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  2022 التقرير السنوي

 :االستثمار صندوق معلومات (أ

  االستثمار صندوق اسم (1

 . صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية

 

  .وممارساته االستثمار وسياسات أهداف (2

في اإلصدارات  صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خالل االستثمار بشكل أساسي

سهم الشركات التي لم يمضي وأ( تداول)األولية للشركات السعودية المساهمة وحقوق األولوية والطروحات المتبقية للشركات المدرجة في سوق األسهم الرئيسية 

يمضي على إدراجها  على إدراجها في السوق المالية خمس سنوات وصناديق االستثمار المماثلة ألهداف الصندوق وصناديق االستثمار العقارية المتداولة التي لم

السوق الموازية أو أي سوق أخرى موافق عليها  –نمو في السوق المالية خمس سنوات والمرخصة من الهيئة كطرح عام، فيما يخص الشركات المدرجة في سوق 

 . من قبل الهيئة ستشمل تلك اإلصدارات األولية وحقوق األولوية والطروحات المتبقية، وذلك بما يتوافق مع معايير اللجنة الشرعية للصندوق

 

  .واألرباح الدخل توزيع سياسة (3

 . وسيعمل على إعادة استثمار األرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية المحققة في الصندوقلن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح لمالكي الوحدات 

 

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

 يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير الصندوق عند الطلب بدون مقابل

 

  .)ُوجد إن)الخدمة لمزود اإللكتروني والموقع للصندوق، االسترشادي المؤشر وصف (5

 Ideal)ريتنجز المؤشر االسترشادي للصندوق هو مؤشر اإلنماء ألسهم اإلصدارات األولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية والمقدم من قبل أيديال 

Ratings)وهي شركة متخصصة مستقلة مرخصة لتقديم هذه الخدمات ،  . www.idealratings.com 

مل أداء المؤشر اإلرشادي باحتساب وزن كل شركة كما في بداية عمل المؤشر، ومن ثم يتم حساب أداء كل شركة استناداً إلى قيمتها في بداية ع ويتم احتساب

ألسهم المتوافقة وسيتم تحديث مكونات المؤشر االسترشادي بشكل ربع سنوي، ليشمل كل ا. المؤشر، ويكون تأثيرها على األداء العام للمؤشر بحسب وزنها القيمي

كما يتم التعامل مع جميع إجراءات الشركات التي تؤدي إلى تغيرات جوهرية في الوزن . مع الضوابط الشرعية والمدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية

 . القيمي مثل توزيعات األسهم وتغييرات رأس المال وغيرها بشكل دوري

 

 :الصندوق أداء  (ب

 :ويوضح(الصندوق تأسيس منذ أو)األخيرة  الثالث المالية نواتالس يغطي مقارنة جدول (1

 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2020 السنوات المالية الثالث األخيرة

 148,774,633 123,885,642 86,546,688 صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية

 13.59 12.05 9.55 ماليةصافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة 

 أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية
 األقل األعلى األقل األعلى األقل األعلى

9.56 6.54 12.71 9.37 14.68 12.14 

 10,944,026 10,277,020 9,067,113 عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية

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

 %1.44 %1.18 %1.29 . نسبة المصروفات

نسبة األصول المقترضة من إجمالي قيمة األصول، ومدة انكشافها وتاريخ 

 (. إن ُوجدت)استحقاقها 
 اليوجد أصول مقترضة

 %2.25- %12.15 %3.24- . نتائج مقارنة أداء المؤشر االسترشادي للصندوق بأداء الصندوق

 

 : سجل أداء يغطي ما يلي (2

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

 سنة واحدة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

35.94% 56.10% 50.93% 12.77% 

 

 

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

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 منذ التأسيس

35.94% 12.77% 26.29% 5.98% 14.97% -10.05% -13.07% 4.92% -4.52% 

م2015-مايو-17كان منذ بداية الصندوق والتي كانت بتاريخ   2015أداء الصندوق لعام : مالحظة  

 

 

ويجب أيضاً اإلفصاح بشكل واضح عن إجمالي نسبة . جدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحّملها صندوق االستثمار على مدار العام .ج

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

 2,135,634 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب

 %1.44 إجمالي نسبة المصروفات

 اليوجد . الظروف التي قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها
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 . يجب تطبيق قواعد حساب بيانات األداء وأي افتراض بشكل متسق .د

