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 2022 رير السنويالتق

 :االستثمار صندوق معلومات (أ

  االستثمار  صندوق اسم (1

 صندوق اإلنماء لألسهم السعودية

 

   .وممارساته االستثمار وسياسات أهداف (2

عية وذلك لتنمية رأ مة بالضوابط الشر ز س المال عىل المدى صندوق اإلنماء لألسهم السعودية هو صندوق استثمار عام مفتوح يهدف إىل توفير قناة استثمارية ملي 

ي السو 
كات المدرجة فز ي أسهم الشر

ق المالية السعودية الرئيسية الطويل وتحقيق أداء أفضل من أداء المؤشر اإلرشادي وذلك من خالل االستثمار بشكل أساسي فز

عية لدى مدير الصندوق.   والمجازة من قبل اللجنة الشر

ي سوق نمو 
عية االستثمار فز ي صناديق  –كما يحق للصندوق وبما يتوافق مع الضوابط الشر

السوق الموازية وأي سوق أخرى موافق عليها من قبل الهيئة، وفز

ي السوق المالية السعودية الرئيسية ETFsوصناديق االستثمار المتداولة )(، REITsاالستثمار العقارية المتداولة )
ي الطروحات األولية والطروحات المتبقية فز

(، وفز

ي صناديق وأدوا –وسوق نمو 
ت السوق الموازية وأي سوق أخرى موافق عليها من قبل الهيئة. ومن أجل ادارة السيولة، سوف يتم استثمار الفوائض النقدية فز

 لنقد. أسواق ا

 

  .واألرباح الدخل توزي    ع سياسة (3

ي الصن
 دوق. لن يقوم الصندوق بتوزي    ع أي أرباح لمالكي الوحدات وسيعمل عىل إعادة استثمار األرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية المحققة فز

 

  .مقابل وبدون الطلب عند متاحة الصندوق تقارير بأن يفيد بيان (4

 تقارير الصندوق عند الطلب بدون مقابليقوم مدير الصندوق بإتاحة 

 

شادي المؤشر  وصف (5 ي  والموقع للصندوق، االسي 
ونز   .)ُوجد )إنالخدمة لمزود اإللكي 

عية والمقدم من قبل أيديال ريتنجز ) شادي للصندوق هو مؤشر اإلنماء لألسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشر كة Ideal Ratingsالمؤشر االسي  (، وهي شر

 متخصصة مستقلة مرخصة لتقديم هذه الخدمات. 

 إىل قيمته
ً
كة استنادا ، ومن ثم يتم حساب أداء كل شر ي بداية عمل المؤشر

كة كما فز ، ويتم احتساب أداء المؤشر اإلرشادي باحتساب وزن كل شر ي بداية عمل المؤشر
ا فز

. وسيتم تحديث ها عىل األداء العام للمؤشر بحسب وزنها القيمي شادي بشكل رب  ع سنوي، ليشمل كل األسهم المتوافقة مع  ويكون تأثير مكونات المؤشر االسي 

ات جوه ي تؤدي إىل تغير
كات الت  ي السوق المالية السعودية الرئيسية. كما يتم التعامل مع جميع إجراءات الشر

عية والمدرجة فز ي الوزن القيمي مثل الضوابط الشر
رية فز

ات رأس المال وغير   ها بشكل دوري. توزيعات األسهم وتغيير

www.idealratings.com 

 

 :الصندوق أداء  (ب

ة )أو الثالث المالية السنوات يغطي  مقارنة جدول (1  :الصندوق(ويوضح تأسيس منذ األخير

ة       2022/12/31 2021/12/31 31/12/2020 السنوات المالية الثالث األخير

ي نهاية كل سنة مالية. 
ي قيمة أصول الصندوق فز

 44,842,069 53,583,227 32,905,744 صافز

ي نهاية كل سنة 
ي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة فز

صافز

 مالية
18.60 26.05 26.91 

ي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل 
أعىل وأقل صافز

 سنة مالية. 

 األقل األعىل األقل األعىل األقل األعىل

18.74 12.58 27.33 18.34 34.42 25.93 

ي نهاية كل سنة مالية.  عدد الوحدات المصدرة
 1,666,639 2,056,605 1,769,480 فز

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

 %3.55 2.23% %2.04 نسبة المرصوفات. 

ضة من إجماىلي قيمة األصول، ومدة 
نسبة األصول المقي 

 )إن ُوجدت(.  انكشافها وتاري    خ استحقاقها 
ضة  اليوجد أصول مقي 

شادي للصندوق بأداء  نتائج مقارنة أداء المؤشر االسي 

 الصندوق. 
6.18% 12.84% 11.79% 

 

2)  :  سجل أداء يغطي ما يىلي

 العائد اإلجماىلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات ومنذ التأسيس )حيثما ينطبق( .أ

 سنة واحدة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

169.06% 83.16% 67.30% 3.27% 
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 العائد اإلجماىلي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية، )أو منذ التأسيس( .ب

 

 اإلفصاح بشكل واضح عن إجماىلي نسبة جدول يوضح مقابل  .ج
ً
ي تحّملها صندوق االستثمار عىل مدار العام. ويجب أيضا

الخدمات والعموالت واألتعاب الت 

 المرصوفات، ويجب اإلفصاح عما إذا كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها. 

 

 1,591,284 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب

 %3.55 إجماىلي نسبة المرصوفات

ي قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها. 
 ال يوجد الظروف الت 

 

اض بشكل متسق.  .د  يجب تطبيق قواعد حساب بيانات األداء وأي افي 

اض متسق.   تم تطبيق قواعد حساب بيانات األداء وأي افي 

 

ات جوهرية خالل  (3 ي أداء الصندوق، يجب اإلفصاح عنها بشكل واضح. إذا حدثت تغيير
ة وأثرت فز  الفي 

ة التقرير.  ات جوهرية خالل في   ال يوجد أي تغيير

/ غير موافق / اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية عىل أن تحتوي عىل اسم الُمصِدر وتاري    خ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت )موافق  (4

 تصويت(. االمتناع من ال

 (. 1الرجاء االطالع عىل الملحق رقم )

 

  : تقرير مجلس ادارة الصندوق السنوي عىل أن يحتوي عىل سبيل المثال ال الحرص عىل (5

 أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية.  .أ

 نوع العضوية اسم العضو

 الصندوق عضو مستقل ورئيس مجلس إدارة األستاذ / خالد بن عبد هللا الرميح

ي 
 عضو مستقل الدكتور / محمد بن ابراهيم السحيبانز

 عضو غير مستقل االستاذ / مازن بن فواز بغدادي

 

 ذكر نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.  .ب

  األستاذ / خالد بن عبد هللا الرميح (1

ي علم النفس من جامعة الملك سعود 
ة عملية تزيد عن يحمل األستاذ/ خالد درجة البكالوريوس فز ي الرياض، حيث يتمتع بخير

ي المجاالت  30فز
 فز
ً
عاما

ي عام 
كة أرامكو منذ التحاقه بها فز ي شر

ي العديد من المناصب القيادية فز
وحت  اآلن، يشغل حاليا منصب مدير  1976اإلدارية والفنية والقيادية، تدرج فز

كة  ي منطقة الرياض، وقد مثل شر
كة أرامكو السعودية فز اء. شؤون شر  أرامكو لدى العديد من الجهات الحكومية، ومجلس الشورى وهيئة الخير

ي                 (2
  الدكتور / محمد بن ابراهيم السحيبانز

ي 
ي االقتصاد من جامعة كونكورديا ودرجة الماجستير فز

ي كندا ودرجة الماجستير فز
ي االقتصاد من جامعة كونكورديا فز

االقتصاد يحمل درجة الدكتوراه فز

ي االقتصاد اإلسالمي من جام
ي االقتصاد اإلسالمي من جامعة اإلمام ودرجة البكالوريوس فز

