . 6

4.000 مليون ريال سعودي  بواقع 2 ريال سعودي عن كل سهم، وستكون  أحقية توزيعات األرباح 
للمساهمين المالكين  لألسهم المسجلين لدى مركز ايداع األوراق المالية  بنهاية ثاني يوم تداول 

 عن تاريخ  التوزيع.
ً
يلي يوم انعقاد الجمعية  العامة للشركة، وسيعلن الحقا

التصويت على تعديل المادة رقم )16(، الفقرة )ب( من النظام األساس للشركة، المتعلقة بالسندات . 7
 لنظام السوق المالية واألنظمة 

ً
والصكوك لتكون: "يجوز للشركة -بقرار من مجلس اإلدارة-ووفقا

واللوائح األخرى ذات العاقة، إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول سواء بالعملة 
السعودية او غيرها، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، كالسندات والصكوك، سواء 

أصدرت تلك األدوات في الوقت نفسه أو من خال سلسلة من اإلصدارات أو من خال برنامج أو أكثر 
 للشروط 

ً
يضعه مجلس إدارة الشركة من وقت إلى آخر، وكل ذلك في األوقات وبالمبالغ ووفقا

التي يقرها مجلس إدارة الشركة، وله حق اتخاذ جميع اإلجراءات الازمة في ذلك".
التصويت على تعديل المادة رقم )29(، الفقرة رقم )2( من النظام األساس للشركة، المتعلقة . 8

 على األقل.
ً
بالدعوة النعقاد الجمعية العامة، لتكون المدة قبل 21 يوما

9. التصويت على تعديل المادة رقم )40(، من النظام األساس للشركة، المتعلقة بإيداع نسخ كافية . 9
من تقرير مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، في مركز الشركة الرئيس، تحت تصرف 

 على األقل قبل موعد انعقاد الجمعية العامة.
ً
المساهمين، لتكون المدة قبل 21 يوما

التصويت على تعديل المادة رقم )44(، الفقرة رقم )2(، من النظام األساس للشركة، المتعلقة . 10
بايداع نسٍخ من القوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المنقضية، 
 على األقل من موعد 

ً
في مركز الشركة الرئيس، تحت تصرف المساهمين، لتكون المدة قبل 21 يوما

انعقاد الجمعية العامة.
التصويت على تعديل سياسة ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآتهم، ومكافآت اللجان المنبثقة، . 11

ومكافآت اإلدارة التنفيذية.
التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.. 12
التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافأت أعضائها . 13

، لكل عضو، وبدل حضور مبلغ 5.000 ريال عن كل جلسة.
ً
البالغة 150.000 ريال سنويا

التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة نظير عضويتهم والمضمنة . 14
في تقرير مجلس اإلدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.

التصويت على قيام الشركة بإنشاء برنامج صكوك دولية وطرح صكوك بموجبه بشكل مباشر أو عن . 15
طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص يتم إنشاؤها واستخدامها إلصدار صكوك أولية أو ثانوية 
في جزء أو عدة أجزاء أو مرحلة أو عدة مراحل، أو من خال سلسلة من اإلصدارات بموجب برنامج 
 وقدره 5.000 مليون دوالر أمريكي، 

ً
الصكوك هذا، بالدوالر األمريكي، وذلك بما ال يتجاوز مبلغا

إلجمالي قيمة إصدارات و أجزاء برنامج الصكوك المشار إليه أعاه في أي وقت من األوقات، وذلك 
بالمبالغ والتوقيت والمدد والشروط والتفاصيل األخرى التي يوافق عليها مجلس اإلدارة من حين 

آلخر، وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات واإلجراءات الازمة لتأسيس البرنامج وإصدار 
الصكوك بموجبه، ومنح المجلس حق تفويض أي أو كل من تلك الصاحيات ألي شخص أو أشخاص 

آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.

موافق على المادة 
5 و6 واالمتناع من 

التصويت لباقي المواد 
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14 - اسم المصدر/ شركة التصنيع الوطنية )2060( – تاريخ الجمعية العمومية 25 أبريل 2019م

قرار التصويتموضوع التصويت

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.. 1
التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.. 2
التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.. 3
التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص . 4

ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، وللربع األول من 
العام 2020م وتحديد أتعابه.

التصويت على تعديل المادة )5/14( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس اإلدارة .. 5
التصويت على تعديل المادة )8/14( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس اإلدارة .. 6
التصويت على تعديل المادة )7/16( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بجمعيات المساهمين .. 7
التصويت على تعديل المادة )4/17( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بلجنة المراجعة .. 8
التصويت على تعديل المادة )2/19( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصص . 9

األرباح.
التصويت على تعديل المادة )3/19( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصص . 10

األرباح.
التصويت على تعديل المادة )20( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بالمنازعات .. 11
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم ) شركة تابعة . 12

لشركة التصنيع الوطنية( وشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت والتي لعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ 
طال بن علي الشاعرمصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن توريد مادة الفيبرجاس عن طريق شركة الشاعر 
للتجارة والصناعة والمقاوالت لمدة ثاث سنوات وثاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر 2020م، بمبلغ وقدره 

 بأن التعامات خال عام 2018م بلغت 338,979 ريال سعودي والتوجد أي شروط 
ً
907,772 ريال سعودي، علما

تفضيلية .
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية لإلثيلين والبولي إيثيلين )شركة تابعة . 13

لشركة التصنيع الوطنية( وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة 
والصناعة والمقاوالت والتي لعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ طال بن علي الشاعرمصلحة مباشرة فيها وهي 

 بأن إجمالي قيمة الشراء لعام 
ً
عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إثيلين والبولي بروبلين، علما

2018م تبلغ 29,460,917 ريال، والتوجد أي شروط تفضيلية .
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي . 14

عبارة عن اتفاقّية تسهيات ائتمانية بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة 
غير مباشرة لعضو مجلس اإلدارة األستاذ طال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس 

إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي، وتنتهي االتفاقية في ديسمبر 2023م، والتوجد 
أي شروط تفضيلية .

-15 التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي . 15
وهي عبارة عن اتفاقية إعادة تمويل صكوك بمجموع 2 مليار ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير 

مباشرة لعضو مجلس اإلدارة األستاذ طال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس 
إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وتنتهي االتفاقية في مايو 2026م، والتوجد أي 

شروط تفضيلية .
 من 2019/7/6م ولمدة ثاثة . 16

ً
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتبارا

سنوات تنتهي في 2022/7/5م من بين المرشحين لعضوية المجلس )السير الذاتية مرفقة(، مع ماحظة أنه 
ن الشركة من تعيين الحد األدنى من األعضاء المستقلين في المجلس 

ّ
في حال كانت نتائج التصويت ال تمك

حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إحال أعضاء مستقلين مكان األعضاء غير المستقلين حسب عدد األصوات 
التي سيحصلون عليها.

-17التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة التي . 17
تبدأ بتاريخ 2019/7/6م والتي تنتهي بتاريخ 2022/7/5م، والمرشحين هم التالية أسماؤهم )السير الذاتية 

مرفقة(:
1 - بدر بن علي الدخيل.

2 - مصعب بن سليمان المهيدب.
3 - سامي بن عبدالعزيز الشنيبر.

التصويت على مكافأة أعضاء لجنة المراجعة بمبلغ وقدره مائة ألف )100.000( ريال لكل عضو عن العام . 18
المالي المنتهي في 2018/12/31م

التصويت على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ قدره ثاثمائة وخمسون ألف )350.000( ريال لكل عضو عن . 19
العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.. 20

لم يتم الحضور 
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15 - اسم المصدر/  شركة جرير )4190( – تاريخ الجمعية العمومية 30 أبريل 2019م 

قرار التصويتموضوع التصويت
 
 
 

 

 جدول أعنال إجتناع اجلنعية العامة العادية الثامنة عشر ملساهني شركة جرير للتسويق

 م68/87/4158هـ  املوافق 58/80/7847الثالثاء املنعقد يف يوم 

 ّ.31/12/2018ع٢ً تكسٜس جمًس اإلداز٠ عٔ ايس١ٓ املاي١ٝ املٓت١ٝٗ يف  ايتصٜٛت .1

 .31/12/2018ّيف  ١املٓتٗٝ ١املايٝ ايس١ٓاحلسابات عٔ  َساجعع٢ً تكسٜس  ايتصٜٛت .2

 .31/12/2018ّع٢ً ايكٛائِ املاي١ٝ املدقك١ يًس١ٓ املاي١ٝ املٓت١ٝٗ يف  ايتصٜٛت .3

( سنبع١ زٜنا ت   7885جمُٛعٗنا   ايبناي    2018ّع٢ً َا مت تٛشٜع٘ َٔ أزباح ايصسن١ عنٔ ايسبنع الٍٚ ٚايجناْٞ ٚايجاينح ٚايسابنع َنٔ ايعناّ املنايٞ          ايتصٜٛت .4

ٞ  ٚمببًن  ، % َٔ زأس َاٍ ايصنسن١  78.5 يًسِٗ ايٛاحد ٚمبا ْسبت٘ ٚمخس ٚمثإْٛ ١ًًٖ  ٕ  ُائ١عسن ت( 94280008000  إمجناي ٕ  ٚإثٓنا ٕ  ٚأزبعنٛ ٍ  ًَٝنٛ  زٜنا

 . َسفل(

 .31/12/2018ّعٔ ايعاّ املايٞ املٓتٗٞ يف  زٜاٍ َهافأ٠ س١ٜٛٓ لعضاء جمًس اإلداز٠ًَْٝٛإ ٚستُائ١ أيف ( 286008000ع٢ً صسف َبً    ايتصٜٛت .5

  ّ.31/12/2018يف  ١املٓتٗٝ ١املايٝ ايس١ٓع٢ً إبساء ذ١َ أعضاء جمًس اإلداز٠ عٔ  ايتصٜٛت .6

ٚ يٚذينو   ،جل١ٓ املساجعن١  بٓاء ع٢ً تٛص١َٝٔ بني املسشخني يًصسن١ احلسنابات َساجع  تعٝنيع٢ً  ايتصٜٛت .7 ايكنٛائِ املايٝن١   ٚتندقٝل  َساجعن١  فخن  

 . َسفل( ٚحتدٜد أتعاب٘ 2019ّيًسبع الٍٚ ٚايجاْٞ ٚايجايح ٚايسابع ٚايسٟٓٛ َٔ ايعاّ املايٞ 

ايتصٜٛت ع٢ً العُاٍ ٚايعكٛد اييت ستتِ بني ايصسن١ ٚشسن١ ناٜت ايعسب١ٝ، ٚاييت يًسٝد/ حمُد بٔ عبندايسنٔ ايعكٝنٌ  عضنٛ تنف تٓفٝنرٟ(،       .8

فٝننرٟ(، ٚاملٗٓنندس/ ْاصننس بننٔ عبنندايسنٔ ايعكٝننٌ  عضننٛ تننف تٓفٝننرٟ(، ٚايسننٝد/ عبنندايهسِٜ بننٔ  ٚايسننٝد/ عبنندا  بننٔ عبنندايسنٔ ايعكٝننٌ  عضننٛ تٓ

ت يف عبدايسنٔ ايعكٌٝ  عضٛ تٓفٝرٟ( َصًخ١ تف َباشس٠ فٝٗا، ٖٚٞ عباز٠ عٔ  أعُاٍ تٓفٝر ٚتصاَِٝ ٚإستصازات ف١ٝٓ، عًُنا  بنإٔ قُٝن١ ايتعناَ     

 . َسفل( ٕ ٖرٙ ايتعاَ ت تتِ بٓاًء ع٢ً أسس جتاز١ٜ دٕٚ شسٚط تفض١ًٝٝزٜاٍ، َع ايعًِ أ 13289408966ّ  بًغت 2018عاّ 

 ايتصٜٛت ع٢ً العُاٍ ٚايعكٛد اييت ستتِ بني ايصسن١ ٚشسن١ ناٜت ايعسب١ٝ، ٚاييت يًسٝد/ حمُد بٔ عبد ايسنٔ ايعكٌٝ  عضنٛ تنف تٓفٝنرٟ(،    .9

صس بنٔ عبند اينسنٔ ايعكٝنٌ  عضنٛ تنف تٓفٝنرٟ(، ٚايسنٝد/ عبند ايهنسِٜ بنٔ            ٚايسٝد/ عبد ا  بٔ عبد ايسنٔ ايعكٌٝ  عضٛ تٓفٝرٟ(، ٚاملٗٓدس/ ْا

     َ  ت عبد ايسنٔ ايعكٌٝ  عضٛ تٓفٝرٟ( َصًخ١ تف َباشس٠ فٝٗا، ٖٚٞ عباز٠ عٔ عكد تأجف َهتب يف َب٢ٓ جسٜس بايسٜنا،، عًُنا  بنإٔ قُٝن١ ايتعنا

 . َسفل( بٓاًء ع٢ً أسس جتاز١ٜ دٕٚ شسٚط تفض١ًٝٝزٜاٍ، َع ايعًِ إٔ ٖرٙ ايتعاَ ت تتِ  1968020ّ  بًغت 2018يف عاّ 

10.      ٛ  ايتصٜٛت ع٢ً العُاٍ ٚايعكٛد اييت ستتِ بني ايصسن١ ٚ شسن١ جسٜس ي ستجُازات ايتجاز١ٜ، ٚاييت يًسٝد/ حمُد بنٔ عبندايسنٔ ايعكٝنٌ  عضن

دايسنٔ ايعكٝننٌ  عضننٛ تننف تٓفٝننرٟ(، ٚايسننٝد/ تننف تٓفٝننرٟ(، ٚايسننٝد/ عبنندا  بننٔ عبنندايسنٔ ايعكٝننٌ  عضننٛ تٓفٝننرٟ(، ٚاملٗٓنندس/ ْاصننس بننٔ عبنن  

             ٕ  عبدايهسِٜ بٔ عبدايسنٔ ايعكٌٝ  عضٛ تٓفٝرٟ( َصًخ١ تف َباشنس٠ فٝٗنا، ٖٚنٞ عبناز٠ عنٔ عكند تنأجف َهتنب يف َبٓن٢ جسٜنس بايسٜنا،، عًُنا  بنأ

 . َسفل( س جتاز١ٜ دٕٚ شسٚط تفض١ًٝٝزٜاٍ، َع ايعًِ إٔ ٖرٙ ايتعاَ ت تتِ بٓاًء ع٢ً أس 3068240ّ بًغت 2018ق١ُٝ ايتعاَ ت يف عاّ 

11.       ٛ  ايتصٜٛت ع٢ً العُاٍ ٚايعكٛد اييت ستتِ بني ايصسن١ ٚ شسن١ جسٜس ي ستجُازات ايتجاز١ٜ، ٚاييت يًسنٝد/ حمُند بنٔ عبندايسنٔ ايعكٝنٌ  عضن

ٌ  عضننٛ تننف تٓفٝننرٟ(، ٚايسننٝد/ تننف تٓفٝننرٟ(، ٚايسننٝد/ عبنندا  بننٔ عبنندايسنٔ ايعكٝننٌ  عضننٛ تٓفٝننرٟ(، ٚاملٗٓنندس/ ْاصننس بننٔ عبنندايسنٔ ايعكٝنن  

             ٕ  عبدايهسِٜ بٔ عبدايسنٔ ايعكٌٝ  عضٛ تٓفٝرٟ( َصًخ١ تف َباشنس٠ فٝٗنا، ٖٚنٞ عبناز٠ عنٔ عكند تنأجف َهتنب يف َبٓن٢ جسٜنس بايسٜنا،، عًُنا  بنأ

 . َسفل( شسٚط تفض١ًٝٝ زٜاٍ، َع ايعًِ إٔ ٖرٙ ايتعاَ ت تتِ بٓاًء ع٢ً أسس جتاز١ٜ دٕٚ 1458860ّ بًغت  2018ق١ُٝ ايتعاَ ت يف عاّ 

ف ايتصٜٛت ع٢ً العُاٍ ٚايعكٛد اييت ستتِ بني ايصسن١ ٚشسن١ أَٛاج ايظٗسإ احملدٚد٠،  ٚاييت يًسٝد/ حمُد بٔ عبند اينسنٔ ايعكٝنٌ  عضنٛ تن      .12

د تٓفٝرٟ(، ٚايسٝد/ عبد ا  بٔ عبد ايسنٔ ايعكٌٝ  عضٛ تٓفٝنرٟ(، ٚاملٗٓندس/ ْاصنس بنٔ عبند اينسنٔ ايعكٝنٌ  عضنٛ تنف تٓفٝنرٟ(، ٚايسنٝد/ عبن            