 . قواعد حساب بيانات األداء وأي افتراض متسقتم تطبيق 

 

 . إذا حدثت تغييرات جوهرية خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق، يجب اإلفصاح عنها بشكل واضح (3

 . ال يوجد أي تغييرات جوهرية خالل فترة التقرير

 

غير موافق  / موافق )اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي على اسم الُمصِدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت  (4

 (. االمتناع من التصويت / 

 (. 1)الرجاء االطالع على الملحق رقم 

 

 : المثال ال الحصر علىتقرير مجلس ادارة الصندوق السنوي على أن يحتوي على سبيل  (5

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

 نوع العضوية اسم العضو

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

 عضو مستقل محمد بن ابراهيم السحيباني / الدكتور 

 مستقلعضو غير  مازن بن فواز بغدادي / االستاذ 

 

 . ذكر نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق .ب

  خالد بن عبد هللا الرميح / األستاذ  (1

عاماً في المجاالت  30خالد درجة البكالوريوس في علم النفس من جامعة الملك سعود في الرياض، حيث يتمتع بخبرة عملية تزيد عن  / يحمل األستاذ

وحتى اآلن، يشغل حاليا منصب مدير  1976اإلدارية والفنية والقيادية، تدرج في العديد من المناصب القيادية في شركة أرامكو منذ التحاقه بها في عام 

 . الشورى وهيئة الخبراءشؤون شركة أرامكو السعودية في منطقة الرياض، وقد مثل شركة أرامكو لدى العديد من الجهات الحكومية، ومجلس 

  محمد بن ابراهيم السحيباني                 / الدكتور  (2

االقتصاد يحمل درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كونكورديا في كندا ودرجة الماجستير في االقتصاد من جامعة كونكورديا ودرجة الماجستير في 

ي االقتصاد اإلسالمي من جامعة اإلمام ودرجة البكالوريوس في االقتصاد اإلسالمي من جامعة اإلمام، اإلسالمي من جامعة اإلمام ودرجة البكالوريوس ف

سنة في المجال األكاديمي، كما يشغل حالياً منصب رئيس لقسم التمويل واالستثمار في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،  29يتمتع بخبرة تزيد عن 

ات األكاديمية وقدم مجموعة من األوراق العلمية واألعمال االستشارية في المجال االقتصادي، ويحمل الدكتور السحيباني وقد عمل على كثير من النشاط

 . عضوية جمعية االقتصاد السعودية و عضوية العديد من المجالس واللجان والهيـئات العلمية في جامعة اإلمام  محمد بن سعود اإلسالمية

  از بغداديمازن بن فو / االستاذ  (3

وقد عمل مازن في كل من . عاماً في مجال االستثمار 20مازن بغدادي هو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اإلنماء لالستثمار، ولديه خبرة أكثر من 

وأخيراً إتش بي سي العربية السعودية قبل انضمامه لإلنماء لالستثمار، حيث كان يشغل منصب رئيس االستثمار  بنك الرياض والسعودي الفرنسي كابيتال

وقد عمل مازن في إدارة الصناديق االستثمارية والمحافظ الخاصة الُمدارة في اسواق األسهم والنقد على المستويين . في إتش إس بي سي العربية السعودية

ويحمل مازن شهادة البكالوريوس في تخصص المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كما حصل على دورات متخصصة في  . المحلّي والخليجي

 . مجاالت اإلدارة من معهد انسياد للدراسات العليا في ادارة االعمال

 

 . وصف أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته .ج

 -على سبيل المثال ال الحصر  -الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق العام طرفاً فيها، ويشمل ذلك  (1

في شأن أي ة الموافقة على عقود تقديم خدمات اإلدارة للصندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ، وال يشمل ذلك العقود المبرمة وفقاً للقرارات االستثماري

 . استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل

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

 . الموافقة أو المصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق -متى كان ذلك مناسباً  -اإلشراف، و  (3

ياً على األقل مع لجنة المطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة وااللتزام لديه لمراجعة التزام الصندوق االجتماع مرتين سنو (4

 . المتطلبات المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار -على سبيل المثال ال الحصر  -بجميع القوانين واألنظمة واللوائح ذات العالقة، ويشمل ذلك 

وذلك قبل حصول ( وأي تعديالت أخرى تتم عليها من وقت آلخر)وافقة على جميع التغييرات المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار الم (5