عة اإلمام، يتمتع اإلسالمي من جامعة اإلمام ودرجة البكالوريوس فز

ة تزيد عن  ي جامعة اإلمام محمد ب 29بخير
 منصب رئيس لقسم التمويل واالستثمار فز

ً
، كما يشغل حاليا ي المجال األكاديمي

ن سعود اإلسالمية، وقد سنة فز

ي المجال االقتصادي، ويحمل الدكتور الس
ي عمل عىل كثير من النشاطات األكاديمية وقدم مجموعة من األوراق العلمية واألعمال االستشارية فز

حيبانز

ي جامعة اإلمام  محم
 د بن سعود اإلسالمية. عضوية جمعية االقتصاد السعودية و عضوية العديد من المجالس واللجان والهي ئات العلمية فز

  االستاذ / مازن بن فواز بغدادي (3

ة أكير من  ي اإلنماء لالستثمار، ولديه خير
ي كل من بنك  20مازن بغدادي هو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب فز

ي مجال االستثمار. وقد عمل مازن فز
 فز
ً
عاما

ي سي العربية ال  إتش نر
ً
ا ي إتش الرياض والسعودي الفرنسي كابيتال وأخير

سعودية قبل انضمامه لإلنماء لالستثمار، حيث كان يشغل منصب رئيس االستثمار فز

ي اسواق األسهم والنقد عىل الم
ي إدارة الصناديق االستثمارية والمحافظ الخاصة الُمدارة فز

ي سي العربية السعودية. وقد عمل مازن فز ي إس نر
ّ

ز المحىل ستويير

. ويحمل مازن شهادة البكالوريوس ي ي مجاالت  والخليجر
ول والمعادن كما حصل عىل دورات متخصصة فز ي تخصص المالية من جامعة الملك فهد للبي 

فز

ي ادارة االعمال. اإلدارة من معهد انسياد للدراسات العليا 
 فز

 

 وصف أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته.  .ج

ي يكون  (1
 فيها، ويشمل ذلك الموافقة عىل جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية الت 

ً
 -عىل سبيل المثال ال الحرص  -الصندوق العام طرفا

 للقرارات االستثماري
ً
مة وفقا ي شأن أي الموافقة عىل عقود تقديم خدمات اإلدارة للصندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ، وال يشمل ذلك العقود المير

ة فز

ي المستقبل. 
 استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها فز

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.  (2

اف، و  (3   -اإلشر
ً
 الموافقة أو المصادقة عىل أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.  -مت  كان ذلك مناسبا

ام لدى مدير الصندوق أو مسؤ  (4 ز  عىل األقل مع لجنة المطابقة وااللي 
ً
ز سنويا ام الصندوق االجتماع مرتير ز ام لديه لمراجعة الي  ز ول المطابقة وااللي 

ز واألنظمة واللوائح ذات العالقة، ويشمل ذلك  ي الئحة صناديق االستثمار.  -عىل سبيل المثال ال الحرص  -بجميع القوانير
 المتطلبات المنصوص عليها فز

ي الئحة صناديق االستثمار  (5
ات المنصوص عليها فز )وأي تعديالت أخرى تتم عليها من وقت آلخر( وذلك قبل حصول  الموافقة عىل جميع التغيير

 مدير الصندوق عىل موافقة مالكي الوحدات والهيئة أو إشعارهم )حيثما ينطبق(. 

ه( يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق العام ومدير  (6  أم غير
ً
وط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر )سواء أكان عقدا التأكد من اكتمال ودقة شر

 صندوق وإدارته للصندوق العام، إضافة إىل التأكد من توافق ما سبق مع أحكام الئحة صناديق االستثمار. ال

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

3.27% 40.10% 15.64% 3.27% 6.01% 1.33% 4.48% -16.13% 7.77% 37.48% 
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وط وأحكام الصندوق.  (7  ألحكام الئحة صناديق االستثمار وشر
ً
 التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

ي االطالع عىل التقرير المتضمن ت (8
قييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من األطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق المشار إليها فز

الكي الئحة صناديق االستثمار )وأي تعديالت أخرى تتم عليها من وقت آلخر(، وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة م

وط وأحكام   لشر
ً
ي الئحة صناديق االستثمار. الوحدات وفقا

 الصندوق وماورد فز

 لسياسات وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة (9
ً
 تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقا

 بالصندوق وكيفية التعامل معها. 

 ما يحقق مصلحة مالكي الوحدات. العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وب (10

ي اتخذها مجلس إدارة الصندوق.  (11
ي تشتمل عىل جميع وقائع االجتماعات والقرارات الت 

 تدوين محاضز االجتماعات الت 

ي الئحة صناديق االستثمار ) (12
ت أخرى تتم عليها وأي تعديال االطالع عىل التقرير المتضمن جميع الشكاوى واإلجراءات المتخذة حيالها المشار إليها فز

ي 
وط وأحكام الصندوق وما ورد فز  لشر

ً
الئحة  من وقت آلخر(؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 صناديق االستثمار. 

 

 تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.  .د

ها وبحٍد  3,000 ز عن السنة المالية كحد أقىص  45,000أقىص ريال لكل عضو مستقل عن كل جلسة يحرصز ز مجتمعير ريال لجميع األعضاء المستقلير

 أو بعد كل اجتماع. 
ً
 وتحسب بشكل تراكمي يومي وتدفع سنويا

 

ز مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.  .ه  بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بير

ز مصال  أي تعارض متحقق أو محتمل بير
ً
اف عىل أي تعارض ال يوجد حاليا ح أعضاء مجلس اإلدارة ومصالح الصندوق، وسيقوم مجلس إدارة الصندوق باإلشر

 للمصالح إن وجدت وتسويتها، وسيتم بذل أقىص جهد ممكن لحل أي تعارض للمصالح بحسن النية وبالطريقة المناسبة. 

 

ي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق .و
 ذي العالقة.  بيان يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق الت 

  األعضاء  

 اسم الصندوق  نوع الصندوق 
االستاذ / مازن 

 بغدادي 

 الدكتور / محمد 

ي 
 السحيبان 

االستاذ / خالد 

 الرميح 

 صندوق اإلنماء العقاري  طرح خاص  ..........  ..........   عضو غير مستقل

ي  طرح خاص  ..........   ..........   عضو غير مستقل 
 صندوق دانية مكة الفندق 

يا العقاري  طرح خاص  ..........   ..........    عضو غير مستقل  صندوق اإلنماء الير

ي  طرح خاص  ..........   ..........   عضو غير مستقل 
وان اللوجيست   صندوق القير

 صندوق اإلنماء المدر للدخل األول  طرح خاص  ..........  ..........  عضو غير مستقل 

 صندوق ضاحية سمو العقاري  طرح خاص  ..........  عضو مستقل  عضو غير مستقل 

 صندوق اإلنماء مكة العقاري  طرح عام   ..........  ..........  عضو غير مستقل 

 صندوق اإلنماء مشارف العوالي  طرح خاص  ..........  ..........  عضو غير مستقل 

ي  طرح خاص  ..........  ..........  عضو غير مستقل 
 صندوق اإلنماء منطقة اإلنماء اللوجيست 

 صندوق اإلنماء مكة للتطوير األول  طرح خاص  ..........  ..........  عضو غير مستقل 

ي  طرح خاص  ..........  ..........  عضو غير مستقل 
 صندوق اإلنماء مكة للتطوير الثان 