ٖٚنٞ عبناز٠ عنٔ عكند إسنتمجاز َعنس، ملهتبن١ جسٜنس بنايظٗسإ، عًُنا  بنإٔ             يهسِٜ بٔ عبد ايسنٔ ايعكٌٝ  عضٛ تٓفٝنرٟ( َصنًخ١ تنف َباشنس٠ فٝٗنا،      ا

 . َسفل( زٜاٍ، َع ايعًِ إٔ ٖرٙ ايتعاَ ت تتِ بٓاًء ع٢ً أسس جتاز١ٜ دٕٚ شسٚط تفض١ًٝٝ 185788605ّ  بًغت 2018ق١ُٝ ايتعاَ ت يف عاّ 

موافق على 
المادة 4 و19 
واالمتناع من 

التصويت لباقي 
المواد 
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قرار التصويتموضوع التصويت  
 
 

 

 

 ايتصٜٛت ع٢ً العُاٍ ٚايعكٛد اييت ستتِ بني ايصسن١ ٚشسن١ أسٛام املستكبٌ يًتجاز٠، ٚاييت يًسٝد/ حمُد بنٔ عبند اينسنٔ ايعكٝنٌ  عضنٛ تنف       .13

د تٓفٝرٟ(، ٚايسٝد/ عبد ا  بٔ عبد ايسنٔ ايعكٌٝ  عضٛ تٓفٝنرٟ(، ٚاملٗٓندس/ ْاصنس بنٔ عبند اينسنٔ ايعكٝنٌ  عضنٛ تنف تٓفٝنرٟ(، ٚايسنٝد/ عبن            

ٖٚنٞ عبناز٠ عنٔ عكند إسنتمجاز َعنس، ملهتبن١ جسٜنس بايسٜنا،، عًُنا  بنإٔ             هسِٜ بٔ عبد ايسنٔ ايعكٝنٌ  عضنٛ تٓفٝنرٟ( َصنًخ١ تنف َباشنس٠ فٝٗنا،        اي

 . َسفل( زٜاٍ، َع ايعًِ إٔ ٖرٙ ايتعاَ ت تتِ بٓاًء ع٢ً أسس جتاز١ٜ دٕٚ شسٚط تفض١ًٝٝ 284348950ّ  بًغت 2018ق١ُٝ ايتعاَ ت يف عاّ 

ت ع٢ً العُاٍ ٚايعكٛد اييت ستتِ بني ايصسن١  ٚشسن١ جسٜس ايعكاز١ٜ، ٚاييت يًسٝد/ حمُد بٔ عبد ايسنٔ ايعكٌٝ  عضٛ تنف تٓفٝنرٟ(،   ايتصٜٛ .14

بنٔ  ٚايسٝد/ عبد ا  بٔ عبد ايسنٔ ايعكٌٝ  عضٛ تٓفٝرٟ(، ٚاملٗٓدس/ ْاصس بنٔ عبند اينسنٔ ايعكٝنٌ  عضنٛ تنف تٓفٝنرٟ(، ٚايسنٝد/ عبند ايهنسِٜ           

ٖٚٞ عباز٠ عٔ عكد تأجف َهتب يف َب٢ٓ جسٜس بايسٜا،، عًُا  بنإٔ قُٝن١ ايتعناَ ت     سنٔ ايعكٌٝ  عضٛ تٓفٝرٟ( َصًخ١ تف َباشس٠ فٝٗا، عبد اي

 . َسفل( زٜاٍ، َع ايعًِ إٔ ٖرٙ ايتعاَ ت تتِ بٓاًء ع٢ً أسس جتاز١ٜ دٕٚ شسٚط تفض١ًٝٝ 1388600ّ  بًغت 2018يف عاّ 

ايسنٔ ايعكٌٝ  عضٛ تنف تٓفٝنرٟ(،    ، ٚاييت يًسٝد/ حمُد بٔ عبدجسٜس ايعكاز١ٜبني ايصسن١  ٚشسن١  ستتِعكٛد اييت ع٢ً العُاٍ ٚاي ايتصٜٛت .15

ايهنسِٜ بنٔ    اينسنٔ ايعكٝنٌ  عضنٛ تنف تٓفٝنرٟ(، ٚايسنٝد/ عبند        ايسنٔ ايعكٌٝ  عضٛ تٓفٝرٟ(، ٚاملٗٓدس/ ْاصس بنٔ عبند   ا  بٔ عبد ٚايسٝد/ عبد

يف َب٢ٓ جسٜس بايسٜا،، عًُا  بنإٔ قُٝن١ ايتعناَ ت     َهتبٖٚٞ عباز٠ عٔ عكد تأجف  ، َصًخ١ تف َباشس٠ فٝٗاتٓفٝرٟ( ايسنٔ ايعكٌٝ  عضٛ  عبد

 . َسفل( زٜاٍ، َع ايعًِ إٔ ٖرٙ ايتعاَ ت تتِ بٓاًء ع٢ً أسس جتاز١ٜ دٕٚ شسٚط تفض١ًٝٝ 1718625بًغت  ّ 2018يف عاّ 

ايسنٔ ايعكٌٝ  عضٛ تنف   ، ٚاييت يًسٝد/ حمُد بٔ عبدتسٟ  ٜٔ حلًٍٛ العُاٍبني ايصسن١ ٚشسن١  ستتِع٢ً العُاٍ ٚايعكٛد اييت  ايتصٜٛت .16

 اينسنٔ ايعكٝنٌ  عضنٛ تنف تٓفٝنرٟ(، ٚايسنٝد/ عبند        ايسنٔ ايعكٌٝ  عضٛ تٓفٝرٟ(، ٚاملٗٓدس/ ْاصس بنٔ عبند   ا  بٔ عبد تٓفٝرٟ(، ٚايسٝد/ عبد
ٟ   ايهسِٜ بٔ عبد تكندِٜ دندَات إستصنازات َايٝن١ ٚإدازٜن١ ٚفٓٝن١ ٚتٛ ٝنف        ٖٚنٞ عبناز٠ عنٔ     ، َصنًخ١ تنف َباشنس٠ فٝٗنا     (ايسنٔ ايعكٌٝ  عضنٛ تٓفٝنر

زٜناٍ، َنع ايعًنِ إٔ ٖنرٙ ايتعناَ ت تنتِ بٓناًء عًن٢ أسنس جتازٜن١ دٕٚ            118812.50بًغنت   ّ 2018، عًُنا  بنإٔ قُٝن١ ايتعناَ ت يف عناّ      عُاي١ حسنب احلاجن١  

 . َسفل( شسٚط تفض١ًٝٝ

، ايتصٜٛت ع٢ً العُاٍ ٚايعكٛد اييت ستتِ بني ايصسن١ ٚشسن١ زٚبني ايعسب١ٝ، ٚاييت يًسٝد/ حمُد بنٔ عبند اينسنٔ ايعكٝنٌ  عضنٛ تنف تٓفٝنرٟ(        .17

بنٔ  ٚايسٝد/ عبد ا  بٔ عبد ايسنٔ ايعكٌٝ  عضٛ تٓفٝرٟ(، ٚاملٗٓدس/ ْاصس بنٔ عبند اينسنٔ ايعكٝنٌ  عضنٛ تنف تٓفٝنرٟ(، ٚايسنٝد/ عبند ايهنسِٜ           

ٖٚننٞ عبنناز٠ عننٔ عكنند إسننتمجاز َعننس، ملهتبنن١ جسٜننس بايسٜننا،، عًُننا  بننإٔ قُٝنن١         بنند ايننسنٔ ايعكٝننٌ  عضننٛ تٓفٝننرٟ(، َصننًخ١ تننف َباشننس٠ فٝٗننا،      ع

 . َسفل( زٜاٍ، َع ايعًِ إٔ ٖرٙ ايتعاَ ت تتِ بٓاًء ع٢ً أسس جتاز١ٜ دٕٚ شسٚط تفض١ًٝٝ 283688800ّ  بًغت 2018ايتعاَ ت يف عاّ 

عُاٍ ٚايعكنٛد اينيت سنتتِ بنني ايصنسن١ ٚشنسن١ زٜنٛف تبنٛى احملندٚد٠، ٚاينيت يًسنٝد/ حمُند بنٔ عبند اينسنٔ ايعكٝنٌ  عضنٛ تنف                   ايتصٜٛت ع٢ً ال .18

تٓفٝننرٟ(، ٚايسننٝد/ عبنند ا  بننٔ عبنند ايننسنٔ ايعكٝننٌ  عضننٛ تٓفٝننرٟ(، ٚاملٗٓنندس/ ْاصننس بننٔ عبنند ايننسنٔ ايعكٝننٌ  عضننٛ تننف تٓفٝننرٟ(، ٚايسننٝد/           

ٖٚنٞ عبناز٠ عنٔ عكند إسنتمجاز َعنس، ملهتبن١ جسٜنس بتبنٛى، عًُنا  بنإٔ             يعكٌٝ  عضٛ تٓفٝرٟ(، َصًخ١ تف َباشنس٠ فٝٗنا،   عبدايهسِٜ بٔ عبدايسنٔ ا

 . َسفل( زٜاٍ ، َع ايعًِ إٔ ٖرٙ ايتعاَ ت تتِ بٓاًء ع٢ً أسس جتاز١ٜ دٕٚ شسٚط تفض183508000١ًّٝٝ 2018ق١ُٝ ايتعاَ ت يف عاّ 

ٔ    ٛشٜننع أزبنناح  عًنن٢ تفننٜٛس جمًننس اإلداز٠ بت  ايتصننٜٛت .19 اإلسننتخكام حتدٜنند تننازٜ   ٚ 2019ّايعنناّ املننايٞ   َسحًٝنن١ بصننهٌ ْصننف سننٟٓٛ أٚ زبننع سننٟٓٛ عنن

 .ٚفكا  يًضٛابط ٚاإلجساءات ايتٓظ١ُٝٝ ايصادز٠ تٓفٝرا  يٓظاّ ايصسنات ٚايتٛشٜع

موافق على 
المادة 4 و19 
واالمتناع من 

التصويت لباقي 
المواد



30

التقرير السنوي
صندوق اإلنماء المتحفظ متعدد األصول

16 - اسم المصدر/  الشركة المتحدة لإللكترونيات )4003( – تاريخ الجمعية العمومية 1 مايو 2019م
 

قرار التصويتموضوع التصويت

  
  

  

 ااةوت
 

  ولألاعااادااةوت(اا)

 م12019ـاا1440ن26اممارء
 

1. ااادارةا31ا2018د. 
 

2. ااااات31ا2018د. 
 

3. اااااا31ا2018د. 
 

4. دارةاءأذاءإاااا312018د. 
  

5. ا اردارةاحأرزااماولاان2018ا0.75والر
واادي7.5().ديلرأوننوواو،الرأس% 

  

6. نااااءنانتـا،وذاووااا
اوا يواماا2019موا ولام2020موأ. 

 

7. دارةاازحأر ي أور ياما2019ورقا
ااتماً ادرةاوااءاتاو ًواف و ا ا و    وذ

.روااو 

 

8. الادوااناواوزاناءنوادارةادةاهللا
ن ًاء،دعإر ورةة،ازان(ي)وزانازان(ي)

ا480,000لر ً.ناتاهءًاأر وأيوط(). 
 

9. الادوااناوازاناواوهللادةادارةاءن
ًنا،إرأرضورة،ة(ي)وزانازان(ي)ازان

991,000.ًلرناتاهءًاأر وأيوط(). 
 

10. الادوااناءوااداروازاناهللادةادارةاءن)
ًنا،إردعاةورة،ة(ي)وزانازاني)

550,000 ًلر دعرإ332,652ملءااداردديل2018ر.
 ().وطأيو رأءًاهاتان

 

11. الادوااناواوااتةاهللادةادارةاءن
ورة،ة(ي)ول(ي)وزانازان(ي)ازان

نً،ااضداإداررإ588,000ا.ًلرناتاهءًاأر و
أيوط(). 

  

12. الادوااناوااتةاواهللادةادارةاءن
ازان(ي)زانازانو(ي)لو(ي)ة،رةو

أءًاهاتانرلً1,566,080.ًنا ،إرضإاعاي
ر وأيوط(). 

 
 

موافق على المادة 
5 و7 واالمتناع من 
التصويت لباقي 

المواد 
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قرار التصويتموضوع التصويت
  
  

  

 ااةوت
 

13. الادوااناوااتةاواهللادةادارةاءن
زانا(ي)زانازانو(ي)لو)(ية،رةو

انً،عااضر2,650,000إ.ًلرناتاهءًاأ
ر وأيوط(). 

 

14. الادوااناوااتةاواهللادةادارةاءن
زانا(ي)زانازانو(ي)لو(ي)ة،رةو

أءًاهاتانرلً،1,880,760.ًناهللااعإاأرضإر 
ر وأيوط(). 

 

15. الادوااناوااتةاواهللادةادارةاءن
زانا(ي)زانازانو(ي)لو(ي)ة،رةوإ

(اتةاةتاام)ةت، ًان1,213,548 ًلر،
 ().وطأيو رأءًاهاتان

 

16. الادوااناواازاناوزاناهللادةادارةاءن)
إتة(مازاناورة،ة(ي)وزانازاني)

 ًوالرانً،(ااةت.ناتاهءًاأر و
 ().وطأي

 

17. الادوااناءارووازاناهللادةادارةاءن)
ً،2018نإالورةت،ةي)(وزانازاني)

2,257,524لدي رملاارا2019.ناتاهءًاأر وأيوط
(). 

 

18. الادوااناوااتةاواهللادةادارةاءن
زانا(ي)زانازانو(ي)لو(ي)ة،رةو

لاإنً،ري2018(ت)49,340,967لر.ديناتاهءًاأر
 وأيوط(). 

 

19. الادوااناواازاناوزاناهللادةادارةاءن)
2018ري،ًنإالورة،ة(ي)وزانازاني)

(ت)272,932.ديلنراتاهءًاأر وأيوط(). 
  

20. الادواانالور ااوازاناهللادةادارةاءن
ري،ًنإالورة،ة(ي)وزانازان(ي)

2018(ت)125,213.ديلنراتاهءًاأر وأيوط.
() 

  

21. الادوااناار وددواتواوازاناهللادةادارةاءن
ري،ًنإالورة،ة(ي)وزانازان(ي)

2018)ت(1,017,221ديلرملاارا2019.ناتاهءًاأر
 وأيوط(). 

  

موافق على المادة 
5 و7 واالمتناع من 
التصويت لباقي 

المواد
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17 - اسم المصدر/ مدينة المعرفة االقتصادية )4310( – تاريخ الجمعية العمومية 1 مايو 2019م

قرار التصويتموضوع التصويت

التصويت على القوائم المالية الموحدة )المدققة( للشركة عن السنة المالية المنتهية في . 1
2018/12/31م

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 2
التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 3
التصويت على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 4
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة . 5

وتدقيق حسابات الشركة األولية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام 2019م والربع األول لعام 2020م 
وتحديد أتعابه.

التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ )2,200,000( ريال بواقع . 6
مائتي ألف ريال لكل عضو نظير عضويته للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م

التصويت لعضو مجلس اإلدارة األستاذ تركي بن نواف السديري بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة . 7
 للشركة يتمثل 

ً
 منافسا

ً
الشركة وذلك كونه عضو مجلس إدارة بشركة طيبة القابضة التي تزاول نشاطا

في الفنادق والعقارات بالمدينة المنورة

لم يتم الحضور 

18 - اسم المصدر/ شركة المراعي  )2280( – تاريخ الجمعية العمومية 19 مايو 2019

قرار التصويتموضوع التصويت

 من تاريخ 07 أغسطس . 1
ً
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ اعتبارا

2019م ولمدة ثاث سنوات ميادية تنتهي في 06 أغسطس 2022م )مرفق السير الذاتية للمرشحين(
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لدورة جديدة مدتها ثاث سنوات ميادية تبدأ من تاريخ 07 أغسطس . 2

 
ً
2019م وتنتهي في 06 أغسطس 2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها  وأيضا

)مرفق السير الذاتية( وأسماؤهم كما يلي::
 أ( سليمان بن ناصر الهتان

 ب( سلطان بن عبد الملك آل الشيخ
 ج( عبد الرحمن بن سليمان الطريقي

 د( عيد بن فالح الشامري
 هـ( رائد بن علي السيف

التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام األساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة . 3

لم يتم الحضور 

19 - اسم المصدر/ شركة أسمنت ينبع )3060( – تاريخ الجمعية العمومية 10 يونيو 2019م
قرار التصويتموضوع التصويت

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.  . 1
التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12 / 2018م.  . 2
التصويت على تقرير مراجع الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.  . 3
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة، . 4

وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 
المالي 2019م والربع األول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.  .