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

يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق العام ومدير ( أكان عقداً أم غيره سواء)التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر  (6

 . الصندوق وإدارته للصندوق العام، إضافة إلى التأكد من توافق ما سبق مع أحكام الئحة صناديق االستثمار

 . االستثمار وشروط وأحكام الصندوقالتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً ألحكام الئحة صناديق  (7

في الئحة االطالع على التقرير المتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من األطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق المشار إليها  (8

ندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً ، وذلك للتأكد من قيام مدير الص(وأي تعديالت أخرى تتم عليها من وقت آلخر)صناديق االستثمار 

 . لشروط وأحكام الصندوق وماورد في الئحة صناديق االستثمار

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

 . مل معهابالصندوق وكيفية التعا

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

 . تدوين محاضر االجتماعات التي تشتمل على جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق (11



 

 
Classification: Private 

 

وأي تعديالت أخرى تتم عليها )االطالع على التقرير المتضمن جميع الشكاوى واإلجراءات المتخذة حيالها المشار إليها في الئحة صناديق االستثمار  (12

ً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد (من وقت آلخر في الئحة ؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 . صناديق االستثمار

 

 . تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق .د

 . لاير سعودي عن السنة المالية بحد أقصى تُمثل مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين 24,000

 

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

ً أي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح أعضاء مجلس اإلدارة ومصالح الصندوق، وسيقوم مجلس إدارة الصندوق باإلشراف على أي ال يوجد حال يا

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

 

 . ديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العالقةبيان يوضح جميع مجالس إدارة الصنا .و

 

  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 

 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 



 

 
Classification: Private 

 

 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 

 

 

 . الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها بما في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق ألهدافه .ز

 (. 2)الرجاء االطالع على الملحق رقم 

 

  : الصندوقمدير  (ج

 . اسم مدير الصندوق، وعنوانه (1

 شركة اإلنماء لالستثمار
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 . ، طريق الملك فهد 2الرياض، حي العليا، برج العنود 
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 (إن ُوجد)أو مستشار االستثمار / اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و (2

 ال يوجد

 

 . مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة (3

الصندوق مع استغالل الفرص االستثمارية الممكنة اخذين باالعتبار االلتزام بقيود  تم تنفيذ جميع استثمارات الصندوق بما يتوافق مع أهداف و استراتيجيات

 . االستثمار التي نصت عليها شروط و أحكام الصندوق قدر اإلمكان

 

 . تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة (4

 . المؤشر االسترشاديعن   2.25- % وبفارق % 15.02 مقارنة بالمؤشر االسترشادي  12.77 %العام كان أداء الصندوق خالل 

 

 . خالل الفترة( بالنسبة إلى الصندوق العام)تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام الصندوق  (5

 م 2022/  09/  07 بتاريخ التحديثات

 الصيغة الحالية الصيغة المقترحة مبررات التغيير

 . الداخلية مع شركة اإلنماء لالستثمارلم يلتزم مراجع الحسابات بتواريخ التسليم 
شركة اللحيد واليحيى : مراجع الحسابات

 (. LYCA)محاسبون قانونيون 
الدكتور محمد : مراجع الحسابات

 (. BDO)العمري وشركاه 

 

ن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة  (6  . الصندوق خالل الفترةأي معلومة أخرى من شأنها أن تُمّكِ

 . ال يوجد أي تغيير على معلومات الصندوق التي من شأنها التأثير على قرار مالكي الوحدات

 

الصناديق التي إذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى، يجب اإلفصاح عن نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه و (7

 . الصندوقيستثمر فيها 

 . د ال يوج

 (إن ُوجدت)بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة، مبيناً بشكل واضح ماهيتها وطريقة االستفادة منها  (8

 . ال يوجد

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

 . ال يوجد

 

 . مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق (10

 أشهر 7سنوات و  7

 

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

 ال يوجد. 