 صندوق اإلنماء المحمدية العقاري   طرح خاص  ..........  ..........  عضو غير مستقل 

ي   طرح خاص  ..........  ..........  عضو غير مستقل 
 صندوق مجمع اإلنماء اللوجيست 

 صندوق االنماء رياض فيو  طرح خاص  ..........   ..........  عضو غير مستقل 

ي  طرح عام  ..........   عضو مستقل  عضو غير مستقل 
 صندوق اإلنماء وريف الوقف 

ي  طرح عام  ..........  عضو مستقل  عضو غير مستقل 
 صندوق اإلنماء عناية الوقف 

ي  طرح عام  ..........  عضو مستقل  عضو غير مستقل 
 صندوق بر الرياض الوقف 

ي لرعاية األيتام  طرح عام  ..........  عضو مستقل  عضو غير مستقل 
 صندوق اإلنماء الوقف 

ي  طرح خاص  ..........  ..........  عضو غير مستقل 
 صندوق القصيم الوقف 

 صندوق اإلنماء المتوازن متعدد األصول  طرح عام  عضو مستقل  عضو مستقل  عضو غير مستقل 

 صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي  طرح عام  عضو مستقل  عضو مستقل  عضو غير مستقل 

 صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية  طرح عام  عضو مستقل  عضو مستقل  عضو غير مستقل 

 صندوق اإلنماء الجزيرة األول  طرح خاص  ..........  ..........  عضو غير مستقل 

 طرح عام  ..........  ..........  عضو غير مستقل 
صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة 

ة األجل  –السعودية المحلية   قصير

ي قطاع الحج والعمرة  طرح خاص  ..........  ..........  عضو غير مستقل 
 صندوق االستثمار ق 

ي لمساجد الطرق  طرح عام  ..........  عضو مستقل  عضو غير مستقل 
 صندوق اإلنماء الوقف 
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 صندوق اإلنماء ضاحية الرياض العقاري  طرح خاص  ..........  ..........  عضو غير مستقل 

  1-صندوق االنماء الخاص لألسهم طرح خاص  ..........  ..........  عضو غير مستقل 

 الصندوق العائلي الخاص  طرح خاص  ..........  ..........  عضو غير مستقل 

 صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة  طرح عام  ..........  ..........  عضو غير مستقل 

 صندوق اإلنماء شمال الرياض العقاري  طرح خاص  ..........  ..........  عضو غير مستقل 

 صندوق اإلنماء شمال جدة العقاري  طرح خاص  ..........  ..........  عضو غير مستقل 

 صندوق مدينة جدة االقتصادية العقاري  طرح خاص  ..........  عضو مستقل  عضو غير مستقل 

 صندوق اإلنماء الخمرة العقاري  طرح خاص  ..........  ..........  عضو غير مستقل 

 صندوق اإلنماء للفرص المدرة للدخل  طرح خاص  ..........  ..........  عضو غير مستقل 

ي  طرح عام  ..........  ..........  عضو غير مستقل 
 صندوق االنماء ريت الفندق 

 

ي ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق  .ز
ي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها بما فز

 الموضوعات الت 

 (. 2الرجاء االطالع عىل الملحق رقم )

 

 مدير الصندوق:  (ج

  اسم مدير الصندوق، وعنوانه.  (1

كة اإلنماء لالستثمار  شر

 09134-37ترخيص هيئة السوق المالية رقم: 

 ، طريق الملك فهد.  2الرياض، حي العليا، برج العنود 

 المملكة العربية السعودية 11544الرياض  55560ص.ب. 

  8004413333هاتف : 

ي  
ونز  www.alinmainvestment.comالموقع اإللكي 

 

  اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار االستثمار )إن ُوجد( (2

 ال يوجد

 

ة.  (3  مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفي 

اتيجيات الصندوق مع استغالل الفرص  ام بقيود تم تنفيذ جميع استثمارات الصندوق بما يتوافق مع أهداف و اسي  ز االستثمارية الممكنة اخذين باالعتبار االلي 

وط و أحكام الصندوق قدر اإلمكان.  ي نصت عليها شر
 االستثمار الت 

 

ة.  (4  تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفي 

شادي  3.27 %كان أداء الصندوق خالل العام   شادي. عن المؤشر 11.79وبفارق %   %8.52- مقارنة بالمؤشر االسي   االسي 

 

ة.  (5 وط وأحكام الصندوق )بالنسبة إىل الصندوق العام( خالل الفي  ات حدثت عىل شر  تفاصيل أي تغيير

 م 2022/  09/  07 بتاريخ التحديثات

رات التغيير  حة مير  الصيغة الحالية الصيغة المقي 

كة اإلنماء  م مراجع الحسابات بتواري    خ التسليم الداخلية مع شر ز  لالستثمار. لم يلي 
كة اللحيد واليحتر  مراجع الحسابات: شر

 (. LYCAمحاسبون قانونيون )
مراجع الحسابات: الدكتور محمد 

كاه )  (. BDOالعمري وشر

 

ة.  (6 ي عىل معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفي 
ن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبتز

ِّ
مك
ُ
 أي معلومة أخرى من شأنها أن ت

ي من شأنها التأثير عىل قرار مالكي الوحدات.  ال يوجد 
 أي تغيير عىل معلومات الصندوق الت 

 

ي صناديق استثمار أخرى، يجب اإلفصاح عن نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة عىل الصندوق نفسه و  (7
ي إذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبير فز

الصناديق الت 

 . يستثمر فيها الصندوق

 اليوجد

 

 بشكل واضح ماهيتها وطريقة االستفادة منها )إن ُوجدت(بيان حو  (8
ً
ة، مبينا ي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفي 

 ل العموالت الخاصة الت 

وط واحكام الصندوق.  ي شر
ة لعدم وجود عموالت خاصة فز  لم يتم احتساب اي عموالت خاصة خالل الفي 

 

  بهذا التقرير. أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه الالئحة تضمينها  (9

 ال يوجد

 

  مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق.  (10

 يوما 30سنوات و  9

 طبق(. يجب اإلفصاح عن نسبة مرصوفات كّل صندوق بنهاية العام والمتوسط المرّجح لنسبة مرصوفات كل الصناديق الرئيسة المستثمر فيها )حيثما ين (11

http://www.alinmainvestment.com/
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 ال ينطبق

 

ز الحفظ:  (د   أمير

ز الحفظ،  (1  وعنوانه. اسم أمير

 الرياض المالية.  

 . 7279 – 13241الرياض  69حي الشهداء، الوحدة رقم  2414اإلدارة العامة: 

 المملكة العربية السعودية

خيص    07070-37برقم الي 

 920012299هاتف 

 : ي
ونز  www.riyadcapital.comالموقع االليكي 

 

 وصف موجز لواجباته ومسؤولياته.  (2

ز الحفظ  (1  أمير
ّ
 بموجب أحكام ال ُيعد

ً
 ثالثا

ً
اماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواٌء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ز  عن الي 

ً
ئحة مسؤوال

 تجاه مدير الصندوق مالكي الوحدات ومجلس إدارة الصندوق ع
ً
ز الحفظ مسؤوال  أمير

ّ
خسائر  نصناديق االستثمار والئحة مؤسسات السوق المالية، وُيعد

ه الُمتعمد.   الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء ترصفه أو تقصير

 عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية ا (2
ً
ز الحفظ مسؤوال  أمير

ُّ
لالزمة فيما ُيعد

 يتعلق بحفظ أصول الصندوق. 

 

  ق: مشغل الصندو  (ه

 اسم مشغل الصندوق، وعنوانه.  (1

كة اإلنماء لالستثمار   شر

 09134-37ترخيص هيئة السوق المالية رقم: 

 ، طريق الملك فهد.  2الرياض، حي العليا، برج العنود 

 المملكة العربية السعودية 11544الرياض  55560ص.ب. 