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بصرف أرباح عن النصف الثاني لعـام 2018م بواقع ) 50( ريال . 5
للسهم وبنسبة 5   % من رأس المال بإجمالي مبلغ 78.750.000ريال على أن تكـون أحـقية األرباح 
لمالكي األسهم يوم انعقاد الجمعية العمومية والمسجلين بسجات الشركة في مركز اإليداع 

بنهاية ثاني يوم تداول يلي االجتماع ، مع العلم بأنه سوف يتم اإلعان عن تاريخ صرف أرباح النصف 
 ) مرفق ( .

ً
الثاني من عام 2018م الحقا

التصويت على ما تم صرفه )0.50( ريال وبنسبة 5   % أرباح نصف سنوية عن النصف األول لعام 2018م . 6
بتاريخ 2018/11/04م بإجمالي مبلغ 78.750.000ريال ) مرفق ( .

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.. 7
التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام . 8

 لنظام الشركات الخاصة بالشركات 
ً
 للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

ً
المالي 2019م وفقا
المساهمة المدرجة.

التصويت على اشتراك رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت ينبع صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز . 9
بن مشعل آل سعود في عمل منافس للشركة وذلك بترأسه لعضوية مجلس إدارة شركة إسمنت 

المدينة .) مرفق ( .

موافق على 
المادة 5 و6 و8 

واالمتناع من 
التصويت لباقي 

المواد 
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20 - اسم المصدر/ شركة الراجحي للتأمين التعاوني  )8230( – تاريخ الجمعية العمومية 19 مايو 2019م

قرار التصويتموضوع التصويت
 

 
 م . 14/49/9948التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عي السنة املالية املنتهية في   .4
 م . 14/49/9948التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عي السنة املالية املنتهية في  .9
 م .14/49/9948التصويت على القوائم املالية للشركة عي السنة املالية املنتهية في  .1
 م14/49/9948 املنتهية في التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة والل السنة املالية  .1
 م .31/49/9948 ريال عي السنة املالية املنتهية في 4.981.491بمبلغ   فئة أعضاء مجلس االدارة التصويت على مكا .0
التصويت على  عيين مراجعي الحسابات للشركة مي بين املر حين بناء على توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحل ومراجعة  .1

، م9999والر ع األول مي العام املالي  م9940العام املالي  وتدايق القوائم املالية للر ع األول وال اني وال الث والسنوق مي
 .وتحديد أ عابهم

 .()مرفق وال جان املنب قة عنه. مجلس اإلدارة  أعضاء مكافآت على سياسةالتصويت  .7
 .()مرفق .اإلدارة مجلس لعضوية التر ح معايير على سياسةالتصويت  .8
التصويت على ارار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/  نايف بي عبدهللا الراجحي عضوا  في مجلس اإلدارة إعتبارا  مي تاريخ  عيقنة  .0

م ولفَا للعضو املستقيل معالي املهندس/ 19/90/9994م، إلكمال دورة املجلس ح ى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 98/44/9948
 .()مرفق أحمد بي سليمان الراجحي.

 شركة الراجحي املصرفيةو  الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( شركةالعقود واألعمال ال ج ستتم بين التصويت على  .49
زميع االستاذ / صالح بي عبدهللا العضو مجلس اإلدارة و  / عبدهللا بي سليمان الراجحيلرئقس مجلس االدارة األستاذوال ج  لألست مار 

مباشرة فيها،  وهي عبارة عي  وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة املعتمدة ، والترويل بها لعام اادم دون أق مص حة غير 
 ) مرفق( .الف ريال1,050,802 بلغت  م9948والل عام  تمزايا تفضيلية .علما  أن ايمة التعامال 

مار شركة مجموعة مدى لألست و  الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( التصويت على العقود واألعمال ال ج ستتم بين شركة .44
/ عبدهللا بي سليمان الراجحي  مص حة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عي   لرئقس مجلس االدارة األستاذوال ج الصناعي والتجارق 

م دون أق مزايا تفضيلية .علما  أن ايمة التعامالت وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة املعتمدة ، والترويل بها لعام ااد
 ) مرفق ( .الف ريال 487 بلغت  م9948والل  عام 

نجيله شركة الرؤية الاضراء لل و  الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( التصويت على العقود واألعمال ال ج ستتم بين شركة .49
 احمد بي سليمان/ هندس مللعضو مجلس اإلدارة ا/ عبدهللا بي سليمان الراجحي  و  لرئقس مجلس االدارة األستاذوال ج الصناعية 
مص حة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عي  وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة املعتمدة ، والترويل بها لعام اادم الراجحي 

 ) مرفق ( .الف ريال 118  بلغت م9948دون أق مزايا تفضيلية .علما  أن ايمة التعامالت والل  عام 
ة الشركة السعودية لصناعو  الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( التصويت على العقود واألعمال ال ج ستتم بين شركة .41

ي احمد ب/ هندس امل لعضو مجلس اإلدارةو  الراجحي / عبدهللا بي سليمان لرئقس مجلس االدارة األستاذوال ج مستلزمات السجاد 
مص حة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عي  وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة املعتمدة ، والترويل بها يمان الراجحي  سل

 ) مرفق ( .الف ريال 44018 بلغت  م9948لعام اادم دون أق مزايا تفضيلية .علما  أن ايمة التعامالت والل  عام 
تغليف شركة الاليج لصناعة الو  الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( شركة التصويت على العقود واألعمال ال ج ستتم بين .41

/ عبدهللا بي سليمان الراجحي  مص حة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عي  وثائق تأمين  لرئقس مجلس االدارة األستاذوال ج املحدودة 
دون أق مزايا تفضيلية .علما  أن ايمة التعامالت والل  عام  متعددة حسب وثائق الشركة املعتمدة ، والترويل بها لعام اادم

 ) مرفق ( .الف ريال 04870 بلغت  م9948
ال ج و شركة العرا  للمقاوالت و  الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( التصويت على العقود واألعمال ال ج ستتم بين شركة .40

يمان الراجحي  مص حة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عي  وثائق تأمين متعددة حسب / عبدهللا بي سل لرئقس مجلس االدارة األستاذ
 94998 بلغت  م9948وثائق الشركة املعتمدة ، والترويل بها لعام اادم دون أق مزايا تفضيلية .علما  أن ايمة التعامالت والل  عام 

 ) مرفق ( .الف ريال
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حدودة شركة مدى للمنسوجات املو  الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( شركة التصويت على العقود واألعمال ال ج ستتم بين .41
/ عبدهللا بي سليمان الراجحي  مص حة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عي  وثائق تأمين متعددة  لرئقس مجلس االدارة األستاذوال ج 

 م9948مزايا تفضيلية .علما  أن ايمة التعامالت والل  عام حسب وثائق الشركة املعتمدة ، والترويل بها لعام اادم دون أق 
 ) مرفق ( .الف ريال 44914 بلغت 

ملباني شركة التقنية لواجهات او  الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( التصويت على العقود واألعمال ال ج ستتم بين شركة .47
مان الراجحي  مص حة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عي  وثائق تأمين متعددة / عبدهللا بي سلي لرئقس مجلس االدارة األستاذوال ج 

 م9948حسب وثائق الشركة املعتمدة ، والترويل بها لعام اادم دون أق مزايا تفضيلية .علما  أن ايمة التعامالت والل  عام 
 ) مرفق ( .الف ريال  94400 بلغت 

ال ج و شركة الراجحي املالية و  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( التصويت على العقود واألعمال ال ج ستتم بين .48
االستاذ / صالح بي عبدهللا الزميع مص حة غير لعضو مجلس اإلدارة/ عبدهللا بي سليمان الراجحي  و  لرئقس مجلس االدارة األستاذ

مباشرة فيها،  وهي عبارة عي  وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة املعتمدة ، والترويل بها لعام اادم دون أق مزايا تفضيلية 
 ) مرفق ( .الف ريال 791 بلغت  م9948.علما  أن ايمة التعامالت والل  عام 

ال ج و شركة الراجحي املالية و  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي (مال ال ج ستتم بين التصويت على العقود واألع .40
االستاذ / صالح بي عبدهللا الزميع مص حة غير لعضو مجلس اإلدارة / عبدهللا بي سليمان الراجحي  و  لرئقس مجلس االدارة األستاذ
، والترويل بها لعام اادم دون أق مزايا تفضيلية .علما  أن ايمة التعامالت ست مارية إيرادات صناديق إمباشرة فيها، وهي عبارة عي  

 ) مرفق ( .الف ريال 04011 بلغت  م9948والل  عام 
ال ج و شركة الراجحي املالية و  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي (التصويت على العقود واألعمال ال ج ستتم بين  .99

االستاذ / صالح بي عبدهللا الزميع مص حة غير لعضو مجلس اإلدارة / عبدهللا بي سليمان الراجحي  و  االدارة األستاذ لرئقس مجلس
، والترويل بها لعام اادم دون أق مزايا تفضيلية .علما  أن ايمة رسوم إدارة إست مارات مدفوعة مباشرة فيها،  وهي عبارة عي  

 ) مرفق ( .الف ريال  14904 بلغت  م9948التعامالت والل  عام 
سياحة شركة فرسان للسفر والو  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي (التصويت على العقود واألعمال ال ج ستتم بين  .94

 الراجحي سعود بي عبدهللااالستاذ / لنائب رئقس مجلس اإلدارة / عبدهللا بي سليمان الراجحي  و  لرئقس مجلس االدارة األستاذوال ج 
مص حة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عي  وثائق تأمين متعددة حسب نايف بي عبدهللا الراجحي  االستاذ / لعضو مجلس اإلدارة  و

  00 بلغت  م9948وثائق الشركة املعتمدة ، والترويل بها لعام اادم دون أق مزايا تفضيلية .علما  أن ايمة التعامالت والل  عام 
 ) مرفق ( .الف ريال

يماويات شركة الفارا ي للبتروكو  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي (التصويت على العقود واألعمال ال ج ستتم بين  .99
 احمد سليمان الراجحي  واالستاذ / لعضو مجلس اإلدارة / عبدهللا بي سليمان الراجحي  و  لرئقس مجلس االدارة األستاذوال ج 

مص حة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عي  وثائق تأمين متعددة حسب وثائق  نايف بي عبدهللا الراجحي/  لعضو مجلس اإلدارة 
الف  14984 بلغت  م9948الشركة املعتمدة ، والترويل بها لعام اادم دون أق مزايا تفضيلية .علما  أن ايمة التعامالت والل  عام 

 ) مرفق ( .ريال
عزيز مؤسسة سليمان بي عبدالو  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي (ى العقود واألعمال ال ج ستتم بين التصويت عل .91

مان احمد سلياالستاذ / لعضو مجلس اإلدارة / عبدهللا بي سليمان الراجحي  و  لرئقس مجلس االدارة األستاذوال ج  الراجحي الايرية
 ينايف بي عبدهللا الراجحالستاذ / اولعضو مجلس اإلدارة  سعود بي عبدهللا الراجحي  االستاذ / دارةلنائب رئقس مجلس اإل و  الراجحي

مص حة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عي  وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة املعتمدة ، والترويل بها لعام اادم دون أق 
 ) مرفق ( .الف ريال 40 بلغت  م9948 مزايا تفضيلية .علما  أن ايمة التعامالت والل  عام
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ابضة شركة مجموعة تكاتف القو  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي (التصويت على العقود واألعمال ال ج ستتم بين  .91
 جحي سعود بي عبدهللا الرا االستاذ / لنائب رئقس مجلس اإلدارة / عبدهللا بي سليمان الراجحي  و  لرئقس مجلس االدارة األستاذوال ج 

مص حة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عي  وثائق تأمين متعددة حسب  نايف بي عبدهللا الراجحياالستاذ / لعضو مجلس اإلدارة  و
  911 بلغت  م9948وثائق الشركة املعتمدة ، والترويل بها لعام اادم دون أق مزايا تفضيلية .علما  أن ايمة التعامالت والل  عام 

 ) مرفق ( .الف ريال
ال ج و شركة هوبر املحدودة و  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي (التصويت على العقود واألعمال ال ج ستتم بين  .90

 سعود بي عبدهللا الراجحي  االستاذ / لنائب رئقس مجلس اإلدارة/ عبدهللا بي سليمان الراجحي  و  لرئقس مجلس االدارة األستاذ
مص حة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عي  وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة املعتمدة ، والترويل بها لعام اادم دون أق 

 ) مرفق ( .الف ريال 40 بلغت  م9948مزايا تفضيلية .علما  أن ايمة التعامالت والل  عام 
حدودة شركة تقنيات اإلنارة املو  للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي (شركة الراجحي  بين التصويت على العقود واألعمال ال ج ستتم .91

مص حة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عي  وثائق تأمين متعددة احمد سامر بي حمدق الزعيم /  األستاذ لعضو مجلس االدارةوال ج 
 م9948لما  أن ايمة التعامالت والل  عام حسب وثائق الشركة املعتمدة ، والترويل بها لعام اادم دون أق مزايا تفضيلية .ع

 ) مرفق ( .الف ريال  99 بلغت 
ت مؤسسة الراجحي للتعهداو  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( بينالتصويت على العقود واألعمال ال ج ستتم  .97

حة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عي  وثائق تأمين / عبدهللا بي سليمان الراجحي  مص  لرئقس مجلس االدارة األستاذوال ج الدولية 
متعددة حسب وثائق الشركة املعتمدة ، والترويل بها لعام اادم دون أق مزايا تفضيلية .علما  أن ايمة التعامالت والل  عام 

 ) مرفق ( .الف ريال  400 بلغت  م9948
ودة شركة أطعمة الشرق املحدو  للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي (شركة الراجحي  بينالتصويت على العقود واألعمال ال ج ستتم  .98

مص حة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عي  وثائق تأمين متعددة  سعود بي عبدهللا الراجحي  / لنائب رئقس مجلس االدارة األستاذوال ج 
 م9948.علما  أن ايمة التعامالت والل  عام  حسب وثائق الشركة املعتمدة ، والترويل بها لعام اادم دون أق مزايا تفضيلية

 ) مرفق ( .الف ريال  19 بلغت 
لرئقس ال ج و وكالة تكافل الراجحي و  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( بينالتصويت على العقود واألعمال ال ج ستتم  .90

االستاذ / صالح بي عبدهللا الزميع مص حة غير مباشرة  إلدارةلعضو مجلس ا/ عبدهللا بي سليمان الراجحي  و  مجلس االدارة األستاذ
فيها،  وهي عبارة عي  وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة املعتمدة ، والترويل بها لعام اادم دون أق مزايا تفضيلية .علما  

 ) مرفق ( .الف ريال  41 بلغت  م9948أن ايمة التعامالت والل  عام 
ال ج و وكالة تكافل الراجحي  و  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( بيند واألعمال ال ج ستتم التصويت على العقو  .19

االستاذ / صالح بي عبدهللا الزميع مص حة غير  لعضو مجلس اإلدارة/ عبدهللا بي سليمان الراجحي  و  لرئقس مجلس االدارة األستاذ
، والترويل بها لعام اادم دون أق مزايا تفضيلية .علما  أن ايمة تحقه ل رف ذو عالاة عموالت مسمباشرة فيها،  وهي عبارة عي  

 ) مرفق ( الف ريال 44008 بلغت  م9948التعامالت والل  عام 
ابضة شركة مجموعة الراجحي القو  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( بينالتصويت على العقود واألعمال ال ج ستتم  .14

 حة مصاحمد سليمان الراجحي  / هندس امللعضو مجلس اإلدارة / عبدهللا بي سليمان الراجحي و  لرئقس مجلس االدارة األستاذوال ج 
غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عي  وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة املعتمدة ، والترويل بها لعام اادم دون أق مزايا 

 ) مرفق ( .الف ريال  001 بلغت  م9948التعامالت والل  عام تفضيلية .علما  أن ايمة 
 دة شركة مدى ل جبس املحدو و  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( بينالتصويت على العقود واألعمال ال ج ستتم  .19

/ عبدهللا بي سليمان الراجحي  مص حة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عي  وثائق تأمين متعددة  لرئقس مجلس االدارة األستاذوال ج 
 م9948حسب وثائق الشركة املعتمدة ، والترويل بها لعام اادم دون أق مزايا تفضيلية .علما  أن ايمة التعامالت والل  عام 

 .) مرفق ( .الف ريال  791 بلغت 
 

لم يتم الحضور 



36

التقرير السنوي
صندوق اإلنماء المتحفظ متعدد األصول

قرار التصويتموضوع التصويت

 

عوازل الشركة السعودية لو  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( بيناألعمال ال ج ستتم التصويت على العقود و  الت .11
/ عبدهللا بي سليمان الراجحي  مص حة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عي  وثائق تأمين  لرئقس مجلس االدارة األستاذوال ج املياه 