 

 

  : أمين الحفظ (د

 . اسم أمين الحفظ، وعنوانه (1

 . الرياض المالية

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

 المملكة العربية السعودية

 07070-37برقم الترخيص  

http://www.alinmainvestment.com/
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 920012299هاتف 

 www.riyadcapital.com: الموقع االليكتروني

 

 . لواجباته ومسؤولياتهوصف موجز  (2

ثاً بموجب أحكام الئحة يُعدّ أمين الحفظ مسؤوالً عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواٌء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفاً ثال( 1

الصندوق مالكي الوحدات ومجلس إدارة الصندوق عن خسائر صناديق االستثمار والئحة مؤسسات السوق المالية، ويُعدّ أمين الحفظ مسؤوالً تجاه مدير 

 . الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره الُمتعمد

ة فيما لالزميُعدُّ أمين الحفظ مسؤوالً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية ا( 2

 . يتعلق بحفظ أصول الصندوق

 

  : مشغل الصندوق (ه

 . اسم مشغل الصندوق، وعنوانه (1

 شركة اإلنماء لالستثمار 

 09134-37: ترخيص هيئة السوق المالية رقم
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 . وصف موجز لواجباته ومسؤولياته (2

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

 . تشغيلهايجب على مشغل الصندوق أن يحتفظ بالدفاتر والسجالت ذات الصلة بتشغيل جميع الصناديق التي يتولى ( 2

 . يجب على مشغل الصندوق إعداد سجّل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة( 3

 . يُعدّ مشغل الصندوق مسؤوالً عن عملية توزيع األرباح على مالكي الوحدات( 4

 . يُعدُّ مشغل الصندوق مسؤوالً عن تقييم أصول الصندوق تقييماً كامالً وعادالً ( 5

 . طلبات االشتراك بالسعر الذي يُحتسب عند نقطة التقييم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك يجب على مشغل الصندوق معاملة( 6

 . يجب على مشغل الصندوق تنفيذ طلبات االشتراك بحيث ال تتعارض مع أي أحكام تتضمنها لالئحة صناديق االستثمار أو شروط وأحكام الصندوق( 7

 

  : مراجع الحسابات (و

 . حسابات، وعنوانهاسم مراجع ال

 : 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

  www.lyca.com.sa اإللكتروني الموقع

 

 : القوائم المالية (ز

الهيئة السعودية للمحاسبين لصندوق االستثمار وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من ( أو الفترة األولية التي يغطيها التقرير)يجب أن تُعدّ القوائم المالية لفترة المحاسبة السنوية 

 القانونيين

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

غير موافق  / موافق )اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي على اسم الُمصِدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت 

 (. االمتناع من التصويت / 

 

 
اسم 

 المصدر

تاريخ 

ونوع 

ومكان 

 الجمعية

 قرار التصويت موضوع التصويت

1 

 أكوا باور

 

2082 

05 

يناير 

 م2022

غير 

 العادية

 لرياض

 

 

 

 

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بإنهاء دورة مجلس إدارة الشركة الحالية التي بدأت  1.

 .الجمعية العامة غير العادية م وذلك من تاريخ إنعقاد2019يوليو  5بتاريخ 

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من . 2

-01-04تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ومدتها ثالث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 

 لذاتية للمرشحين((. )مرفق السير ا1م وذلك في حال الموافقة على البند رقم )2025

وذلك من  2019يوليو  5لتصويت على إنهاء دورة لجنة المراجعة الحالية التي بدأت بتاريخ .ا3

 .تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة  4.

-01-04م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2022-01-05قاد الجمعية الجديدة ابتداًء من تاريخ انع

( علماً أن المرشحين )المرفقة سيرهم الذاتية( 3م، وذلك في حال الموافقة على البند رقم )2025

 :هم

 أ. األستاذ خالد الربيعة )رئيساً(

 ب. األستاذ مايك تشنغ

 ج. األستاذ عبدهللا الرويس

 د. األستاذ لي بنغ

 تاذ رشيد الرشيدهـ. األس

 ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )التأسيس(. )مرفق (1التصويت على تعديل المادة ) 5.

 ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )إسم الشركة(. )مرفق (2التصويت على تعديل المادة ) 6.