  8004413333هاتف : 

ي  
ونز  www.alinmainvestment.comالموقع اإللكي 

 

 وصف موجز لواجباته ومسؤولياته.  (2

 عن تشغيل صناديق االستثمار.  (1
ً
 فيما يتعلق بصناديق االستثمار، يكون مشغل الصندوق مسؤوال

ي يتوىل تشغيلها. يجب عىل مشغل الصندوق أن يحتفظ بالدفاتر والسجالت ذات الصلة بتشغيل  (2
 جميع الصناديق الت 

ي المملكة.  (3
 يجب عىل مشغل الصندوق إعداد سجّل بمالكي الوحدات وحفظه فز

 عن عملية توزي    ع األرباح عىل مالكي الوحدات.  (4
ً
 مشغل الصندوق مسؤوال

ّ
 ُيعد

5)  .
ً
 وعادال

ً
 كامال

ً
 عن تقييم أصول الصندوق تقييما

ً
 مشغل الصندوق مسؤوال

ُّ
 ُيعد

اك. يج (6 ي لتقديم طلبات االشي 
اك بالسعر الذي ُيحتسب عند نقطة التقييم التالية للموعد النهان   ب عىل مشغل الصندوق معاملة طلبات االشي 

وط وأحكام الصندوق.  (7 اك بحيث ال تتعارض مع أي أحكام تتضمنها لالئحة صناديق االستثمار أو شر  يجب عىل مشغل الصندوق تنفيذ طلبات االشي 

 

  ع الحسابات: مراج (و

 اسم مراجع الحسابات، وعنوانه. 

 اسم مراجع الحسابات:  أ. 

 (LYCA)  قانونيون محاسبون واليحيى اللحيد شركة

 العنوان المسجل وعنوان العمل لمراجع الحسابات:  ب. 

 السعودية العربية ،المملكة 11691 الرياض 85453. ب.ص فهد، الملك طريق المحمدية، حي عشر، الثاني الدور تاور، جراند العنوان

 101 :تحويلة ،  +966 11 2693516 هاتف

 +966 11 2694419 فاكس

ي 
ونز  www.lyca.com.sa الموقع اإللكي 

 

 القوائم المالية:  (ز

 
ً
ي يغطيها التقرير( لصندوق االستثمار وفقا

ة األولية الت  ة المحاسبة السنوية )أو الفي   القوائم المالية لفي 
ّ
عد
ُ
للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية يجب أن ت

ز  ز القانونيير  للمحاسبير

 (3الرجاء االطالع عىل الملحق رقم )
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 (. 1الملحق رقم )

موافق / / غير اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية عىل أن تحتوي عىل اسم الُمصِدر وتاري    خ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت )موافق 

 االمتناع من التصويت(. 

 

 
اسم 

 المصدر

تاريخ 

ونوع 

ومكان 

 الجمعية

 قرار التصويت موضوع التصويت

1 

 ام آي اس

 

7200 

 فبراير 6

 م2022

 

غير 

 العاديه

 

 الرياض

 

( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بأغراض 3التصويت على تعديل المادة رقم ) -البند األول: 
 .الشركة. ) مرفق (

 لم يتم الحضور

2 

اس تي 

 سي

 

7010 

21 

 فبراير

 م2022

 

 العاديه

 

 الرياض

 

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة .1
المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع )الثاني والثالث( والسنوي من العام 

 .م، وتحديد أتعابه2023األول من العام المالي م، والربع 2022المالي 

 .التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة )مرفق(.2

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة والء للتأمين التعاوني، التي  .3
اعتباره عضو لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ جميل بن عبدهللا الملحم، مصلحة غير مباشرة فيها، ب

في مجلس إدارة الشركة وعضو في مجلس إدارة شركة والء للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن 
-12-10اتفاقية توقيع عقد إلحاقي لتقديم تغطية تأمينية لمدة ست سنوات ميالدية اعتباراً من تاريخ 

مليون  19.3غ م، وذلك ضمن سياق األعمال االعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبل2021
 .لاير سعودي )مرفق(

 

 لم يتم الحضور

3 

كيان 

 السعودية

 

2350 

 

19 

 ابريل

 م2022

 

 العادية

 

مدينة 

الجبيل 

 الصناعية

 

 

 2021/12/31التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في  .1

 2021/12/31المنتهية في التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية  .2

 2021/12/31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في .3

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة  .4
وية من المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسن

 .م وتحديد أتعابه2023م، والربع األول من عام 2022العام المالي 

 2021/12/31التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  .5

لاير مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية  1,400,000التصويت على صرف مبلغ  .6
 2021/12/31المنتهية في 

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين الدكتور/ فهد عبدالعزيز الشريهي عضواً في مجلس  .7
)عضو غير تنفيذي( ابتداًء  -ممثل عن الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(  –اإلدارة 

مارس  19م إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2022مارس  1من 
خلفاً لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ خالد علي القرني )عضو غير تنفيذي( )مرفق السيرة  م2024
 .الذاتية(

 

 لم يتم الحضور

4 

اس تي 

 سي

 

7010 

19 

 ابريل

 م2022

 

 العادية

 

 الرياض

 

 

 .م2021-12-31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في .1

 .م2021-12-31حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في التصويت على تقرير مراجع  .2

 .م2021-12-31التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في .3

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في  .4
شركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة ( من المادة الحادية والسبعين من نظام ال1الفقرة )

الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في 
الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة 

 .المدرجة

لاير مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام ( 6,315,329.68التصويت على صرف مبلغ ) .5
 .م2021-12-31المالي المنتهي في 

 

 لم يتم الحضور

 

5 

بنك 

 الجزيرة

1020 

19 

 ابريل

 م2022

 

 العادية

 

 الرياض

 

 

https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/6889_329_2022-03-

28_15-01-13_ar.pdf 
 لم يتم الحضور
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6 

 الراجحي

1120 

 

8 

 مايو

 م2022

 

غير 

 العادية

 

 الرياض

 

 

https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/7899_353_2022-04-14_15-

13-18_ar.pdf 

 22و  8و  6و  5نعم للبند 

وامتناع عن  23و 

 التصويت لباقي البنود

7 

 علم

7203 

 

9 

 مايو

 م2022

 

 العادية

 

 الرياض

 

 

 .م31/12/2021للسنة المالية المنتهية في التصويت على تقرير مجلس اإلدارة .1

 .م31/12/2021التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في .2

 .م31/12/2021التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في .3

 .م31/12/2021 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في.4

( لاير مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة 1,399,285.71التصويت على صرف مبلغ ).5
 .م31/12/2021المالية المنتهية في 

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة .6
بع الثاني والثالث والسنوي من العام المراجعة وذلك لفحص ومراجعة، وتدقيق القوائم المالية للر

 .م وتحديد أتعابه2023م والربع األول من العام 2022المالي 

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية .7
 ( لاير للسهم والتي3( لاير سعودي بواقع )232,800,000م وقدرها )31/12/2021المنتهية في 

% من القيمة االسمية للسهم بعد خصم الزكاة وذلك لألسهم المستحقة لألرباح والبالغ 30تمثل 
( سهماً. وستكون احقية األرباح الموزعة لمساهمي الشركة المالكين لألسهم 77,600,000عددها )

لية بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجالت الشركة لدى مركز إيداع األوراق الما
)مركز إيداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق وسيتم تحديد تاريخ التوزيع الحقاً. 