ل بها لعام اادم دون أق مزايا تفضيلية .علما  أن ايمة التعامالت والل  عام متعددة حسب وثائق الشركة املعتمدة ، والتروي
 ) مرفق ( .الف ريال 994 بلغت  م9948

 لعقارق شركة تمشين للت وير او  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( بينالتصويت على العقود واألعمال ال ج ستتم  .11
/ عبدهللا بي سليمان الراجحي  مص حة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عي  وثائق تأمين متعددة  األستاذلرئقس مجلس االدارة وال ج 

 م9948حسب وثائق الشركة املعتمدة ، والترويل بها لعام اادم دون أق مزايا تفضيلية .علما  أن ايمة التعامالت والل  عام 
 ) مرفق ( .الف ريال  9 بلغت 

ك شركة ترايو مدى بالستيو  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( بينألعمال ال ج ستتم التصويت على العقود وا .10
/ عبدهللا بي سليمان الراجحي  مص حة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عي  وثائق تأمين  لرئقس مجلس االدارة األستاذوال ج الدولية 

ل بها لعام اادم دون أق مزايا تفضيلية .علما  أن ايمة التعامالت والل  عام متعددة حسب وثائق الشركة املعتمدة ، والتروي
 ) مرفق ( .الف ريال  010 بلغت  م9948

 شركة مصنع مدى للسجادو  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( بينالتصويت على العقود واألعمال ال ج ستتم  .11
تأمين  وثائق / عبدهللا بي سليمان الراجحي  مص حة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عي األستاذلرئقس مجلس االدارة وال ج  املحدودة 

متعددة حسب وثائق الشركة املعتمدة ، والترويل بها لعام اادم دون أق مزايا تفضيلية .علما  أن ايمة التعامالت والل  عام 
 ) مرفق ( .الف ريال  148 بلغت  م9948

ال ج و شركة ار  للمقاوالت و  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( بيناألعمال ال ج ستتم التصويت على العقود و  .17
/ عبدهللا بي سليمان الراجحي مص حة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عي  وثائق تأمين متعددة حسب  لرئقس مجلس االدارة األستاذ

 بلغت  م9948ادم دون أق مزايا تفضيلية .علما  أن ايمة التعامالت والل  عام وثائق الشركة املعتمدة ، والترويل بها لعام ا
 ) مرفق ( .الف ريال( 94488)

غذائية شركة مرامي للصناعات الو  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( بينالتصويت على العقود واألعمال ال ج ستتم  .18
نايف بي عبدهللا الراجحي االستاذ /  لعضو مجلس اإلدارة بدهللا بي سليمان الراجحي  و / ع لرئقس مجلس االدارة األستاذوال ج 

مص حة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عي  وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة املعتمدة ، والترويل بها لعام اادم دون أق 
 ) مرفق ( .الف ريال 44914 بلغت  م9948مزايا تفضيلية .علما  أن ايمة التعامالت والل  عام 

 حدودة شركة العرا  للتجارة املو  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( بينالتصويت على العقود واألعمال ال ج ستتم  .10
/ عبدهللا بي سليمان الراجحي  مص حة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عي  وثائق تأمين متعددة  لرئقس مجلس االدارة األستاذوال ج 

 م9948حسب وثائق الشركة املعتمدة ، والترويل بها لعام اادم دون أق مزايا تفضيلية .علما  أن ايمة التعامالت والل  عام 
 ) مرفق ( .الف ريال ( 9490) بلغت 

لم يتم الحضور 
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21 - اسم المصدر/ الشركة التعاونية للتأمين  )8010( – تاريخ الجمعية العمومية 8 سبتمبر 2019م

قرار التصويتموضوع التصويت

 
 

   

 ،(األول االجتماع) العاديةغير  العامة الجمعية اجتماع لحضور الكرام المساهمين السادة للتأمين التعاونية شركة إدارة مجلس يدعو
 ،(2) رقم المبنى الربيع، حي( التخصصي) الثمامة طريق 6507 الرياض، بمدينة الرئيسي الشركة بمقر تعالى هللا بمشيئة عقده المقرر
 8هـ الموافق 4114 محرم 9األحد ، وذلك يوم (https://goo.gl/maps/m4LxcPieLp72) االجتماع مقر رابط الثالث، الطابق

 مساًء لمناقشة جدول األعمال التالي:  السادسة ونصفالساعة  ، م 0192سبتمبر 
 .)مرفق( والمتعلقة بأغراض الشركة من النظام األساس 3التصويت على تعديل المادة رقم  .1
 .)مرفق(بمكافأة أعضاء المجلس  والمتعلقةمن النظام األساس  19التصويت على تعديل المادة رقم  .2
 .)مرفق( والمتعلقة باالتفاقيات والعقود من النظام األساس 24التصويت على تعديل المادة رقم  .3
 .)مرفق( والمتعلقة بدعوة الجمعيات من النظام األساس 30التصويت على تعديل المادة رقم  .4
 .التصويت على تحديث الئحة حوكمة الشركة )مرفق( .5
 .التابعة )مرفق( واللجان اإلدارة مجلس بأعضاء التصويت على تحديث سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة .6

 
 ونوجه عناية المساهمين إلى مايلي :

  يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي
جتماع العلما بأن أحقية تسجيل الحضور  حواللوائ األنظمةتسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب 

الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز 
 . األصواتمن فرز 

  وإذا لم األقلرأس المال على نصف يحا إذا حضره مساهمون يمثلون العادية صحغير يكون اجتماع الجمعية العامة ،
 النعقادالثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة  االجتماع، سيتم عقد االجتماعلعقد هذا  يمايتوفر النصاب االلز 

وإذا لم   ل(إذا حضر مساهمون يمثلون )ربع رأس المال على األق الثاني صحيحاً  االجتماع، ويكون األول االجتماع
ويكون االجتماع الثالث صحيحًا أيًا كان  ثالث اجتماع لىتً  دعوة إجه و ،الثاني االجتماع فييتوافر النصاب الالزم 

 عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهات المختصة. 
  وأ اإلدارةفي مجلس  يكون عضواً  أالخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على آيحق للمساهم توكيل شخص 

حدها أو إذا ألمنتسبا  موأن يكون مصادقا عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساه ،موظفا في الشركة
شخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن األكان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية إحدى البنوك المرخصة أو 

عدل أو األشخاص المرخص لهم كتابة ال يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق
انعقاد  وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على األقل من موعد .بأعمال التوثيق
التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين /  وعلى الوكيل إبراز أصل الشركةإلى  هالجمعية، وإرسال

 .الوطنية الوكيل احضار الهوية
  الساعة نود الجمعية ابتداءًا من بعد على ب سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداوالتي التصويت عن

( من يوم انعقاد الجمعية 4وحتى الساعة )م  05/09/2019هـ الموافق06/01/1441( الخميس( يوم )صباحاً 10)
 متاح تداوالتي خدمات في والتصويت التسجيل بأن علماً www.tadawulaty.com.sa :باستخدام الرابط التالي

 .المساهمين لجميع مجاناً  و آلياً 
  ء إجراءات إلنها وذلك كافي بوقت االجتماع موعد قبل بالحضور التكرم الكرام موكليهم أو/و ينلسادة المساهما من جىير

وفي حال وجود استفسار  .الجمعية انعقاد مقر في المساهمين لسيارات مواقف توفر إلى اإلشارة تجدر كما ،تسجيلهم
 0112526755 - 0112526754عالقات المساهمين هاتف رقم نأمل التواصل مع إدارة 

 
 

 

لم يتم الحضور 

22 - اسم المصدر/ شركة المراكز العربية  )4321( – تاريخ الجمعية العمومية 30 سبتمبر 2019م
 

 

 

 المراكز العربيةشركة لمساهمي اجتماع الجمعية العامة العادية جدول أعمال 
 

 . م2019 مارس 31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت .1
 .م2019 مارس 31 في المنتهية المالية السنة عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت .2
 .م2019 مارس 31 في المنتهية المالية السنة عن للشركة الموحدة المالية القوائم على التصويت .3
 المراجعة لجنة توصية على بناء   المرشحين بين من للشركة، الحسابات مراجع تعيين على التصويت .4

 المنتهية المالية لسنةمن ا والسنوي والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك
 وتحديد ،م2021 مارس 31 في المنتهية المالية الربع األول من السنةوكذلك  م2020 مارس 31 في

 .أتعابه
 . م2019 مارس 31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت .5
 المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة لاير 1,800,000 مبلغ صرف على التصويت .6

 .م2019 مارس 31 في المنتهية
 عن سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت .7

 للضوابط وفقا   والتوزيع االستحقاق تاريخ وتحديد م،2020 مارس 31 في المنتهية المالية السنة
 المالي الشركة وضع مع يتناسب بما وذلك الشركات لنظام تنفيذا   الصادرة التنظيمية واإلجراءات

 .واالستثمارية التوسعية وخططها النقدية وتدفقاتها
المقعد  في عضوا   المحمدي عبدالعزيز بن عمر /األستاذ بتعيين اإلدارة مجلس قرار على التصويت .8

 دورة إلكمال م2019 مايو 24 في تعيينه تاريخ من اعتبارا  ( تنفيذي غير) اإلدارة مجلسالشاغر ب
 .)مرفق( م2022 يونيه 18 في الحالية الدورة انتهاء تاريخ حتى المجلس

المقعد الشاغر  في عضوا   الفارسي هدير عمر /األستاذ بتعيين اإلدارة مجلس قرار على التصويت .9
 حتى المجلس دورة إلكمال م2019 مايو 24 في تعيينه تاريخ من اعتبارا  ( مستقل) اإلدارة مجلسب

 .)مرفق( م2022 يونيه 18 في الحالية الدورة انتهاء تاريخ
 والتي وشركاه، الحكير عبدالعزيز فواز وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت .10

 الحكير عبدالعزيز بن سلمان /والمهندس( تنفيذي غير عضو) الحكير عبدالعزيز بن فواز /لألستاذ
 مباشرة غير مصلحة( تنفيذي غير عضو) المحمدي عبدالعزيز بن عمر /واألستاذ( تنفيذي عضو)

 مدن مختلف في للشركة تابعة تجارية مراكز بعدة تأجيرية مساحات إيجار عقود عن عبارة وهي فيها،
 بلغت م2019 مارس 31 في المنتهي المالي العام خالل تمت التي التعامالت قيمة بأن علما   المملكة،

 تفضيلية شروط دون تجارية أسس على بناء   تتم التعامالت هذه بأن علما  .  لاير 368,110,849
 (.مرفق)

موافق على 
المادة 7 واالمتناع 

من التصويت لباقي 
المواد
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 المحدودة التجارية والترفيه األطعمة وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت .11
 /والمهندس( تنفيذي غير عضو) الحكير عبدالعزيز بن فواز /لألستاذ والتي لها، التابعة والشركات

 غير عضو) المحمدي عبدالعزيز بن عمر /واألستاذ( تنفيذي عضو) الحكير عبدالعزيز بن سلمان
 تجارية مراكز بعدة تأجيرية مساحات إيجار عقود عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي
 المنتهي المالي العام خالل تمت التي التعامالت قيمة بأن علما   المملكة، مدن مختلف في للشركة تابعة
 تجارية أسس على بناء   تتم التعامالت هذه بأن علما  .  لاير 35,970,658 بلغت م2019 مارس 31 في
 (.مرفق) تفضيلية شروط دون

 للسياحة الحكير عبدالمحسن ومجموعة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت .12
 بن سلمان /والمهندس( تنفيذي غير عضو) الحكير عبدالعزيز بن فواز /لألستاذ والتي والتنمية،
 مساحات إيجار عقود عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي عضو) الحكير عبدالعزيز
 التي التعامالت قيمة بأن علما   المملكة، مدن مختلف في للشركة تابعة تجارية مراكز بعدة تأجيرية

 هذه بأن علما  . لاير 24,994,158 بلغت م2019 مارس 31 في المنتهي المالي العام خالل تمت
 (.مرفق) تفضيلية شروط دون تجارية أسس على بناء   تتم التعامالت

 بن فواز /لألستاذ والتي بيلي، ألعاب وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت .13
( تنفيذي عضو) الحكير عبدالعزيز بن سلمان /والمهندس( تنفيذي غير عضو) الحكير عبدالعزيز
 عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي غير عضو) المحمدي عبدالعزيز بن عمر /واألستاذ

 علما   المملكة، مدن مختلف في للشركة تابعة تجارية مراكز بعدة تأجيرية مساحات إيجار عقود عن
 17,222,245 بلغت م2019 مارس 31 في المنتهي المالي العام خالل تمت التي التعامالت قيمة بأن
 (.مرفق) تفضيلية شروط دون تجارية أسس على بناء   تتم التعامالت هذه بأن علما  . لاير

 فواز /لألستاذ والتي األطفال، فضاء وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت .14
( تنفيذي عضو) الحكير عبدالعزيز بن سلمان /والمهندس( تنفيذي غير عضو) الحكير عبدالعزيز بن

 عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي غير عضو) المحمدي عبدالعزيز بن عمر /واألستاذ
 خالل تمت التي التعامالت قيمة بأن علما   جدة، بمدينة العرب مول في تأجيرية مساحة إيجار عقد عن
 بناء   تتم التعامالت هذه بأن علما  . لاير 3,237,826 بلغت م2019 مارس 31 في المنتهي المالي العام
 (.مرفق) تفضيلية شروط دون تجارية أسس على

 /لألستاذ والتي المحدودة، القادم الجيل وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت .15
 عضو) الحكير عبدالعزيز بن سلمان /والمهندس( تنفيذي غير عضو) الحكير عبدالعزيز بن فواز

 تجارية مراكز بعدة تأجيرية مساحات إيجار عقود عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي
 المنتهي المالي العام خالل تمت التي التعامالت قيمة بأن علما   المملكة، مدن مختلف في للشركة تابعة
 تجارية أسس على بناء   تتم التعامالت هذه بأن علما  . لاير 2,121,140 بلغت م2019 مارس 31 في
 (.مرفق) تفضيلية شروط دون

موافق على 
المادة 7 واالمتناع 

من التصويت لباقي 
المواد

 

 

 /لألستاذ والتي التجارية، القهوة مراكز وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت .16
 عضو) الحكير عبدالعزيز بن سلمان /والمهندس( تنفيذي غير عضو) الحكير عبدالعزيز بن فواز

 وهي فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي غير عضو) المحمدي عبدالعزيز بن عمر /واألستاذ( تنفيذي
 المملكة، مدن مختلف في للشركة تابعة تجارية مراكز بعدة تأجيرية مساحات إيجار عقود عن عبارة
 بلغت م2019 مارس 31 في المنتهي المالي العام خالل تمت التي التعامالت قيمة بأن علما  

 (.مرفق) تفضيلية شروط دون تجارية أسس على بناء   تتم التعامالت هذه بأن علما  .  لاير 1,280,077
 وشركاه الحكير عبدالعزيز فواز وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت .17

 بن سلمان /والمهندس( تنفيذي غير عضو) الحكير عبدالعزيز بن فواز /لألستاذ والتي العقارية،
( تنفيذي غير عضو) المحمدي عبدالعزيز بن عمر /واألستاذ( تنفيذي عضو) الحكير عبدالعزيز
 في للشركة تابعة تجارية مراكز وتطوير إنشاء عقود عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة
 مارس 31 في المنتهي المالي العام خالل تمت التي التعامالت قيمة بأن علما   المملكة، مدن مختلف
 شروط دون تجارية أسس على بناء   تتم التعامالت هذه بأن علما  .  لاير 430,764,063 بلغت م2019
 (.مرفق) تفضيلية

 األمنية، للحراسات نجد تضاريس ومؤسسة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت .18
 عن عبارة وهي فيها، مباشرة مصلحة( تنفيذي عضو) الحكير عبدالعزيز بن سلمان /للمهندس والتي
 قيمة بأن علما   المملكة، مدن مختلف في للشركة التابعة التجارية المراكز لجميع أمنية خدمات عقود

. لاير 53,887,226 بلغت م2019 مارس 31 في المنتهي المالي العام خالل تمت التي التعامالت
 (.مرفق) تفضيلية شروط دون تجارية أسس على بناء   تتم التعامالت هذه بأن علما  

 بن فواز /لألستاذ والتي ازال، مطعم وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت .19
( تنفيذي عضو) الحكير عبدالعزيز بن سلمان /والمهندس( تنفيذي غير عضو) الحكير عبدالعزيز
 عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي غير عضو) المحمدي عبدالعزيز بن عمر /واألستاذ