 لم يتم الحضور

2 

ام آي 

 اس

 

7200 

6 

 فبراير

 م2022

 

غير 

 العاديه

 

 الرياض

 

 

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

 لم يتم الحضور

3 

 أكوا باور

 

2082 

17 

 فبراير

 م2022

 

 العاديه

 

 الرياض

 

 

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

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

 لم يتم الحضور
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4 

 سلوشنز

 

7202 

2 

 مارس

 م2022

 

غير 

 العاديه

 

 الرياض

 

 

 

 الثانية من النظام األساس للشركة المتعلقة باسم الشركة. )مرفق(التصويت على تعديل المادة  .1

التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام األساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.  .2
 .)مرفق(

التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام األساس للشركة المتعلقة بالمشاركة والتملك في  .3
 ق(الشركات. )مرف

التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام األساس للشركة المتعلقة بصالحيات .4
 المجلس. )مرفق(

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة  .5
الثالث والسنوي من المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني و

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

 

 لم يتم الحضور

5 

الخدمات 

 األرضية

 

4031 

9 

 مارس

 م 2022

 

 العادية

 

 جدة

 

 

 

(  التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة ) الثالثة.1
 05/05م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ 2022/05/06والتي سوف تبدأ اعتبارا من تاريخ 

 .م )مرفق السير الذاتية(2025/

م ولمدة 2022/05/06التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ .2
ملها ومكافآت أعضائها )مرفق م وعلى مهامها وضوابط ع2025/ 05/ 05ثالثة سنوات تنتهي في 

 - :السير الذاتية( وهم كالتالي

 الدكتور/ عمر بن عبدهللا جفري.1

 األستاذ/ هشام بن علي العقل .2

 األستاذ/ عادل بن صالح أبالخيل .3

 األستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل.4

 األستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور.5
 

 لم يتم الحضور

6 

وقت 

 اللياقة

 

1830 

19 

 ابريل

 م2022

 

 العادية

 

 الرياض

 

 

 

 

 .م31/12/2021التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  .1

 .م31/12/2021التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في  .2

 .م31/12/2021التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في  .3

 .م31/12/2021التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  .4

لاير مكافآت وتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة عن  2,131,000التصويت على صرف مبلغ .5
 .م31/12/2021السنة المالية المنتهية في 

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

 .م وتحديد أتعابه2023م والربع األول لعام 2022العام المالي 

حمد بن التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس اإلدارة االستاذ  .7
علي الصقري، والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة فيها 

ولعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها، ولعضو مجلس 
اإلدارة األستاذة/ حصة بنت حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد ايجار 

التي يقع عليها المركز الرئيسي للشركة وقد تم هذا التعامل بنا ء على أسس تجارية ودون  األرض
 لاير. )مرفق( 2,487,123م كانت 2021شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعامالت في عام 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة حمد الصقري والتي لعضو  .8
رة األستاذ/ حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة فيها، ولعضو مجلس اإلدارة مجلس اإلدا

األستاذ/ علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها، ولعضو مجلس اإلدارة األستاذة/ حصة 
بنت حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مبيعات الشركات، وقد تم هذا 

م 2021ارية ودون شروط تفضيلية، علما بأن قيمة التعامالت في عام التعامل بناًء على أسس تج
 لاير. )مرفق( 197,831كانت 

التصويت على قرارات مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف  .9
 2.1م بواقع 2021ديسمبر  31األول والربع الثالث والربع الرابع من السنة المالية المنتهية في 

 لاير. )مرفق( 110,005,058.10% من قيمة السهم اإلسمية وبمبلغ وقدره 21لاير للسهم تمثل 

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف  .10
 .م2022سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 

امة العادية بالترخيص الوارد في التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية الع .11
( من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة 1الفقرة )

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

 .المساهمة المدرجة

 

وامتناع   10و 9نعم للبند 

 عن التصويت لباقي البنود

7 

 علم

7203 

 

9 

 مايو

 م2022

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

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

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

واالمتناع  8و  7نعم للبند 

 عن التصويت لباقي البنود
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 العادية

 

 الرياض

 

 

 

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

دارة عن السنة ( لاير مكافأة ألعضاء مجلس اإل1,399,285.71التصويت على صرف مبلغ ).5
 .م31/12/2021المالية المنتهية في 

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

 .حديد أتعابهم وت2023م والربع األول من العام 2022المالي 

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية .7
( لاير للسهم والتي 3( لاير سعودي بواقع )232,800,000م وقدرها )31/12/2021المنتهية في 

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

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

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

 .م2022سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 
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 .م2021ديسمبر  31المنتهي في التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي .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 )1األرباح المبقاة، وسيتم منح المساهمين سهًما واحًدا )

 .الشركة

( لاير سعودي وسيصبح في 60,000,000,000يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة ستين مليار ) -
ي، بنسبة زيادة ( لاير سعود75,000,000,000حال الموافقة على الزيادة خمسة وسبعين مليار)