 )مرفق(
التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف  .8

 .م2022سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 

واالمتناع  8و  7نعم للبند 

 لباقي البنودعن التصويت 

8 

أرامكو 

 السعودية

 

2222 

 

 

12 

 مايو

 م2022

 

غير 

 العادية

 

مدينة 

 الظهران

 

 .م2021ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في .1

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من خالل توزيع أسهم منح  .2
 :، وذلك وفقًا لما يلي لاير سعودي من األرباح المبقاة 15,000,000,000للمساهمين عبر رسملة 

لاير سعودي من  15,000,000,000ستتم زيادة رأس مال الشركة من خالل رسملة مبلغ  -
( مملوكة في 10( لكل عشرة أسهم )1وسيتم منح المساهمين سهًما واحًدا )األرباح المبقاة، 

 .الشركة

( لاير سعودي وسيصبح في 60,000,000,000يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة ستين مليار ) -
( لاير سعودي، بنسبة زيادة 75,000,000,000حال الموافقة على الزيادة خمسة وسبعين مليار)

 .% 25قدرها 
( سهم وسيصبح بعد 200,000,000,000لغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة مائتي مليار )يب -

 .( 220,000,000,000) الزيادة مائتين وعشرين مليار سهم

تهدف الشركة من خالل زيادة رأس المال إلى تعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق  -
لعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التط

 .وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق االستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة

في حال وجود كسور أسهم نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة  -
ع قيمتها على لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور األسهم و تباع بسعر السوق، ثم توزَّ

يوًما من  30المساهمين المستحقين لكسور األسهم كلَّ بحسب حصته، وذلك خالل مدة ال تتجاوز 
 .تاريخ تحديد األسهم المستحقة لكل مساهم

تكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين لألسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير  -
عادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي أرامكو السعودية لدى شركة مركز إيداع األوراق ال

 .المالية )مركز اإليداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية

 .( من نظام األساس للشركة المتعلقة برأس مالها )كما هو مرفق(6تعديل المادة ) -

 

 2بند نعم لل

9 

 إكسترا

 

4003 

12 

 مايو

 م2022

 

 العادية

 

مدينة 

 الخبر

 

https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/7903_434_2022-03-

30_16-54-49_ar.pdf 

واالمتناع  7و  5نعم للبند 

 عن التصويت لباقي البنود

10 

أسمنت 

 الرياض

9512 

23 

 مايو

 م2022

 

 العادية

على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من التصويت .1
م )مرفق السيرة الذاتية 14/06/2025م ومدتها ثالث سنوات تنتهي بتاريخ 15/06/2022تاريخ 

 .للمرشحين(

 .م )مرفق(31/12/2021التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  .2

 .م )مرفق(31/12/2021تصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ال .3

 .م )مرفق(31/12/2021التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في .4

 12و  7نعم للبند 

واالمتناع عن التصويت 

 لباقي البنود

 



 

 
Classification: Private 

 

 

 الرياض

 

 .م31/12/2021التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في  .5

تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة التصويت على  .6
المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع )األول والثاني والثالث( 

 .م وتحديد أتعابه )مرفق(2022والسنوي من العام المالي 

ة على المساهمين عن النصف الثاني التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدي .7
% من رأس المال وبإجمالي مبلغ تسعون 7.5( لاير للسهم وبنسة 0.75م بواقع )2021من عام 

مليون لاير، على أن تكون أحقية أرباح النصف الثاني لمساهمي الشركة المالكين لألسهم يوم 
اع األوراق المالية بنهاية ثاني إنعقاد الجمعية و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيد

يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة للشركة، وبذلك يصبح إجمالي األرباح الموزعة والمقترح 
% من القيمة االسمية للسهم 17.5( لاير للسهم والتي تمثل 1.75م هو ) 2021توزيعها عن عام 

 .زيع أرباح النصف الثاني الحقاً )مرفق(مليون لاير، وسيتم اإلعالن عن تاريخ تو 210وباجمالي 

( اثنان مليون ومائة ألف لاير سعودي كمكافأة 2,100,000التصويت على صرف مبلغ ) .8
 .م31/12/2021ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

رئيس التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد لإلسمنت والتي ل .9
مجلس اإلدارة األستاذ/ صالح الراشد وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالمحسن الراشد مصلحة 

مليون لاير وذلك  99.7م بقيمة 2021مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة األسمنت خالل العام 
 .بالشروط التجارية السائدة )مرفق(

ركة وشركة منظومة المباني والتي لعضو التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الش .10
مجلس اإلدارة األستاذ/ خليفة الملحم مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة األسمنت خالل 

 .مليون لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة )مرفق( 2.3م بقيمة 2021العام 

والتي لعضو مجلس  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طوى .11
اإلدارة الدكتور/ ناصر عقيل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة األسمنت خالل العام 

 .مليون لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة )مرفق( 80.3م بقيمة 2021

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع .12
 .2022ة المالية سنوي عن السن

 

11 

 الخريف

2081 

 

24 

 مايو

 م2022

 

 العادية

 الرياض

 

https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/11274_1981_2022-04-

28_15-40-00_ar.pdf 

واالمتناع عن  5نعم للبند 

 التصويت لباقي البنود

12 
 علم

7203 

29 

 مايو

 م2022

 

غير 

 العادية

 

 الرياض

 

التصويت على تعديل المادة )المادة الثانية( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ)اسم الشركة( .1
 .)مرفق(

التصويت على انتخاب أعضاء مستقلين لعضوية مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين .2
م ولمدة ثالثة سنوات حيث تنتهي في 25/11/2021بتاريخ الستكمال الدورة الحالية التي ابتدأت 

 م.) مرفق السير الذاتية(24/11/2024

( مقاعد ليصبح عدد 5( إلى )4التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من ) .3
( أعضاء، وذلك بتعيين األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان عضواً 5أعضاء لجنة المراجعة )

في لجنة المراجعة ابتداًء من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية مستقل 
 م. )مرفق السيرة الذاتية(24/11/2024بتاريخ 

 

 لم يتم الحضور

13 
 معادن

1211 

30 

 مايو

 م2022

 

غير 

 العادية

 

 الرياض

 

https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/8474_370_2022-04-

27_15-43-10_ar.pdf 

واالمتناع عن  8نعم للبند 

 التصويت لباقي البنود

14 
 كيمانول

2001 

16 

 يونيو

 م2022

 

 

 العادية

 

مدينة 

 الجبيل

 

 .م31/12/2021التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في  .1

 .م31/12/2021التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في .2

 .م31/12/2021التصويت على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في  .3

( مقاعد ليصبح عدد 4( إلى )3التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من ) .4
( أعضاء، وذلك بتعيين األستاذ/ يوسف بن عبد هللا بن عبد العزيز 4) أعضاء لجنة المراجعة

الراجحي )عضو مستقل( عضواً في لجنة المراجعة ابتداًء من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية 
 .م )مرفق السيرة الذاتية(11/11/2024فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 

كة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشر .5
المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي 

 .م، وتحديد أتعابه2023م، والربع األول من العام المالي 2022للعام المالي 

لعادية بالترخيص الوارد في التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة ا.6
( من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة 1الفقرة )

الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق. وفقاً للشروط الواردة في 

 لم يتم الحضور



 

 
Classification: Private 

 

ت الخاصة بشركات المساهمة الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركا
 .المدرجة

 التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان وكبار التنفيذيين .)مرفق( .7

 التصويت على تعديل سياسات و معايير العضوية في مجلس اإلدارة )مرفق( .8

 التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت )مرفق( .9

 لتصويت على تعديل الئحة عمل ومهام لجنة المراجعة )مرفق(ا .10

15 

 

 كيمانول

2001 

16 

 يونيو

 م2022

 

غير 

 العادية

 

مدينة 

 الجبيل

 

 

 من النظام االساسي المتعلقة باصدار االسهم.)مرفق( 10التصويت على تعديل المادة  .1

 من النظام االساسي المتعلقة بزيادة راس المال.)مرفق( 13التصويت على تعديل المادة  .2