 علما   المملكة، مدن مختلف في للشركة تابعة تجارية مراكز بعدة تأجيرية مساحات إيجار عقود عن
 8,322,728 بلغت م2019 مارس 31 في المنتهي المالي العام خالل تمت التي التعامالت قيمة بأن
 (.مرفق) تفضيلية شروط دون تجارية أسس على بناء   تتم التعامالت هذه بأن علما  . لاير

 لالستشارات الحكير العزيز عبد سلمان ومكتب الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت .20
 فيها، مباشرة مصلحة( تنفيذي عضو) الحكير عبدالعزيز بن سلمان /للمهندس والتي ،(ايكو) الهندسية

 علما   المملكة، مدن مختلف في للشركة التابعة التجارية المراكز تصميم خدمات عقود عن عبارة وهي
 .م2019 مارس 31 في المنتهي المالي العام خالل تعامالت أية تتم لم بأنه

 التجارية، المبتكرة األلعاب مهارة وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت .21
 عبدالعزيز بن سلمان /والمهندس( تنفيذي غير عضو) الحكير عبدالعزيز بن فواز /لألستاذ والتي
 غير مصلحة( تنفيذي غير عضو) المحمدي عبدالعزيز بن عمر /واألستاذ( تنفيذي عضو) الحكير
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 بأن علما   جدة، بمدينة مول الياسمين في تأجيرية مساحات إيجار عقود عن عبارة وهي فيها، مباشرة
. لاير 2,167,836 بلغت م2019 مارس 31 في المنتهي المالي العام خالل تمت التي التعامالت قيمة
 (.مرفق) تفضيلية شروط دون تجارية أسس على بناء   تتم التعامالت هذه بأن علما  

 والتي التجارية، للمشاريع نسك ومجموعة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت .22
 الحكير عبدالعزيز بن سلمان /والمهندس( تنفيذي غير عضو) الحكير عبدالعزيز بن فواز /لألستاذ

 مباشرة غير مصلحة( تنفيذي غير عضو) المحمدي عبدالعزيز بن عمر /واألستاذ( تنفيذي عضو)
 مدن مختلف في للشركة تابعة تجارية مراكز بعدة تأجيرية مساحات إيجار عقود عن عبارة وهي فيها،

 بلغت م2019 مارس 31 في المنتهي المالي العام خالل تمت التي التعامالت قيمة بأن علما   المملكة،
 (.مرفق) تفضيلية شروط دون تجارية أسس على بناء   تتم التعامالت هذه بأن علما  . لاير 67,076,787

 /لألستاذ والتي التجارية، الغذاء بوابة وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت .23
 عضو) الحكير عبدالعزيز بن سلمان /والمهندس( تنفيذي غير عضو) الحكير عبدالعزيز بن فواز

 وهي فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي غير عضو) المحمدي عبدالعزيز بن عمر /واألستاذ( تنفيذي
 المملكة، مدن مختلف في للشركة تابعة تجارية مراكز بعدة تأجيرية مساحات إيجار عقود عن عبارة
  بلغت م2019 مارس 31 في المنتهي المالي العام خالل تمت التي التعامالت قيمة بأن علما  

 (.مرفق) تفضيلية شروط دون تجارية أسس على بناء   تتم التعامالت هذه بأن علما  . لاير14,727,580
 /لألستاذ والتي المرافق، إلدارة إتقان وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت .24

 عضو) الحكير عبدالعزيز بن سلمان /والمهندس( تنفيذي غير عضو) الحكير عبدالعزيز بن فواز
 وهي فيها، مباشرة غير مصلحة( تنفيذي غير عضو) المحمدي عبدالعزيز بن عمر /واألستاذ( تنفيذي
 تمت التي التعامالت قيمة بأن علما   للشركة، التابعة المنشآت جميع إدارة خدمات عقود عن عبارة
 التعامالت هذه بأن علما  . لاير 42,255,699 بلغت م2019 مارس 31 في المنتهي المالي العام خالل
 (.مرفق) تفضيلية شروط دون تجارية أسس على بناء   تتم

 الفقرة في الوارد بالترخيص العادية العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت .25
 العامة الجمعية موافقة تاريخ من عام لمدة وذلك الشركات، نظام من والسبعون الحادية المادة من( 1)

 في الواردة للشروط وفقا   وذلك أسبق، أيهما المفوض االدارة مجلس دورة نهاية حتى أو العادية
 الخاصة الشركات لنظام تنفيذا   المالية السوق هيئة عن الصادرة التنظيمية واالجراءات الضوابط
 .المدرجة المساهمة بشركات

 
  

موافق على 
المادة 7 واالمتناع 

من التصويت لباقي 
المواد

23 - اسم المصدر/ شركة المراكز العربية  )4321( – تاريخ الجمعية العمومية 27  أكتوبر 2019م

قرار التصويتموضوع التصويت

التصويت على إصدار الشركة صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسامية )والتي يمكن إصدارها . 1
 مع السياسة الطويلة األمد بنقل الشركة إلى تمويل عن طريق 

ً
محلًيا و/أو دولًيا وبأي عملة( تماشيا

السوق أكثر مرونة وغير مضمون، ومنح مجلس اإلدارة صاحيات عامة وغير مشروطة التخاذ جميع 
اإلجراءات الازمة، إما مباشرة أو عن طريق التفويض، والتخاذ أي قرار وإجراء والتفاوض والدخول في 
أي اتفاق أو سند أو وثيقة أخرى قد تكون ضرورية لتنفيذ هذه الصفقة، والتخاذ القرار بخصوص عدد 
وقيمة أية صكوك بناًء على أوضاع السوق وأحوال الشركة المالية، وذلك دون الرجوع إلى الجمعية 

العامة للمساهمين.

لم يتم الحضور 
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الملحق   )التغييرات في شروط وأحكام الصندوق(

التحديثات بتاريخ 2019/01/23م

الصيغة المعدلة

"VAT" تحديث بدء تطبيق "نظام ضريبة القيمة المضافة
فرض على جميع السلع 

ُ
 من 1 يناير 2018م )"تاريخ السريان"(، وهي ضريبة غير مباشرة ت

ً
تم البدء بتطبيقه اعتبارا

والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت.

مراجع الحسابات الخارجي:
بي دي أو د. محمد العمري وشركائه

الدور السابع والثامن، مون تور، طريق الملك فهد
ص.ب. 8736 الرياض 11492. المملكة العربية السعودية.

هاتف 0608 278 11 966 +
فاكس 2883 278 11 966 +

الموقع االلكتروني:
www.alamri.com

رسوم مراجع الحسابات الخارجي
دفع لمراجع الحسابات 

ُ
 ت

ً
مبلغ 30,000 ريال سعودي عن السنة المالية وبحد أقصى 50,000 ريال سعودي سنويا

الخارجي للصندوق.

مجلس إدارة الصندوق )تحديث الصناديق التي يتم اإلشراف عليها من قبل أعضاء مجلس إدارة الصندوق(
 كأعضاء مجلس إدارة في الصناديق اآلتية )طرح عام(:

ً
أعضاء مجلس الصندوق يعملون أيضا

االستاذ / خالد الرميح )عضو مستقل( في الصناديق التالية:
صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية.

صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي.
صندوق اإلنماء المتوازن متعدد األصول.

صندوق اإلنماء لألسهم السعودية.
الدكتور / محمد السحيباني )عضو مستقل( في الصناديق التالية:

صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية.
صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي.

صندوق اإلنماء المتوازن متعدد األصول.
صندوق اإلنماء لألسهم السعودية.

صندوق اإلنماء وريف الوقفي.
صندوق اإلنماء عناية الوقفي.

صندوق اإلنماء الوقفي لرعاية االيتام.
األستاذ / تركي بن مرشود )عضو غير مستقل( في الصناديق التالية:

صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية.
صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي.

صندوق اإلنماء المتوازن متعدد األصول.
صندوق اإلنماء لألسهم السعودية.

االستاذ / مازن بغدادي )عضو غير مستقل( في الصناديق التالية:
صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية.

صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي.
صندوق اإلنماء المتوازن متعدد األصول.

صندوق اإلنماء لألسهم السعودية.
صندوق اإلنماء وريف الوقفي.
صندوق اإلنماء عناية الوقفي.

صندوق اإلنماء الوقفي لرعاية االيتام.
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تحديث أساس حساب الرسوم وطريقة تحصيلها ووقت دفعها برسوم مراجع الحسابات الخارجي.

 نوع
مالحظاتطريقة احتساب الرسوم والمصاريفالرسوم

رسوم 
المراجع 
الخارجي

30,000 ريال سعودي عن السنة المالية وبحد أقصى 
50,000 ريال سعودي تحسب بشكل يومي وتدفع 

.
ً
سنويا

xxx%  xxxxxتحمل على الصندوق

التحديثات بتاريخ 2019/06/16 م. 2

أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق:
االستاذ / عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الراشد  )رئيس مجلس اإلدارة وعضو مستقل(.  .1  

األستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن فارس الفارس  )عضو(.   .2  
األستاذ / مازن بن فواز  بن أحمد بغدادي )عضو(.  .3  

الدكتور / سعد بن عطية بن أحمد قران الغامدي )عضو(.  .4  
المهندس / يوسف بن عبدالرحمن بن إبراهيم الزامل )عضو مستقل(.  .5  

األستاذ / محمد إقبال محمد إبراهيم )عضو(  .6  
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الملحق  )القوائم المالية(
 

 

 

 

 

 

 

 ملتحفظ متعدد األصول اصندوق اإلنماء 

 )ستثمارُمدار بواسطة شركة اإلنماء لال (

 القوائم املالية

 م٢٠١٩ د�سم��  ٣١املن��ية ��  للسنة

 مع تقر�ر مراجع ا�حسابات املستقل
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صندوق اإلنماء المتحفظ متعدد األصول

  املتحفظ متعدد األصول صندوق اإلنماء 

 )لالستثمار(ُمدار بواسطة شركة اإلنماء 

 الفهرس

 

۱ 

 صفحة 

 املستقل ا�حسابات مراجع تقر�ر

  

٥-٢ 

   قائمة املركز املا�� 

 

٦ 

 قائمة الر�ح أو ا�خسارة والدخل الشامل اآلخر

 

٧ 

 العائدة �حام�� الوحدات األصول قائمة التغ��ات �� صا�� 

 

٨ 

   قائمة التدفقات النقدية

 

٩ 

  إيضاحات حول القوائم املالية  

 

٢١-١٠ 
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صندوق اإلنماء المتحفظ متعدد األصول
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التقرير السنوي
صندوق اإلنماء المتحفظ متعدد األصول

  املتحفظ متعدد األصول صندوق اإلنماء 

 قائمة املركز املا�� 

 

 م٢٠١٩ د�سم�� ٣١�� كما 
 الر�ال السعودي ما لم ينص ع�� خالف ذلك)ب(جميع املبالغ 

 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة۱۹إلى ۱بر اإلیضاحات المرفقة من تعت
٦ 

  
 إيضاح

 د�سم�� ٣١ 
 م٢٠١٩

 د�سم�� ٣١ 
 م٢٠١٨

      األصول 
 ١٬٢٦٦٬٢٠٨  ٣٩٧٫٣٧٩  ٦ نقد وما �عادلھ

 ١٬١٣٥٬٨٨٦  ١٫١١٠٫٦٦١  ٧ ا�خسارة ات بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أواستثمار 
 ٢٬٧٢٧٬٦٤٨  ٣٫٠٨٥٫٨٣٨  ٨ ات بالت�لفة املطفأةاستثمار 
 ٥٬١٢٩٬٧٤٢  ٤٫٥٩٣٫٨٧٨   األصول  إجما��

      
       االل��امات

 ٢٢٨٬٦٦١  ١٩٦٫٣٤٦  ٩ مستحقات وال��امات أخرى 
 ٢٢٨٬٦٦١  ١٩٦٫٣٤٦   االل��امات إجما��

      
 ٤٬٩٠١٬٠٨١  ٤٫٣٩٧٫٥٣٢   العائدة �حام�� الوحدات األصول صا�� 

      
 ٤٠٢٬٤٤٢  ٣٥٣٫٤٦٩   الوحدات املصدرة (عدد)

   ١٢ .١٨   ١٢ .٤٤   صا�� قيمة األصول للوحدة 
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 املتحفظ متعدد األصول صندوق اإلنماء 

 الشامل األخر والدخلقائمة الر�ح أو ا�خسارة 

 

 م٢٠١٩د�سم��  ٣١للسنة املن��ية �� 
 الر�ال السعودي ما لم ينص ع�� خالف ذلك)ب(جميع املبالغ 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية ١٩إ��  ١�عت�� اإليضاحات املرفقة من 
ً
 جزءا

٧ 

   
  إيضاح

 د�سم�� ٣١
 م٢٠١٩

 د�سم�� ٣١ 
 م٢٠١٨

      اتستثمار اال الدخل من 

 ٧٣٫٣١٦  ٤٥٫٢٢٨   توزيعات األر�احدخل 
بالقيمة  العادلة لالستثماراتالتغ��ات �� القيمة صا�� 

 ٧.   ١ العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة
  

٥٠٫٠٧٢ 
 

٣٢١٫٥٠٢ 
 ١٩١٫١٤١  ١١٨٫٩٦٩   و�يداعات مرابحة دخل من ص�وك

    ٥٨٥٫٩٥٩  ٢١٤٫٢٦٩ 
      

      املصار�ف
 )١٠٠٫٧١٢(  )٥٢٫١٧٠(   أ�عاب إدارة

 )٧٫٢٠٩(  )٢٫٥٢٤(   الوساطة مصار�ف 
 )١١٤٫٩٤٧(  )٦٦٫٧٣٦(   مصار�ف أخرى 

 )٢٢٢٫٨٦٨(  )١٢١٫٤٣٠(   إجما�� املصار�ف
      

 ٣٦٣٫٠٩١  ٩٢٫٨٣٩   السنة الدخل خالل 
 -  -   الدخل الشامل اآلخر

 ٣٦٣٫٠٩١  ٩٢٫٨٣٩   إجما�� الدخل الشامل خالل السنة  
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 املتحفظ متعدد األصول صندوق اإلنماء 

   األصول قائمة التغ��ات �� صا�� 

 

 م٢٠١٩د�سم��  ٣١للسنة املن��ية �� 
 الر�ال السعودي ما لم ينص ع�� خالف ذلك)ب(جميع املبالغ 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية ١٩إ��  ١�عت�� اإليضاحات املرفقة من 
ً
 جزءا

٨ 

 د�سم�� ٣١ 
 م٢٠١٩

 د�سم�� ٣١ 
 م٢٠١٨

    
 ١٧٫٦٩٦٫٨٦٦  ٤٫٩٠١٫٠٨١  يناير  ١ �� األصول صا�� 

    
    التغ��ات التشغيلية

 ٣٦٣٫٠٩١  ٩٢٫٨٣٩ السنة  الدخل الشامل خاللإجما�� 

    معامالت الوحداتالتغ��ات من 
 ٦٣٣٫٣٠٥  ٧٤٦٫٤٤٥ متحصالت من إصدار وحدات 

 )١٣٫٧٩٢٫١٨١(  )١٫٣٤٢٫٨٣٣( مدفوعات مقابل اس��داد وحدات 
 )١٣٫١٥٨٫٨٧٦(  )٥٩٦٫٣٨٨( �� معامالت الوحدات التغ��اتصا�� 

    

 ٤٫٩٠١٫٠٨١  ٤٫٣٩٧٫٥٣٢ د�سم��  ٣١��  األصول صا�� 

 

 معامالت الوحدات

 ي��: كما د�سم�� ٣١املن��ية ��  للسنةم�خص معامالت الوحدات 

 د�سم�� ٣١ 
 م٢٠١٩

 د�سم�� ٣١ 
 م٢٠١٨

 الوحدات 
 ١٫٤٨٢٫٤٩٩  ٤٠٢٫٤٤٢ يناير  ١ لوحدات ��ا

 ٥١٫٦٢٤  ٦٠٫١٧٦  الوحدات املصدرة
 )١٫١٣١٫٦٨١(  )١٠٩٫١٤٩( الوحدات املس��دة

 )١٫٠٨٠٫٠٥٧(  )٤٨٫٩٧٣( �� الوحدات التغ��اتصا�� 

 ٤٠٢٫٤٤٢  ٣٥٣٫٤٦٩  د�سم��  ٣١لوحدات �� ا
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  املتحفظ متعدد األصول صندوق اإلنماء 

   قائمة التدفقات النقدية

 