 من النظام االساسي المتعلقة بتكوين مجلس اإلدارة. )مرفق( 17التصويت على تعديل المادة  .3

 من النظام االساسي المتعلقة بانتهاء العضوية. )مرفق( 18التصويت على تعديل المادة  .4

من النظام االساسي المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.  19ت على تعديل المادة التصوي .5
 )مرفق(

من النظام االساسي المتعلقة برئيس مجلس اإلدارة والعضو  20التصويت على تعديل المادة  .6
 المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر. )مرفق(

سي المتعلقة بصالحيات مجلس اإلدارة. من النظام االسا 22التصويت على تعديل المادة  .7
 )مرفق(

من النظام األساسي المتعلقة بصالحيات الرئيس التنفيذي.  23التصويت على حذف المادة  .8
 .)مرفق(

من النظام االساسي المتعلقة بمكافآة أعضاء مجلس اإلدارة.  24التصويت على تعديل المادة  .9
 )مرفق(

من النظام االساسي المتعلقة بإجتماعات مجلس اإلدارة.  25التصويت على تعديل المادة  .10
 )مرفق(

 من النظام االساسي المتعلقة بحضور الجمعيات. )مرفق( 27التصويت على تعديل المادة .11

 من النظام االساسي المتعلقة بتوزيع األرباح. )مرفق( 46التصويت على تعديل المادة .12

 

واالمتناع عن  12نعم للبند 

 لباقي البنودالتصويت 

16 
 الحمادي
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 م2022

 

غير 

 العادية

 

 الرياض

 

 مرفقه لكم التفاصيل في الملف
https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/10954_605_2022-05-

26_15-12-04_ar.pdf 

 17و  14و  12نعم للبند 

 23و  19و  18و 

واالمتناع عن التصويت 

 لباقي البنود
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 جبل عمر
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غير 

 العادية

 

مكة 

 المكرمة

 

https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/7616_460_2022-06-

07_14-31-15_ar.pdf 
 لم يتم الحضور

18 

أسمنت 

 الرياض

9512 

25 

 يوليو

 م2022

 

 

 الرياض

 

عملها ومكافآت أعضاءها وذلك التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط  .1
م، علما بأن 14/06/2025م وتنتهي بتاريخ 25/07/2022للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 

 :المرشحين هم )مرفق السيرة الذاتية لكل مرشح(

 األستاذ عبدهللا عتيق الفواز )عضو مستقل( -

 األستاذ محمد عبدالعزيز الشايع )من خارج مجلس اإلدارة( -

 تور عبدهللا صغير الحسيني )من خارج مجلس اإلدارة(الدك -

 

 لم يتم الحضور

19 

 جبل عمر

4250 

 

25 

 أغسطس

 م2022

 

غير 

 العادية

 

مكة 

 المكرمة

 

 

 

التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها من تسعة مليار ومائتان وأربعة  .1
أحد عشر مليار وخمسمائة وخمسة وأربعين ( لاير سعودي إلى 9,294,000,000وتسعين مليون )

( لاير سعودي 11,545,341,620مليون وثالثمائة وواحد وأربعين ألف وستمائة وعشرين )
( تسعمائة وتسعة وعشرون مليوناً وأربعمائة ألف سهم 929.400.000وزيادة عدد األسهم من)

وأربعة وثالثين ألف ( مليار ومائة وأربعة وخمسين مليون وخمسمائة 1,154,534,162إلى )
% في رأس المال الحالي للشركة 24,22ومائة واثنين وستين سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 

لغرض تحويل جميع الديون المستحقة عليها لصندوق اإلنماء مكة العقاري )بصفته الدائن( 
( سهم عادي جديد في الشركة لمالكي وحدات 0,442)"الصندوق"( وذلك عن طريق إصدار )

لصندوق مقابل كل وحدة يملكونها في الصندوق )"الصفقة"( وذلك بموجب أحكام الفقرة )ب( من ا
( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 56( من نظام الشركات وأحكام المادة )138المادة )

عن المستمرة ووفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الصفقة المبرمة بين الشركة ومدير الصندوق )نيابة 
م( )"اتفاقية الصفقة"(، بما في ذلك 2/4/2022هـ )الموافق 1/9/1443الصندوق( بتاريخ 

 :التصويت على األمور التالية المتعلقة بالصفقة

 .أ( التصويت على أحكام اتفاقية الصفقة

الحضور و االمتناع عن 

 التصويت



 

 
Classification: Private 

 

 .(ب( التصويت على التعديالت المقترحة على النظام األساس للشركة المتعلقة بالصفقة )مرفق

صويت على تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس اإلدارة، ج( الت
 .بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعاله

بمجلس اإلدارة في المركز  -عضو مستقل  –د( التصويت على تعيين األستاذ مازن فواز بغدادي 
يونيو  29 من تاريخ موافقة الجمعية العامة وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في الجديد، ابتداءً 

 (م ويعتبر هذا التعيين كجزء من شروط ابرام الصفقة. )مرفق السيرة الذاتية2024

التصويت على األعمال التي ستتم بين الشركة وصندوق االنماء مكة العقاري والتي يوجد .  2
دارة مصلحة في الصفقة، وهم الدكتور/ عبد الرؤوف محمد مناع لعدد من أعضاء مجلس اإل

بصفته نائب رئيس مجلس إدارة في شركة سليمان الراجحي القابضة، والتي تملك وحدات في 
الصندوق والدكتور/ أحمد عثمان القصبي بصفته مالكاً لوحدات في الصندوق بشكل مباشر 

للهيئة العامة لألوقاف، والتي تملك وحدات في  واألستاذ/ هشام عبد العزيز الزيد بصفته ممثل
الصندوق واألستاذ/ عبد العزيز سليمان الراجحي بصفته عضو مجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين 

في شركة سليمان الراجحي القابضة، والتي تملك وحدات في الصندوق واألستاذ/ مهند سعود 
ق واألستاذ/ محمد سلطان أبو ملحه بصفته الرشيد بصفته مالكاً لوحدات بشكل مباشر في الصندو

ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، والتي تملك وحدات في الصندوق وطبيعة التعامل هي 
عبارة عن زيادة رأس مال الشركة من تسعة مليار ومائتان وأربعة وتسعين مليون 

ة وأربعين مليون ( لاير سعودي إلى أحد عشر مليار وخمسمائة وخمس9,294,000,000)
( لاير سعودي وزيادة عدد 11,545,341,620وثالثمائة وواحد وأربعين ألف وستمائة وعشرين )

( تسعمائة وتسعة وعشرون مليوناً وأربعمائة ألف سهم إلى 929.400.000األسهم من)
( مليار ومائة وأربعة وخمسين مليون وخمسمائة وأربعة وثالثين ألف ومائة 1,154,534,162)

% في رأس المال الحالي للشركة لغرض 24,22ثنين وستين سهم والتي تمثل زيادة بنسبة وا
تحويل جميع الديون المستحقة عليها لصندوق اإلنماء مكة العقاري )بصفته الدائن( )"الصندوق"( 

( سهم عادي جديد في الشركة لمالكي وحدات الصندوق مقابل 0,442وذلك عن طريق إصدار )
ها في الصندوق، علماً بأن الموافقة على هذا البند مشروطة بالموافقة على البند كل وحدة يملكون

 .( أعاله1)
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التصويت على توصية مجلس اإلدارة بشأن زيادة رأس مال شركة االتصاالت السعودية )اس .1
 :سي( عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي اس تي سي وفقاً لما يليتي 

 .مليون لاير سعودي 30,000أ. المبلغ اإلجمالي للزيادة هو 

مليون لاير سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة  20,000ب. رأس المال قبل الزيادة 
 .(%150)مليون لاير سعودي بنسبة زيادة قدرها 50,000

مليون  5,000مليون سهم، وسيصبح عدد األسهم بعد الزيادة  2,000هم قبل الزيادة ج. عدد األس
 .سهم

د. تهدف هذه الزيادة في رأس المال إلى دعم اس تي سي في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى 
التوسع والنمو، وتعظيم العائد اإلجمالي للمساهمين، من خالل زيادة وتنويع االستثمارات واغتنام 

ص النمو المتوقعة في قطاعات االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية فر
 .والمنطقة

مليون لاير سعودي من األرباح المبقاة، وذلك  30,000هـ. ستتم الزيادة من خالل رسملة مبلغ 
 .( سهم يملكه المساهم وقت االستحقاق1( سهم لكل )1.5عن طريق منح )

كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة األسهم وتباع بسعر  و. في حال وجود
السوق ثم توزع قيمتها على حملة األسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خالل مدة ال 

 .يوماً من تاريخ تحديد األسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم 30تتجاوز 

الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس ز. في حال وافق مساهمو اس تي سي في اجتماع 
المال، ستكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير 

العادية الس تي سي والمقيدين في سجل مساهمي اس تي سي لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني 
 .ير العاديةيوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غ

( من نظام شركة االتصاالت السعودية )اس تي سي( األساس، والمتعلقة 7ح. تعديل المادة رقم )
 .بـرأس مال الشركة )مرفق(

( من نظام شركة االتصاالت السعودية )اس تي سي( األساس، والمتعلقة 8ط. تعديل المادة رقم )
 .باالكتتاب في األسهم )مرفق(

سياسة توزيع األرباح لشركة االتصاالت السعودية )اس تي سي( التصويت على تعديل  .2
 .)مرفق(

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة االتصاالت السعودية )اس تي سي(  .3
وشركة والء للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ جميل بن عبدهللا الملحم، 

باره عضو في مجلس إدارة اس تي سي وعضو في مجلس إدارة مصلحة غير مباشرة فيها، باعت
شركة والء للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية توقيع مجموعة من عقود التأمين لتقديم 

تغطيات تأمينية عامة لشركة االتصاالت السعودية وشركاتها التابعة لمدة ثالث سنوات ميالدية 
ك ضمن سياق األعمال االعتيادية ولم تمنح أي مزايا م، وذل2022-06-03اعتباراً من تاريخ 

 .مليون لاير سعودي في السنة )مرفق( 36.76تفضيلية، بمبلغ 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة االتصاالت السعودية )اس تي سي(،  .4
صة المحدودة لالبتكار التقني المحدودة وشركة علي بابا كالود )سنغافورة( الخا eWTPA وشركة

والشركة السعودية للذكاء االصطناعي "سكاي" والشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت" وهي 
عبارة عن اتفاقية شراكة تم ابرامها لغرض إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة والمتخصصة في 

ة حص) ( مليون لاير سعودي عند التأسيس894مجال الحوسبة السحابية برأس مال إجمالي )
%، سايت 4%، سكاي 10، علي بابا كالود  eWTPA 27%،%55شركة اس تي سي منها 

وذلك ضمن سياق األعمال االعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، ويعتبر صندوق  (4%
% من 64االستثمارات العامة طرف ذو عالقة حيث أنه أكبر مساهم في اس تي سي ويملك نسبة 

من خالل شركات تابعة له ويملك كامل أسهم  eWTPA حدود فياألسهم ، وكذلك يعتبر شريك م
شركتي سكاي وسايت، وألعضاء مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة كونهم 

ممثلين عن صندوق االستثمارات العامة وهم: معالي الدكتور/ خالد بن حسين البياري، واألستاذ/ 

واالمتناع  2و  1نعم للبند 

 يت لباقي البنودعن التصو
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انيا بنت محمود نشار، واألستاذ/ أردنت راوتينبيرق، يزيد بن عبدالرحمن الحميد، واألستاذة/ ر
 .واألستاذ/ سانجاي كابور )مرفق(

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة االتصاالت السعودية )اس تي سي(  .5
وصندوق االستثمارات العامة وهي عبارة عن اتفاقية شراكة تم ابرامها لغرض إنشاء شركة ذات 

مليون لاير  492ة والمتخصصة في مجال إنترنت األشياء برأس مال إجمالي مسؤولية محدود
 900سعودي عند التأسيس، وتتيح االتفاقية إمكانية زيادة رأس مال الشركة ليصل اإلجمالي إلى 

مليون لاير سعودي، وذلك حسب الحاجة، وبناًء على متطلبات الشركة، بنهاية السنة المالية الثالثة 
ستخضع للموافقات من الجهات المختصة والتنظيمية، والتي تملكها اس تي سي بعد التأسيس و

%( لكل منهما، وذلك ضمن سياق األعمال االعتيادية 50وصندوق االستثمارات العامة بنسبة )
ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، ويعتبر صندوق االستثمارات العامة طرف ذو عالقة حيث أنه أكبر 

% من األسهم، وألعضاء مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم 64لك نسبة مساهم في اس تي سي ويم
مصلحة غير مباشرة كونهم ممثلين عن صندوق االستثمارات العامة وهم: معالي الدكتور/ خالد بن 

حسين البياري، واألستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد، واألستاذة/ رانيا بنت محمود نشار، 
 .واألستاذ/ سانجاي كابور، )مرفق( واألستاذ/ أردنت راوتينبيرق،

التصويت على شراء شركة االتصاالت السعودية )اس تي سي( عدداً من أسهمها وبحد أقصى  .6
مليون سهم )ويعكس عدد األسهم المقترح شراؤها الزيادة المقترحة في رأس مال اس تي سي  15

ض تخصيصها لبرنامج مليون لاير سعودي، وذلك بغر 453%( وبمبلغ ال يتجاوز 150بنسبة 
م، 2020-04-20أسهم حوافز الموظفين المعتمد مسبقاً من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

على أن تمول عملية الشراء لألسهم من موارد اس تي سي الذاتية، وتفويض المجلس أو من 
عامة غير شهر من تاريخ قرار الجمعية ال 12يفوضه بإتمام عملية الشراء خالل فترة أقصاها 

سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة  7العادية، وعلى أن يتم االحتفاظ باألسهم المشتراة حتى 
غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع اس تي سي اإلجراءات والضوابط المنصوص عليها في 

 .األنظمة واللوائح ذات العالقة )مرفق(
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 (. 2الملحق رقم )

ي ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق 
ي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها بما فز

 الموضوعات الت 

 

 WebEx منصة خالل من م 01:00 الساعة م2022 مارس 15 في المنعقد( 24) رقم الصندوق إدارة مجلساجتماع  -1

 

 جدول أعمال االجتماع: 

 م. 2120سبتمير  21السابق المنعقد بتاري    خ  الموافقة والتوقيع عىل محرصز اجتماع مجلس اإلدارة 

 ي وافق عليها المجلس بالتمرير إىل تاري    خ انعقاد االجتماع )إن وجدت(. /الموافقة و
 أو التوقيع عىل القرارات والوثائق باإلضافة إىل تلك الت 

  اير  انعقاد االجتماع(. م )وأي تحديثات مهمة تمت إىل 2022مناقشة أداء الصندوق واألحداث ذات الصلة حت  شهر فير

  .)مناقشة القضايا المتعلقة بنشاط الصندوق إىل تاري    خ انعقاد االجتماع )إن وجدت 

  .ام ومكافحة غسل األموال ز  مقابلة مسؤول المطابقة وااللي 

 ي تم تطبيقها عىل الصندوق من قبل هيئة السوق المالية إىل تاري    خ انعقاد االجتماع )إن
 .وجدت( مناقشة التجاوزات والعقوبات الت 

  .)مسائل أخرى )إن وجدت 

 