 م٢٠١٩د�سم��  ٣١للسنة املن��ية �� 
 الر�ال السعودي ما لم ينص ع�� خالف ذلك)ب(جميع املبالغ 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية ١٩إ��  ١�عت�� اإليضاحات املرفقة من 
ً
 جزءا

٩ 

  
 ايضاح

 د�سم�� ٣١ 
 م٢٠١٩

 
 

 د�سم�� ٣١
 م٢٠١٨

      
      األ�شطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 ٣٦٣٫٠٩١  ٩٢٫٨٣٩   السنة  ر�ح
      
      لــسو�ات �

من االستثمارات بالقيمة  (خسارة)/م�اسب غ�� محققة
٧.   ١ العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة  

  
)١٤٫٢٣٦(  

  
٦٢٫٧١٧ 

)٤٥٫٢٢٨(   دخل توزيعات األر�اح   )٧٣٫٣١٦( 
   ٣٥٢٫٤٩٢  ٣٣٫٣٧٥ 
      

      التشغيلية: األصول و  االل��اماتالتغ��ات �� 
بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ات ستثمار اال 

 صا�� - ا�خسارة
  

٤٫٦٦١٫٩٢٥  ٣٩٫٤٦٠ 
)٣٥٨٫١٩٠(   ات بالت�لفة املطفأةاستثمار    ١٦٢٫٧٧٩ 

)٣٢٫٣١٥(   مستحقات وال��امات أخرى    ٦٩٫٦١٣ 
)٣١٧٫٦٧٠(   الناتج عن األ�شطة التشغيلية /��) النقد (املستخدم    ٥٫٢٤٦٫٨٠٩ 

 ٧٧٫٠١٤  ٤٥٫٢٢٨   مستلمھتوزيعات أر�اح 
األ�شطة عن ��) /الناتج املستخدم (صا�� النقد 

 التشغيلية
  

)٢٧٢٫٤٤١(   ٥٫٣٢٣٫٨٢٣ 
      

      لتمو�ليةاأل�شطة االتدفقات النقدية من 
 ٦٣٣٫٣٠٥  ٧٤٦٫٤٤٥   مباعةمتحصالت من وحدات 

)١٫٣٤٢٫٨٣٣(   مدفوعات مقابل اس��داد وحدات    )١٣٫٧٩٢٫١٨١(  
)٥٩٦٫٣٨٨(   لتمو�ليةطة ااأل�ش املستخدم �� النقدصا��    )١٣٫١٥٨٫٨٧٦(  

      
      

)٨٦٨٫٨٢٩(   ھ�عادلالتغ�� �� النقد وما صا��    )٧٫٨٣٥٫٠٥٣(  
 ٩٫١٠١٫٢٦١  ١٫٢٦٦٫٢٠٨   بداية السنة��  ھ�عادلالنقد وما 
 ١٫٢٦٦٫٢٠٨  ٣٩٧٫٣٧٩  ٦ السنة ��اية��  ھ�عادلالنقد وما 
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 نبذة عامة.١

 ستثمارتفاقية ب�ن شركة اإلنماء لال اتم تأسيسھ بموجب  مفتوح("الصندوق") هو صندوق  املتحفظ متعدد األصول صندوق اإلنماء 

") واملستثمر�ن ("مال�ي الوحدات") �� الصندوق وفًقا ألح�ام املصرفاإلنماء (" صرفمل("مدير الصندوق")، و�� شركة تا�عة 

 لدى مدير الصندوق. ة الصادرة عن مجلس إدارة الشريعةالشريعة اإلسالمي

�� األدوات  ستثماريتمثل هدف الصندوق �� تنمية رأس املال ع�� املدى الطو�ل مع ال��ك�� ع�� حفظ رأس املال من خالل اال 

ات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية مثل األسهم ستثمار �� نطاق واسع من اال  ستثمارللصندوق اال  �ة ا�ختلفة. حيث يمكنستثمار اال 

�امل الدخل ��  استثمار�ة لتحقيق أهدافھ. �عاد ستثمار املرابحة والص�وك واملنتجات املهي�لة والصناديق اال ا�حلية و�يداعات 

 الصندوق و�درج �� سعر الوحدة.

 ٥هـ (املوافق  ١٤٣٤محرم  ٢١بتار�خ -) ٢٠١٢-٦٢٤٣-٥(رقم  خطا��امنحت هيئة السوق املالية املوافقة ع�� إ�شاء الصندوق �� 

 م). ٢٠١٣أبر�ل  ٦هـ (املوافق  ١٤٣٤جمادى األو��  ٢٥م). بدأ الصندوق عملياتھ ��  ٢٠١٢د�سم�� 

عند التعامل مع حام�� الوحدات، �عت�� مدير الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبية مستقلة. و�ناء ع�� ذلك، �عد مدير 

 �ي موجودات الصندوق.الصندوق قوائم مالية منفصلة للصندوق. عالوة ع�� ذلك، �عت�� حام�� الوحدات مال
 

 لوائح النظاميةال.٢

ذي ا�حجة  ٣("الالئحة") الصادرة عن هيئة السوق املالية ("الهيئة") بتار�خ  ستثماريخضع الصندوق ألح�ام الئحة صناديق اال 

 ٢٣هـ (املوافق ١٤٣٧شعبان  ١٦) املعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية والصادر بتار�خ ٢٠٠٦د�سم��  ٢٤هـ (املوافق  ١٤٢٧

 ). ٢٠١٦مايو 
 

 أسس اإلعداد.٣

  لل����ااممااالال  ببيياانن  ١١--٣

 للمعاي�� الدولية للتقر�ر املا�� املعتمدة �� اململكة العر�ية السعودية واملعاي�� واإلصدارات 
ً
األخرى تم إعداد هذه القوائم املالية وفقا

 املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن، 

 بلوائح صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق امل قدو 
ً
الية، وشروط الصندوق وأح�امھ، ومذكرة امتثل الصندوق أيضا

 الشروط واألح�ام")، فيما يتعلق بإعداد القوائم املالية وعرضها.“بـ �شار إل��ا مجتمعة )الرئيسية املعلومات، وم�خص املعلومات 

  أأسسسس  االلققييااسس٢٢--٣
استثناء األصول املالية ال�ي , ا�حاس�ياملالية ع�� أساس الت�لفة التار�خية باستخدام أساس االستحقاق  القوائمتم إعداد هذه 

 يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة ومفهوم االستمرار�ة. 

 

املتداولة وغ�� املتداولة �ش�ل منفصل  األصول واالل��اماتليس للصندوق دورة �شغيلية يمكن �عر�فها بوضوح ولذلك ال يتم عرض 

 عن ذلك، �عرض 
ً
األصول جميع  حسب ترتيب السيولة. ومع ذلك، يتم تصنيف األصول واالل��امات�� قائمة املركز املا��. وعوضا

 �أرصدة متداولة.واالل��امات 

 االلووظظييففييةة  ووععممللةة  االلععررضضععممللةة  االل  ٣٣--٣٣

 � عملة النشاط الرئيسية للصندوق.ذي �عت�تم عرض هذه القوائم املالية بالر�ال السعودي وال

  االلسسننةة  ااململااللييةة  ٤٤--٣٣

 .د�سم�� ل�ل سنة ميالدية ٣١��  وتنت�ييناير  ١السنة املالية للصندوق ��  تبدأ
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 أسس اإلعداد(تتمة)

  ألألحح��اامم  ووااللتتققددييررااتتااااسستتخخدداامم      ٥٥--٣٣
�� سياق األعمال العادية، يتطلب إعداد القوائم املالية من اإلدارة استخدام األح�ام والتقديرات واالف��اضات ال�ي تؤثر �� تطبيق 

واملصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. يتم  ، والدخل،االل��اماتو  لألصول،السياسات وع�� املبالغ املبينة 

واالف��اضات األساسية ع�� أساس مستمر. يتم إعادة التقديرات ا�حاسبية �� السنة ال�ي يتم ف��ا مراجعة  مراجعة التقديرات

  التقديرات و�� السنوات التالية لها.

النطاقات الرئيسية ال�ي ت�ون ف��ا التقديرات واألح�ام هامة بالنسبة للقوائم املالية للصندوق أو عندما يطبق ا�حكم �� تطبيق 

 :اسات ا�حاسبية كما ي��السي

 اتستثمار تصنيف اال 

يقوم الصندوق عند االع��اف املبدئي بتحديد التصنيف ذي الصلة لألصول املالية واالل��امات املالية استنادا إ�� نموذج األعمال 

 .التجار�ة إلدارة األصول املالية وشروط تدفقا��ا النقدية التعاقدية

امل�اسب أو ا�خسائر يتم إثبات وقد صنف الصندوق استثماراتھ �� األوراق املالية بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة. 

بيع االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة �� قائمة الر�ح  وعندالناتجة عن التغ��ات الالحقة �� القيمة العادلة، 

 أو ا�خسارة.

 املعاي�� ا�جديدة والتعديالت.٤

 ع�� الصندوق: جوهري وليس لها تأث�� ألول مرة �� هذه القوائم املالية الفعالة إن املعاي�� والتعديالت والتفس��ات ا�جديدة 
 بم��ات الدفع املقدم مع التعو�ض السل�ي. التعديالت املتعلقة –االدوات املالية     ٩التقار�ر املالية  الدو��املعيار 

 

 ح�ى االن املفعول املعاي�� الصادرة لك��ا غ�� سار�ة 

 �عديالت أخرى 

 ومن غ�� املتوقع أن ي�ون لها تأث�� مهم ع�� القوائم املالية للصندوق: املفعول عاي�� غ�� سار�ة امل ع��فيما ي�� التعديالت 

 السياسات ا�حاسبية املهمة.٥
 

 �عادلھلنقد وما ا

يتش�ل النقد وما �� حكمھ من ا�حسابات ا�جار�ة لدى البنوك و�يداعات مرابحة، إن وجدت، باستحقاق أص�� ملدة ثالثة أشهر أو 

 أقل.  
 األدوات املالية

 االع��اف املبدئي والقياس

(أي التار�خ الذي يل��م فيھ التداول املالية �� تار�خ لألصول االع��اف ب�افة عمليات الشراء والبيع العادية إلغاء يتم االع��اف/ 

املالية ال�ي تتطلب  األصول بالطر�قة العادية �� مش��يات ومبيعات األصول املالية  أو بيع شراء). إن األصول الصندوق �شراء أو بيع 

 بموجب الئحة أو اتفاقية �� السوق.ت�ون ضمن اإلطار الزم�ي ا�حدد عامة  األصول �سو�ة 

 �عديالت متعلقة باملواضيع التالية السر�ان تار�خ

 واإليضاحات وتوضيح �عض املفاهيم -عرض القوائم املا��  ١ا�حاسبة الدو�� معيار  ٢٠٢٠ يناير ١

 ٢٠٢٠ يناير ١
السياسات ا�حاسبية والتغ��ات �� التقديرات ا�حاسبية واألخطاء وتوضيح �عض  ٨معيار ا�حاسبة الدو�� 

 املفاهيم
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الل خا�حددة بالقيمة العادلة من  االل��اماتو  األصول املالية األخرى (بما �� ذلك  االل��اماتو  األصول املبدئي ل�افة االع��اف يتم 

 �� األح�ام التعاقدية لألداة. العملية ذات العالقة قائمة الدخل) �� تار�خ
ً
 عندما يصبح الصندوق طرفا

 االل��اماتأو  األصول املالية بالقيمة العادلة. و�تم إثبات ت�اليف املعامالت املتعلقة باقتناء  االل��اماتو لألصول يتم القياس املبدئي 

  لعادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارةاملالية بالقيمة ا
ً
املالية األخرى،  االل��اماتو  األصول �� قائمة الر�ح أو ا�خسارة. بالنسبة ل�افة فورا

 عند االع��اف املبدئي.   حسب االقتضاء،املالية،  االل��اماتأو لألصول يتم إضافة ت�اليف املعامالت أو خصمها من القيمة العادلة 

 إلغاء االع��اف باألصول املالية

صول املالية، أو عند نقل األصول املالية املالية عندما تنت�ي ا�حقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األ  األصول يتم إلغاء االع��اف ب

 و�افة ا�خاطر وامل�افآت.

 التصنيف والقياس الالحق للموجودات املالية 

 :التالية ا�حددة الفئات إ��املالية  األصول يتم تصنيف 

 املالية بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة:  األصول •

 املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر: أو األصول •

 املالية بالت�لفة املطفأة. األصول •
 أدوات الدين 

االل��امات املالية من وجهة نظر املصدر، و�� مثل القروض، وص�وك ا�ح�ومة والشر�ات، ل�ي �عر�ف �� تلك األدوات ال�ي ت

 .ةاملرابح�يداعات و 

 ألدوات الدين �عتمد ع��:التصنيف والقياس الالحق 

)i واألصول ) نموذج أعمال الصندوق إلدارة ، 

)ii لألصول ) خصائص التدفقات النقدية 

 الت�لفة املطفأة:•

املالية ا�حتفظ ��ا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل تلك التدفقات النقدية مدفوعات  األصول يتم قياس 

رأس املال واألر�اح فقط وال يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الر�ح وا�خسارة، و�تم قياسها بالت�لفة املطفأة. يتم �عديل 

خسائر ائتمان متوقعة و�تم االع��اف ��ا �� الر�ح أو ا�خسارة. يتم إدراج  عن طر�ق �سو�ة اي األصول القيمة الدف��ية لهذه 

 " باستخدام طر�قة معدل الفائدة الفع��.  دخل العموالت ا�خاصةاملالية �� "  األصول األر�اح من هذه 

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر: •
ية التعاقدية ولبيع األصول، حيث تمثل التدفقات النقدية لألصول األصول املالية ا�حتفظ ��ا لتحصيل التدفقات النقد

مدفوعات رأس املال والر�ح فقط وال�ي ال يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة لكن يتم قياسها بالقيمة 

خل الشامل األخر، باستثناء إثبات العادلة من خالل الدخل الشامل األخر. يتم أخذ ا�حر�ات �� القيمة الدف��ية من خالل الد

وم�اسب وخسائر تحو�ل العمالت األجنبية من الت�لفة املطفأة  ا�خاصةالعموالت  دخلأو خسائر الهبوط. يتم إثبات  م�اسب

عندما يتم استبعاد أصل ما��، يتم إعادة تصنيف امل�اسب أو ا�خسائر امل��اكمة املثبتة  .ا�خسارة أو الر�حلألداة �� قائمة 

 �� الدخل الشامل األخر من حقوق امللكية إ�� قائمة 
ً
 دخل يتم إدراج الر�ح من هذه األصول املالية �� " .رةو ا�خساأ الر�حمسبقا

 " باستخدام طر�قة معدل الفائدة الفع��.  العموالت ا�خاصة
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 القيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة: •

املالية ال�ي ال يتم تصنيفها بالت�لفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر يتم تصنيفها بالقيمة  األصول 

الديون الذي يتم قياسھ بالقيمة العادلة �� قائمة  استثمارالعادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة. يتم إظهار الر�ح أو ا�خسارة من 

" باستخدام طر�قة معدل دخل العموالت ا�خاصةاملالية �� " األصول ��ا. يتم إدراج الر�ح من هذه الدخل �� السنة ال�ي تنشأ ف

 الفائدة الفع��.

 حقوق امللكيةأدوات 

أدوات حقوق امللكية �� أدوات تل�ي �عر�ف حقوق امللكية من منظور املصدر. أي األدوات ال�ي ال تحتوي ع�� ال��ام �عاقدي بالدفع 

 فائدة متبقية �� صا�� أصول املصدر. تتضمن أمثلة أدوات حقوق امللكية األسهم العادية األساسية.وتثبت وجود 

ات �� األسهم بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة، باستثناء ا�حاالت ال�ي ستثمار �عد ذلك، يقوم الصندوق بقياس جميع اال 

�� األسهم بالقيمة العادلة �ش�ل ال رجعة فيھ من  استثمار، �عي�ن املبدئي ت�ون ف��ا إدارة الصندوق قد اختارت، عند االع��اف

الدخل ات �� األسهم ع�� أ��ا بالقيمة العادلة من خالل ستثمار . تتمثل سياسة الصندوق �� �عي�ن اال الدخل الشامل األخر.خالل 

، يتم ا�خيار. عند استخدام هذه ستثمارتوليد عوائد اال ات ألغراض أخرى غ�� ستثمار يتم االحتفاظ بتلك اال  ااألخر. عندمالشامل 

الر�ح أو ا�خسارة، بما قائمة إدراج م�اسب وخسائر القيمة العادلة �� خالل الدخل الشامل االخر وال يتم إعادة تصنيفها الحًقا إ�� 

مة) �ش�ل منفصل عن التغ��ات �� ذلك عند االستبعاد. ال يتم اإلبالغ عن خسائر انخفاض القيمة (وعكس خسائر انخفاض القي

الدخل ع�� أ��ا  قائمةات، �ستمر االع��اف ��ا �� ستثمار األخرى �� القيمة العادلة. توزيعات األر�اح، عندما تمثل عائًدا ع�� هذه اال 

 " عندما يتم إثبات حق الصندوق �� تلقي املدفوعات. دخل توزيعات األر�اح "

 املالية األصول انخفاض �� قيمة 

نموذج  –�ستخدم الصندوق معلومات مستقبلية للتعرف ع�� خسائر االئتمان املتوقعة  ،٩بموجب املعيار الدو�� للتقار�ر املالية 

 .خسارة االئتمان املتوقعة

واسعة من املعلومات عند تقييم مخاطر االئتمان وقياس خسائر االئتمان املتوقعة، بما ��  مجموعةيأخذ الصندوق �� االعتبار 

ذلك األحداث املاضية، والظروف ا�حالية، والتنبؤات املعقولة والداعمة ال�ي تؤثر ع�� التحصيل املتوقع للتدفقات النقدية 

 املستقبلية لألداة.