ي قائمة المراجعة: 
ي تم ذكرها فز

ح لألنشطة الت   شر

 اف عىل هذا العدد بشكل فعال أ  وتم وتقويم ما إذا كان باإلمكان اإلشر
ً
ف عليها المجلس سنويا ي يشر

ز مجلس إدارة آخر لواحد تمت مراجعة عدد الصناديق العامة الت  ي تعيير
و ينبغز

ي ألعضاء المجلس. أو أكير من تلك 
 الصناديق العامة، وتم التقييم الذان 

 ام مدير الصندوق باألهداف االستثمارية وسياسات االستثمار وأي قيود أو حدود استثمارية أ ز  خرى. مناقشة أداء الصندوق العام، لمعرفة مدى الي 

 

  :أداء الصندوق 

شادي % مقار 16.59 2022لسنة  YTDأداء صندوق االنماء لألسهم السعودية    %.  5.67% بفارق 10.92نة بالمؤشر االسي 

  :توزي    ع األصول 

ي التوزي    ع واالنتقائية لأل 
اتيجية أخذ القرار فز  مع رؤية مدير الصندوق تم عرض توزي    ع وأوزان أصول الصندوق بالنسبة لقطاعات سوق األسهم السعودي )تداول( واسي 

ً
صول تماشيا

 رية لفريق عمل إدارة االستثمار. وتوصيات لجنة االستثمار واالجتماعات الدو 
كات.  ي أدت النتقاء الشر

اتيجية الت  كات مستثمر بها بالصندوق ومقدار تشكيلها من أصول الصندوق واالسي  ة شر  كما تم عرض أكير عشر

  :ي حجم األصول المدارة
 التغيير فز

ي حجم األصول المدارة مقارنة باالجتماع السابق حيث بلغ حجم 
 مليون ريال سعودي.  66.5األصول المدارة كان هناك ارتفاع فز

  :دادات اكات واالسي   االشي 

اكات بمقدار  دادات بمقدار  20.5كان هناك اشي   مليون ريال سعودي.  16.08مليون ريال سعودي مع وجود اسي 

  :ترتيب الصندوق 

 كان ترتيبه الخامس مقارنة مع أقرانه. 

  ام وتم مر ز ز واألنظمة واللوائح ذات العالقة. تم االجتماع مع مسؤول المطابقة وااللي  ام الصندوق لجميع القوانير ز
 اجعة الي 

  وط وأحكام الصندوق  ألحكام الئحة صناديق االستثمار وشر
ً
 ومذكرة المعلومات. التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 الفات قيود االستثمار فور وقوعهاإشعار مدير الصندوق لمجلس إدارة الصندوق بجميع مخ: 

ام ومكافحة غسل األموال ألعضاء المجلس أال يوجد مالحظات او مخالفات.  ز  أكد مسؤول المطابقة وااللي 

 ه ز للصندوق وتقارير المخاطر وتقارير شكاوى العمالء وغير عضاء المجلس حال توفرها ا( أل سيتم ارسال بعض التقارير النظامية )ومن ضمنها تقييم مقدمي الخدمات الخارجيير

 لالطالع و/أو الموافقة )حسب اللوائح المطبقة(. 

 

 قرارات المجلس: 

  .ي وقت الحق
 سيتم جدولة االجتماع القادم بالتنسيق مع األعضاء فز
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 WebEx منصة خالل من م 01:00 الساعة م2022 اغسطس 16 في المنعقد( 25) رقم الصندوق إدارة مجلساجتماع  -2

 

 جدول أعمال االجتماع: 

  م. 2220مارس  15الموافقة والتوقيع عىل محرصز اجتماع مجلس اإلدارة السابق المنعقد بتاري    خ 

 ي وافق عليها المجلس بالتمرير إىل تاري    خ انعقاد االجتماع )إن وجدت(. /الموافقة و
 أو التوقيع عىل القرارات والوثائق باإلضافة إىل تلك الت 

  م )وأي تحديثات مهمة تمت إىل انعقاد االجتماع(. 2022واألحداث ذات الصلة حت  شهر يوليو مناقشة أداء الصندوق 

  .)مناقشة القضايا المتعلقة بنشاط الصندوق إىل تاري    خ انعقاد االجتماع )إن وجدت 

  .ام ومكافحة غسل األموال ز  مقابلة مسؤول المطابقة وااللي 

 ي تم تطبيقها عىل
 . الصندوق من قبل هيئة السوق المالية إىل تاري    خ انعقاد االجتماع )إن وجدت(مناقشة التجاوزات والعقوبات الت 

  .)مسائل أخرى )إن وجدت 

 

ي قائمة المراجعة: 
ي تم ذكرها فز

ح لألنشطة الت   شر

 اف عىل هذا العدد ب  وتم وتقويم ما إذا كان باإلمكان اإلشر
ً
ف عليها المجلس سنويا ي يشر

ز مجلس إدارة آخر لواحد تمت مراجعة عدد الصناديق العامة الت  ي تعيير
شكل فعال أو ينبغز

ي ألعضاء المجلس. 
 أو أكير من تلك الصناديق العامة، وتم التقييم الذان 

 ام مدير الصندوق باألهداف االستثمارية وسياسات االستثمار وأي قيود أو حدود استثمارية أ ز  خرى. مناقشة أداء الصندوق العام، لمعرفة مدى الي 

 

  :أداء الصندوق 

شادي 16.24 2022لسنة  YTDأداء صندوق االنماء لألسهم السعودية    %.  11.93% بفارق 4.31% مقارنة بالمؤشر االسي 

  :توزي    ع األصول 

ي التوزي    ع واالنتقائية لأل 
اتيجية أخذ القرار فز  تم عرض توزي    ع وأوزان أصول الصندوق بالنسبة لقطاعات سوق األسهم السعودي )تداول( واسي 

ً
مع رؤية مدير الصندوق صول تماشيا

 وتوصيات لجنة االستثمار واالجتماعات الدورية لفريق عمل إدارة االستثمار. 
كات.  ي أدت النتقاء الشر

اتيجية الت  كات مستثمر بها بالصندوق ومقدار تشكيلها من أصول الصندوق واالسي  ة شر  كما تم عرض أكير عشر

  :ي حجم األصول المدارة
 التغيير فز

ي حجم األصول المدارة مقارنة باالجتماع السابق حيث بلغ حجم األصول المدارة  كان هناك انخفاض
 مليون ريال سعودي.  63.1فز

  :دادات اكات واالسي   االشي 

اكات بمقدار  دادات بمقدار  22.02كان هناك اشي   مليون ريال سعودي.  24.51مليون ريال سعودي مع وجود اسي 

  :ترتيب الصندوق 

ي مقار 
 نة مع أقرانه. كان ترتيبه الثانز

 

  .ز واألنظمة واللوائح ذات العالقة ام الصندوق لجميع القوانير ز
ام وتم مراجعة الي  ز  تم االجتماع مع مسؤول المطابقة وااللي 

  وط وأحكام الصندوق  ألحكام الئحة صناديق االستثمار وشر
ً
 رة المعلومات. ومذكالتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 ه ز للصندوق وتقارير المخاطر وتقارير شكاوى العمالء وغير ا( ألعضاء المجلس حال توفرها سيتم ارسال بعض التقارير النظامية )ومن ضمنها تقييم مقدمي الخدمات الخارجيير

 لالطالع و/أو الموافقة )حسب اللوائح المطبقة(. 

 يد ليتم توقيعها. بناء عىل طلب أعضاء مجلس الصندوق سوف يتم ارسا  ل محاظر االجتماعات السابقة عن طريق الير

 

 قرارات المجلس: 

  .ي وقت الحق
 سيتم جدولة االجتماع القادم بالتنسيق مع األعضاء فز
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 (. 3الملحق رقم )

 القوائم المالية

 

 

 

 

 
















