 ب�ن:عند تطبيق هذا الن�ج التطل��، يتم التمي�� 

األدوات املالية ال�ي لم تتدهور �ش�ل كب�� �� جودة االئتمان منذ االع��اف األو�� أو ال�ي تنطوي ع�� مخاطر ائتمانية منخفضة •

 )؛"١("املرحلة 

 األدوات املالية ال�ي تدهورت �ش�ل كب�� �� جودة االئتمان منذ االع��اف األو�� وال�ي مخاطر االئتمان ا�خاصة ��ا ليست منخفضة•

 و )؛"٢("املرحلة 

" األصول املالية ال�ي لد��ا دليل موضو�� ع�� انخفاض القيمة �� تار�خ التقر�ر. ومع ذلك، ال تندرج أي من األصول ٣�غطي "املرحلة •

 املالية للصندوق �� هذه الفئة.

"خسائر االئتمان املتوقعة مدى ا�حياة" للفئة شهًرا" للفئة األو��، بينما يتم االع��اف بـ  ١٢يتم إثبات "خسائر االئتمان املتوقعة ملدة 

 الثانية والثالثة.

 يتم تحديد قياس خسائر االئتمان املتوقعة من خالل تقدير املرجح �خسائر االئتمان ع�� مدى العمر املتوقع لألداة املالية.
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 املاليةلالل��امات التصنيف والقياس 
االع��اف باالل��امات ع�� أساس االستحقاق للمبالغ الواجب دفعها �� املستقبل مقابل خدمات مستلمة، سواء تم إصدار يتم 

 فاتورة من ِقبل املورد أم ال.

 يتم قياس االل��امات املالية مبدئًيا بالقيمة العادلة، وعند االقتضاء، يتم �عديلها لتغطية ت�اليف املعاملة ما لم يقم الصندوق 

بتحديد ال��ام ما�� بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة. �عد ذلك، يتم قياس االل��امات املالية بالت�لفة املطفأة باستخدام 

 طر�قة معدل الفائدة الفع��.

 قياس القيمة العادلة

 بتار�خ السوق  �� متعامل�نمعاملة نظامية ب�ن  بموجبال��امات أو سداد أصول  بيع عند استالمهاالقيمة العادلة �� القيمة ال�ي يتم 

القياس �� راس املال و�� حالة عدم وجوده يتم أخذ األك�� فائدة الذي يمتلكھ الصندوق �� ذلك التار�خ. القيمة العادلة لالل��ام �� 

 ال�ي �عكس مخاطر عدم األداء. 

وفر �� السوق النشط لتلك األداة. �عت�� السوق �شط �� حالة يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر املت

حدوث معامالت لألصل أو االل��ام بحجم �ا�� لتوف�� معلومات عن السعر �ش�ل مستمر. يقوم الصندوق بقياس األدوات املدرجة 

 الن هذا السعر يوفر طر�قة معقولة لسعر ا�خروج. السوق،�� السوق النشط �سعر 

 اليةمقاصة األدوات امل

، وعند وجود حق نظامي ملزم لتسو�ة املبالغ االل��اماتو  األصول املالية و�درج الصا�� �� قائمة  االل��اماتو  األصول تتم مقاصة 

 �� آن واحد. االل��اماتو�سديد  األصول ع�� أساس الصا�� من أجل بيع  االل��اماتمع  األصول املثبتة و��ون هناك نية لتسو�ة 

 إ�� مال�ي الوحداتا�حقوق العائدة 

تتألف صا�� األصول ال�ي �عزى إ�� أ�حاب الوحدات من وحدات قابلة لالس��داد صادرة، ور�ح م��اكم ناتج عن الصندوق. و�صنف 

 الصندوق وحداتھ القابلة لالس��داد �أداة حقوق ملكية كما ي��:

 لالس��دادوحدات قابلة )أ(

م طلبات لالكتتاب ستالاتم ي لذالتقييم م افي يوة حدولكل دات لموجواصافي بقيمة دة لمستروالمكتتبة ات الوحدايتم تسجيل 

 واالس��داد فيھ.

يصنف الصندوق وحداتھ القابلة لالس��داد �أداة حقوق ملكية إذا �انت الوحدات القابلة لالس��داد �شتمل ع�� جميع امل��ات 

 التالية:

 حالة تصفية الصندوق.�سمح للمالك بحصة تناسبية من صا�� أصول الصندوق �� •

 �� فئة األدوات ال�ي تخضع �جميع فئات األدوات األخرى.األداة •

 خرى لها سمات متطابقة.األ األدوات ال�ي تخضع �جميع فئات األدوات املالية �� صنف األدوات جميع •

أصول صل ما�� اخر يخالف حقوق مال�ي االسهم التناسبية لصا�� أو أي ال��ام �عاقدي بتسليم نقد أال يتضمن الصك •

 الصندوق.

إجما�� التدفقات النقدية املتوقعة املنسو�ة إ�� األدوات ع�� مدى عمر األداة إ�� حد كب�� ع�� األر�اح أو ا�خسائر والتغ�� �ستند •

املع��ف ��ا وغ�� املع��ف ��ا للصندوق. ع�� مدى عمر �� صا�� األصول املع��ف ��ا أو التغ�� �� القيمة العادلة لصا�� األصول 

 األداة.
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وتفي الوحدات املشاركة �� الصندوق القابلة لالس��داد بتعر�ف األدوات القابلة للتسو�ة املصنفة �أدوات حقوق ملكية بموجب 

 لذ-أ١٦-٣٢معيار ا�حاسبة الدو�� 
ً
 تصنيفها �أدوات حقوق ملكية. لك، يتم ب، وتبعا

يقوم الصندوق بتقييم تصنيف الوحدات باستمرار. إذا توقفت الوحدات عن امتالك أي من امل��ات أو استيفاء جميع الشروط 

، فسيقوم الصندوق بإعادة تصنيفها �ال��امات مالية ٣٢د من معيار ا�حاسبة الدو�� رقم  ١٦وج  ١٦املنصوص عل��ا �� الفقرت�ن 

وقياسها بالقيمة العادلة �� تار�خ إعادة التصنيف، مع أي اختالفات من القيمة الدف��ية السابقة املثبتة �� صا�� األصول املنسو�ة 

د  ١٦ج و  ١٦يع امل��ات واستيفاء الشروط املنصوص عل��ا �� الفقرت�ن إ�� مال�ي الوحدات. �� حالة امتالك الوحدات �عد ذلك جم

، سيقوم الصندوق بإعادة تصنيفها �أدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدف��ية لالل��امات ٣٢من معيار ا�حاسبة الدو�� رقم 

داد كمعامالت حقوق ملكية طاملا تم تصنيف �� تار�خ إعادة التصنيف. يتم احتساب االكتتاب واس��داد الوحدات القابلة لالس�� 

 الوحدات كحقوق ملكية.

 التداول بالوحدات)ب(

اإلنماء، من قبل أ�خاص طبيعي�ن أو  وحدات الصندوق متاحة للشراء فقط �� اململكة العر�ية السعودية �� فروع مصرف

األصول لة إلجمالي دلعاالقیمة األصول (ابقسمة صافي قیمة م لتقییوم افي یدوق لصنأصول اصافي قیمة د یدتحم یتاعتبار��ن. و

 االل��امات) 
ً
 لصلة.وم التقييم ذي القائمة في یدات احولاجمالي ع�� إناقصىا

 للوحدة األصول صا�� قيمة 

أصول للوحدة املدرجة �� قائمة املركز املا�� و�تم احتسا��ا عن طر�ق قسمة صا�� قيمة  األصول يتم اإلفصاح عن صا�� قيمة 

 الصندوق ع�� عدد الوحدات املصدرة �� ��اية الف��ة. 

 باإليرادات االع��اف
يتم االع��اف باإليرادات ال�ي قد تتدفق املنافع االقتصادية إ�� الصندوق و�مكن قياس املبلغ �ش�ل موثوق، �غض النظر عن وقت 

 ا�خصومات والرواتب. باستثناءالدفع. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة لالعتبار الذي تم تلقيھ أو ا�حصول عليھ، 

قة عن االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة ال�ي تم بيعها ع�� أساس املتوسط تم إثبات األر�اح وا�خسائر ا�حق

 .املرجح للت�لفة

يتم االع��اف بدخل توزيعات األر�اح �� قائمة الر�ح أو ا�خسارة عند اإلعالن ع��ا (أي عندما ي�ون حق الصندوق �� استالم توزيع 

 األر�اح ا�حقق).

 الدخل الز�اة وضر�بة 

 �� القوائم املالية. و�التا�� لم يتم النص عل��اإن الز�اة وضر�بة الدخل �� من ال��امات مال�ي الوحدات 

 واملصار�ف األخرى  وأ�عاب ا�حفظ أ�عاب اإلدارة

�شمل مصار�ف الصندوق أ�عاب اإلدارة وأ�عاب ا�حفظ وجميع املصار�ف األخرى. و�تم إثبات هذه املصار�ف ع�� أساس 

 �� شروط وأح�ام الصندوق. السياسات  االستحقاق
ً
و�ستند أ�عاب اإلدارة وا�حفظ واأل�عاب األخرى ع�� أسعار محددة مسبقا

  :كمائ��التفصيلية �� 

 أ�عاب اإلدارة

) %١٫٠: م٢٠١٨ د�سم�� ٣١( %١٫٠يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق �� �ل يوم �عامل أ�عاب إدارة بمعدل سنوي مقداره 

 الصندوق. يتم احتساب هذه الرسوم واملستحقة �� �ل يوم تقييمأصول صا�� قيمة  من
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۱٦ 

 السياسات ا�حاسبية املهمة(تتمة)

 أ�عاب ا�حفظ

من  )%٠٫٠٣: م٢٠١٨ د�سم�� ٣١( %٠٫٠٣واملستحقات بمعدل سنوي قدره  مدير الصندوق بتحميل الصندوق أ�عاب حفظ يقوم

 رسوم ا�حفظ بقيمة 
ً
 معاملة.ر�ال سعودي ل�ل  ٢٥صا�� قيمة األصول �� ��اية �ل يوم تقييم. يتحمل الصندوق أيضا

  أ�عاب أخرى 

 ندوق وفًقا لشروط وأح�ام الصندوق �س��د مدير الصندوق من الصندوق أي مصروفات أخرى يتم تكبدها نيابة عن الص

 نقد وما �عادلھ.٦

 د�سم�� ٣١  
  م٢٠١٩

 د�سم�� ٣١
 م٢٠١٨

 ١٤١٬٣٣٢  ٢٣٫٩٣٩   صرفالنقد لدى امل
 ١١٠٫٨٧٥  ٣٧٣٫٤٤٠  النقد لدى حساب االستثمار

إيداعات مرابحة بتار�خ استحقاق أص�� خالل ثالثة 
 أشهر أو أقل

 
-  ١٬٠١٤٬٠٠١ 

  ١٬٢٦٦٬٢٠٨  ٣٩٧٫٣٧٩ 

مع وسيط. يحتفظ بالنقد وما �عادلھ باسم مدير الصندوق نيابة عن  استثماريتم االحتفاظ باألرصدة لدى بنك مح�� وحساب 

 الصندوق دون أي قيود.

 
 ات بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارةاستثمار .٧

  
 د�سم�� ٣١

  م٢٠١٩
 د�سم�� ٣١

 م٢٠١٨

 ١٬١٣٥٬٨٨٦  ١٫١١٠٫٦٦١  �� األوراق املالية املدرجة ستثماراال 

لالستثمارات املذ�ورة أعاله �� األدوات املالية تم تصنيفها بالقيمة عادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة إن االنتشار ا�جغرا�� 

 داخل اململكة العر�ية السعودية.

 صا�� التغ��ات �� االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة    ٧.   ١

  
 د�سم�� ٣١

  م٢٠١٩
 د�سم�� ٣١

 م٢٠١٨
 ٣٨٤٫٢١٩  ٣٥٫٨٣٦  أر�اح محققة

 )٦٢٫٧١٧(  ١٤٫٢٣٦  أر�اح /(خسائر) غ�� محققة
  

٣٢١٫٥٠٢  ٥٠٫٠٧٢ 
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۱۷ 

 بالت�لفة املطفأةات استثمار .٨

 
 د�سم�� ٣١

  م٢٠١٩
 د�سم�� ٣١

 م٢٠١٨
 ٢٬٧١١٬٣٦٩  ٣٫٠٨٥٫٨٣٨ )٢٠٢٠(تار�خ االستحقاق د�سم��  ص�وك

 ١٦٬٢٧٩  ٣٫٢٦٨ إيداع مرابحة وص�وكدخل مستحق ع�� 
 ٢٬٧٢٧٬٦٤٨  ٣٫٠٨٥٫٨٣٨ 

 املستحقات وال��امات أخرى .٩

 د�سم�� ٣١ 
  م٢٠١٩

 د�سم�� ٣١
 م٢٠١٨

 ٢٠  ١٢٢ أ�عاب حفظ مستحقة
 -  ٤٫٠٧٧ )١٠أ�عاب إدار�ة دائنة (إيضاح

 ٢٢٨٬٦٤١  ١٩٢٫١٤٧ أ�عاب أخرى 
 ٢٢٨٬٦٦١  ١٩٦٫٣٤٦ 

 مع أطراف ذات عالقة واألرصدة عامالتامل.١٠

�� سياق أ�شطتھ العادية، يتعامل الصندوق مع األطراف ذات العالقة. املعامالت مع األطراف ذات العالقة متوافقة مع شروط 

األطراف ذات  و�شمل الصندوق مجلس  بواسطةاملوافقة ع�� جميع املعامالت مع األطراف ذات العالقة  تتمالصندوق وأح�امھ. 

ومصرف اإلنماء (الشركة األم ملدير الصندوق) والشر�ات ذات العالقة مع معامالت  العالقة مجلس الصندوق ومدير الصندوق 

 املصرف ومدير الصندوق املهمة مع األطراف ذات العالقة �� السياق العادي ألعمال الصندوق املو�حة �� القوائم املالية كما ي��:

 طبيعة املعامالت طبيعة العالقة أطرف ذات عالقة

 د�سم�� ٣١

 م٢٠١٩

 د�سم�� ٣١

 م٢٠١٨

 مدير الصندوق  ستثمارشركة اإلنماء لال 

 

 ١٠٠٫٧١٢ ٥٢٫١٧٠ أ�عاب أدارة

 ٧٫٢٠٩ ٢٫٥٢٤ مصار�ف الوساطة

 ٣٠٫٠٠٠ ١٢٫٠٠٠ الصندوق مجلس أ�عاب  ا�جلس الصندوق أعضاء  الصندوق مجلس 

 األرصدة مع األطراف ذات العالقة �� قائمة املركز املا�� كما ي��:

 ا�حسابطبيعة  طبيعة العالقة عالقةأطراف ذوي 
 د�سم�� ٣١

 م٢٠١٩
 د�سم�� ٣١

 م٢٠١٨
 الشركة األم ملدير  مصرف اإلنماء

 الصندوق 

 ١٤١٫٣٣٢ ٢٣٫٩٣٩ النقد �� املصرف
    

النقد �� حسابات  مدير الصندوق   شركة اإلنماء لالستثمار
 ١١٠٫٨٧٥ ٣٧٣٫٤٤٠ االستثمار

 - ٤٫٠٧٧ أ�عاب إدارة دائنة
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 تقار�ر القطاعات.١١

يحمل الصندوق محفظة من أدوات حقوق امللكية للشر�ات املدرجة �� السوق املالية السعودية. يقوم مدير الصندوق بتقييم األداء 

�ش�ل دوري و�خصص املوارد لألعمال �وحدة واحدة، و�التا��، لم يتم تحديد قطاعات �شغيل منفصلة ألغراض إعداد التقار�ر 

 "قطاعات التشغيل". ٨كما هو مطلوب �� املعيار الدو�� للتقر�ر املا�� تقار�ر القطاعات صاح عن املالية. و�التا��، لم يتم اإلف

 
 القيمة العادلة لألدوات املالية.١٢

�شتمل األدوات املالية ع�� األصول املالية واالل��امات املالية. تت�ون األصول واالل��امات املالية للصندوق من األرصدة البنكية، 

 لية بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة، وتوزيع األر�اح املدينة، واملستحقات وال��امات أخرى.واألصول املا

القيمة العادلة �� القيمة ال�ي يتم بموج��ا تبادل أصل أو سداد ال��ام ب�ن أطراف ذوي علم وراغب�ن �� ذلك وتتم بنفس شروط 

 التعامل مع األطراف األخرى. 

األصول واالل��امات ال�ي تم قياسها بالقيمة العادلة �� قائمة املركز املا�� �� ثالثة مستو�ات من التسلسل الهرمي للقيمة  تصنيفيتم 

بناء ع�� أد�ى مستوى من املدخالت املهمة املستخدمة �� قياس القيمة العادلة، ع�� النحو  التصنيفاتالعادلة. يتم تحديد هذه 

 التا��:

 األسعار املتداولة �� األسواق األ�شطة (غ�� املعدلة) ألصول أو ال��امات مماثلة. -املستوى األول •

مدخالت غ�� األسعار املدرجة ضمن املستوى األول وال�ي يمكن مالحظ��ا لألصول أو االل��امات، إما مباشر  -املستوى الثا�ي •

 و ؛)(�األسعار) أو بطر�قة غ�� مباشرة (�املشتقة من األسعار

 مدخالت األصول أو االل��امات ال�ي ال �ستند إ�� بيانات السوق القابلة للمالحظة (غ�� قابلة للمالحظة). -الثالث املستوى  •

وى لمستن اضمم تصنيفها بالتالي یت، وةطلنشواق األساجة في درلموق السر اسعاأعلی �ستند قيم��ا لتي �شتمل االستثمارات ا

 ال يقوم الصندوق بتعديل السعر املعروض لهذه األدوات.ة. طلنشاجة درلموق امللكية احقأدوات علی ول، ألا

 لم تكن هناك تحو�الت ب�ن املستو�ات خالل العام.

يحلل ا�جدول التا��، ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، أصول الصندوق وال��اماتھ (حسب الفئة) املقاسة بالقيمة العادلة 

 م. ٢٠١٨د�سم��  ٣١وم ٢٠١٩د�سم��  ٣١��

بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو  االستثمارات
 املستوى الثالث املستوى الثا�ي املستوى األول  ا�خسارة

    
 - - ١٫٥٩٢٫٨٣١ م٢٠١٩د�سم��  ٣١�� 

 - - ١٬١٣٥٬٨٨٦  م ٢٠١٨د�سم��  ٣١�� 
    

 التصنيف لألدوات املالية  

 
 د�سم�� ٣١

 م٢٠١٩
 

 د�سم�� ٣١
 م٢٠١٨

    املالية بالت�لفة املطفأة األصول 
 ١٬٢٦٦٬٢٠٨  ٣٩٧٫٣٧٩ نقد وما �عادلھ

 ٢٬٧٢٧٬٦٤٨  ٣٫٠٨٥٫٨٣٨ ات بالت�لفة املطفأةاستثمار 
    
    بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة استثمارات 

 ١٬١٣٥٬٨٨٦  ١٫١١٠٫٦٦١ �� األوراق املالية املدرجة ستثماراال 
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 إدارة ا�خاطر املالية.١٣

من خالل  الطو�لو  املتوسط رأس املال ع�� املدى ونموبدخل  املستثمر�ن تزو�د الرئيسية للصندوق �� ستثمارتتمثل أهداف اال 
 ات �� أسهم وأدوات أخرى.استثمار ع��  االستحواذ

 مخاطر السوق.و  مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. اط الصندوق �خاطر مالية متنوعة،يتعرض �ش

 عن تحديد ومراقبة ا�خاطر، 
ً
�قوم مجلس إدارة الصندوق باإلشراف ع�� مدير الصندوق وهو و �عت�� مدير الصندوق مسؤوال

 املسؤول ال��ائي ل�ل عمليات إدارة الصندوق.

إدارة  س��اتيجيةالدى الصندوق وثيقة للشروط واألح�ام ا�خاصة بھ ال�ي تحدد اس��اتيجيات أعمالھ العامة، وتحملھ للمخاطر و 
 .ستثمارا�خاطر العامة وهو ملزم باتخاذ إجراءات إلعادة توازن ا�حفظة بما يتما��ى مع إرشادات اال 

 �ستخدم الصندوق طرق مختلفة لقياس و�دارة مختلف أنواع ا�خاطر ال�ي يتعرض لها. يتم شرح هذه الطرق أدناه.

 االئتمانمخاطر 

 فشل أحد أطراف أداة مالية �� الوفاء بال��اماتھ و�تسبب �� تكبد الطرف اآلخر �خسارة مالية.تتمثل مخاطر االئتمان �� احتمال 

ات بالت�لفة املطفأة ومستحقات دخل املرابحة وتوزيعات ستثمار يتعرض الصندوق �خاطر االئتمان ع�� النقد أرصدتھ البنكية واال 

االئتمان من خالل مراقبة التعرض للمخاطر االئتمانية. ال يوجد لدى  االر�اح املدينة.  �س�� مدير الصندوق ا�� ا�حد من مخاطر

الصندوق آلية رسمية للتصنيف. تتم إدارة مخاطر االئتمان والتحكم ف��ا من خالل مراقبة التعرضات االئتمانية وا�حد من 

م إدارة مخاطر االئتمان �ش�ل عام ع�� ستمرار �� تقييم ا�جدارة االئتمانية لألطراف االخرى. تتاملعامالت مع أطراف محددة واال 

 أساس التصنيف االئتما�ي ا�خار�� للطرف األخر.

 املا��. قائمة املركزيو�ح ا�جدول أدناه ا�حد األق��ى للتعرض �خاطر االئتمان مل�ونات 
 د�سم�� ٣١ 

  م٢٠١٩
 د�سم�� ٣١

 م٢٠١٨
 ١٬٢٦٦٬٢٠٨  ٣٩٧٫٣٧٩ نقد وما �عادلھ

 ٢٬٧٢٧٬٦٤٨  ٣٫٠٨٥٫٨٣٨ املطفأةات بالت�لفة استثمار 

 ٣٬٩٩٣٬٨٥٦  ٣٫٤٨٣٫٢١٧ 

ات بالت�لفة املطفأة لدى بنوك تتمتع بتصنيف ائتما�ي جيد. فيما يتعلق بأر�اح ستثمار يتم حفظ النقد وما �عادلھ لصندوق واال 
 األسهم املدينة، ال يتعرض الصندوق �خاطر ائتمانية كب��ة.

ا�خسائر االئتمانية املتوقعة باستخدام احتمالية عدم السداد والتعرض من ذلك �خسارة. تقوم يقوم الصندوق بالقياس مخاطر 
 االدارة االخذ �� االعتبار من التحليالت التار�خية وكذلك املعلومات التطلعية �� تحديد أي خسائر ائتمانية متوقعة.

 ٣١وم ٢٠١٩ د�سم�� ٣١� ا�خسائر االئتمانية املتوقعة كما �� املالية ا�حتفظ ��ا بالت�لفة املطفأة � األصول تم النظر �� جميع 
الصندوق ال يتعرض  أن حيث جوهري األصول غ��  هذه ع��. بالنسبة لذلك ت�ون ا�خسائر االئتمانية املتوقعة م٢٠١٨د�سم�� 

 هذه األرصدة. سداد عن للتخلف�خاطر ائتمانية كب��ة وال يوجد تار�خ 

 مخاطر السيولة

قد تنتج مخاطر  للوفاء بال��اماتھ املتعلقة باألداة املالية. األموال جمع �� صعو�ةالصندوق  يواجھ أن مخاطر ��مخاطر السيولة 
 السيولة عن عدم القدرة ع�� بيع أحد األصول املالية �سرعة و�مبلغ يقارب قيمتھ العادلة.

و�التا��، يتعرض  ،األسبوعحدات يتم تنفيذها �� أيام التعامل خالل أن االش��اك واالس��داد للو  تنص شروط وأح�ام الصندوق ع��
الصندوق �خاطر السيولة �شأن اس��دادات حام�� الوحدات �� أي وقت. يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بانتظام 

 لضمان وجود أموال �افية للوفاء بأي ال��امات عند �شأتھ.
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 تتمة) )املاليةإدارة ا�خاطر 

 مخاطر السوق 

 العمولة    سعرمخاطر 

لتغ��ات �� أسعار العموالت ا�خاصة بالسوق ع�� األر�اح املستقبلية أو القيمة ااحتمال أن تؤثر  منالعموالت  سعرمخاطر  تنشأ
 العادلة لألدوات املالية. 

العمولة ألن جميع األصول املالية واالل��امات  كما �� تار�خ قائمة املركز املا��، ال يتعرض الصندوق �خاطر مهمة تتعلق بمعدل
 املالية ال تحمل عمولة.

    العملة مخاطر

 املالية �سبب التغ��ات �� أسعار صرف العمالت األجنبية. األدوات�� مخاطر تذبذب قيمة 

بالر�ال السعودي، و�التا�� ال تنشأ هذه ا�خاطر عن األدوات املالية املقومة �عمالت أجنبية. تتم جميع معامالت وأرصدة الصندوق 

 يتعرض الصندوق �خاطر صرف العمالت األجنبية.

 رمخاطر األسعا

مخاطر األسعار �� مخاطر تقلب قيمة األدوات املالية للصندوق نتيجة للتغ��ات �� أسعار السوق �سبب عوامل أخرى غ�� حركة 

 أسعار العمالت األجنبية والعموالت.

أسا��ي من عدم التأكد �شأن األسعار املستقبلية لألدوات املالية ال�ي يمتلكها الصندوق. يراقب مدير تنشأ مخاطر األسعار �ش�ل 

 خالل من االستثمار�ة محفظتھ تنويع خالل من ا�خاطر الصندوق  يدير .الصندوق �ش�ل دقيق حركة أسعار أدواتھ املالية

 من مختلف القطاعات الصناعية. األسهم مختلف �� االستثمار
 ات األسهم �� الصندوق ع�� النحو التا��:استثمار تركز الصناعة �� 

 م٢٠١٨ د�سم�� ٣١  م٢٠١٩ د�سم��  ٣١ القطاع الصنا��

 ر�ال سعودي  ٪  ر�ال سعودي  ٪ 
 ٣١٧٬٨٨٢  ٢٨  ٣٣٩٫٣٠١  ٣٠ البنوك
 ٤٤٬٧٨٩  ٤  ١٠٨٫١٨٢  ١٠ الطاقة
 ٤٤٬٩٢٨  ٤  ٣٢٫٥١٨  ٣ األغذية تجزئة

 ٩٧٬٦٤١  ٩  ٣٨٫١٢٠  ٣ التأم�ن
 ٤٨٨٬٩٨٥  ٤٣  ٢٢٩٫٥٨٦  ٢١ األساسية املواد

 ٣٦٬٦٣١  ٣  ١١٨٫٢٧١  ١١ التجزئة
 ١٠٥٬٠٣٠  ٩  ١٢٨٫١٥٤  ١١ االتصاالت خدمات
 -  -  ٦٥٫١٩٢  ٦ واملشرو�ات األغذية

 -  -  ٣٢٫٧٦٠  ٣ والتطو�ر العقارات دارةإ
 -  -  ١٨٫٥٧٧  ٢ رأسمالية السلع

 ١٬١٣٥٬٨٨٦  ١٠٠  ١٫١١٠٫٦٦١  ١٠٠ 

ات األسهم ا�حتفظ ��ا �� تار�خ التقر�ر، مع ثبات جميع املتغ��ات األخرى، �ان سيؤدي استثمار ٪ �� قيمة ١٠إن تأث�� الز�ادة بنسبة 
ر�ال سعودي  ١١١٫٠٦٦بقيمة  األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة وصا��  األصول إ�� ز�ادة �� صا�� الر�ح ع�� 

 األصول ٪ ع�� نفس األساس، فقد �ان سيقلل من صا�� الر�ح ع�� ١٠القيمة بنسبة  انخفاضأما سعودي).  ١١٣٫٥٨٨: ٢٠١٨(
 بنفس املقدار. األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة وصا�� 
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 إدارة رأس املال.١٤

�حام�� الوحدات القابلة لالس��داد. يمكن أن يتغ�� صا�� األصول بقيمة األسهم  يمثل رأس مال الصندوق صا�� األصول املنسو�ة

املنسو�ة إ�� حام�� الوحدات القابلة لالس��داد �ش�ل كب�� �� �ل يوم تقييم، حيث يخضع الصندوق لالش��ا�ات واالس��داد وفًقا 

أداء الصندوق. يتمثل هدف الصندوق عند إدارة رأس املال لتقدير مال�ي الوحدات �� �ل يوم تقييم، وكذلك التغي��ات الناتجة عن 

�� حماية قدرة الصندوق ع�� االستمرار كمنشأة مستمرة من أجل توف�� عوائد أل�حاب الوحدات، وتوف�� فوائد أل�حاب 

 �ة للصندوق.ستثمار املص�حة اآلخر�ن وا�حفاظ ع�� قاعدة رأسمالية قو�ة لدعم تطو�ر األ�شطة اال 

 ألصول العائدة إ�� مال�ي الوحدات.إدارة الصندوق واملدير بمراقبة رأس املال ع�� أساس قيمة صا�� ايقوم مجلس 

 �سو�ة قيمة الوحدة.١٥

)، قرر مجلس إدارة ٢٠١٧د�سم��  ٣١هـ (املوافق  ١٤٣٩ر�يع الثا�ي  ١٣بتار�خ  ١/٦/١٨٧٢/١٧وفقا لتعميم هيئة السوق املالية رقم 

 ٢٠١٧د�سم��  ٢٨هـ (املوافق ١٤٣٩يع الثا�ي ر� ١٠هيئة السوق املالية �� 
ً
) تقييد ��جيل خسائر االئتمان املتوقعة ا�حسو�ة وفقا

 ستثمارفقط لغرض القوائم املالية لصندوق اال  ٩للمعيار الدولية للتقار�ر املالية 

د�سم��  ٣١م و٢٠١٩د�سم��  ٣١جميع األصول املالية ال�ي تم االحتفاظ ��ا بت�لفة مطفأة خسارة ائتمانية متوقعة ��  اعتبارتم 
تمانية املتوقعة ع�� هذه األصول غ�� جوهري. و�ناء ع�� ذلك، فإن هذه األصول املالية ال تتضمن أثر ا�خسارة االئ ولكنم. ٢٠١٨

املا�� املنطبق ع�� سعر  التقر�ر�التا�� ال يلزم �سو�ة سعر الوحدة ا�حسوب وفقا إلطار أي �سو�ة متوقعة �خسارة االئتمان و 
 الوحدة ا�حسوب لغرض معامالت الوحدة.

 
 يوم التقييم األخ��.١٦

 .م) ٢٠١٨د�سم��  ٣١: ٢٠١٨(م ٢٠١٩ د�سم�� ٣١يوم التقييم األخ�� لغرض إعداد هذه القوائم املالية �� 

 
 التصنيف إعادة.١٧

 التدفقات النقدية لتتوافق مع عرض السنة ا�حالية. قائمةتصنيف األرقام املقارنة الواردة ��  إعادة تم

 
 األحداث الالحقة.١٨

وانتشر �� جميع أنحاء العالم، مما �سبب �� ار�اك قطاع  ٢٠٢٠) �� بداية عام ١٩تأكد ظهور الف��وس التا�� املستجد (�وفيد

مؤشرات أسواق املال �� تلك املناطق. �عت�� الصندوق أن هذا الو�اء �عد حدثا �عد ف��ة  األعمال والنشاط االقتصادي وانخفاض

 ألن الوضع متقلب وسريع التطور، فإننا ال �عتقد أنھ من املمكن عمليا تقدير األثر املا�� ا�حتمل 
ً
التقر�ر ال يتطلب �عديالت. نظرا

 .لهذا الو�اء ع�� الصندوق 

 

 اعتماد القوائم املالية  .١٩

  م.٢٠٢٠ ابر�ل ٧املوافق هـ ١٤٤١شعبان  ١٤الصندوق ��  مجلسهذه القوائم املالية من قبل  اعتمادتم 
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