 .% 25قدرها 

( سهم وسيصبح بعد 200,000,000,000يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة مائتي مليار ) -
 .( 220,000,000,000) الزيادة مائتين وعشرين مليار سهم

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

 .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 وتباع بسعر السوق، ثم توزَّ

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

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

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

 .أس مالها )كما هو مرفق(( من نظام األساس للشركة المتعلقة بر6تعديل المادة ) -
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والتي تبدأ من  التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة.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(31/12/2021التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  .3

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

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

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

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

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني  .7
% من رأس المال وبإجمالي مبلغ تسعون 7.5لسهم وبنسة ( لاير ل0.75م بواقع )2021من عام 

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

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

 .مليون لاير، وسيتم اإلعالن عن تاريخ توزيع أرباح النصف الثاني الحقاً )مرفق( 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 

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

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

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

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

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

 .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
 .2022سنوي عن السنة المالية 
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 :جدول األعمال

 .م31/12/2021التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي الُمنتهي في .1

 .م31/12/2021التصويت على تقرير ُمراجع حسابات الشركة عن العام المالي الُمنتهي في  .2

 .م31/12/2021التصويت على القوائم المالية عن العام المالي الُمنتهي في  .3

لاير سعودي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن  3,765,000التصويت على صرف مبلغ  .4
 .م31/12/2021السنة المالية المنتهية في 

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

 .ق(التصويت على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة. )مرف .6

 .التصويت على تعديل المادة األولى من النظام األساس للشركة المتعلقة بالتحول. )مرفق( .7

التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام األساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.  .8
 .)مرفق(

داول األسهم. التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام األساس للشركة المتعلقة بت .9
 .)مرفق(

واالمتناع عن  14نعم للبند 

 التصويت لباقي البنود
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التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام األساس للشركة المتعلقة  .10
 .باجتماعات المجلس. )مرفق(

التصويت على تعديل المادة السابعة والثالثون من النظام األساس للشركة المتعلقة بقرارات  .11
 .الجمعية. )مرفق(

المادة األربعون من النظام األساس للشركة المتعلقة بتشكيل اللجنة. التصويت على تعديل  .12
 .)مرفق(

التصويت على تعديل المادة الثامنة واألربعون من النظام األساس للشركة المتعلقة بتوزيع .13
 .األرباح. )مرفق(

 لاير 4م، بواقع 2021التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام  .14
مليون لاير  475.2% من قيمة السهم اإلسمية، وبإجمالي مبلغ وقدره 40للسهم الواحد والتي تمثل 

سعودي، على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل 
تداول يلي  مساهمي الشركة لدى مركز إيداع األوراق المالية )مركز اإليداع( في نهاية ثاني يوم

 .تاريخ اإلستحقاق، وسيتم اإلعالن الحقاً عن تاريخ التوزيع
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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 25/11/2021الستكمال الدورة الحالية التي ابتدأت بتاريخ 

 م.) مرفق السير الذاتية(24/11/2024

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

مستقل في لجنة المراجعة ابتداًء من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية 
 م. )مرفق السيرة الذاتية(24/11/2024بتاريخ 
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التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين لدورته القادمة، والتي تبدأ  .1
م 2025يونيو  18م ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي في 2022يونيو  19اعتباراً من تاريخ 

 .(المرشحي)مرفق السير الذاتية لكافة 

م 2022يونيو  19التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ  .2
م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت 2025يونيو  18ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي في 

 (أعضائها، وهم كل من )مرفق السيرة الذاتية
 تركي سعود عبدالرحمن الدايل -

 راهيم عبدهلل الخريففهد إب -

 وسام زهير مكحل -

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/ محمد رفيق مراد )عضو تنفيذي( بمجلس  .3
اإلدارة، بدالً عن العضو المنتهية عضويته األستاذ/ عمر هدير الفارسي، وذلك ابتداًءا من تاريخ 

يونيو  18تاريخ انتهاء الدورة الحالية في  م إلكمال دورة المجلس حتى2022يناير  1تعيينه في 
 (م )مرفق السيرة الذاتية2022
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البند األول: التصويت على توصية مجلس اإلدارة بشان زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح 
 -:أسهم لمساهمي الشركة وفقا لما يلي

 . المبلغ االجمالي للزيادة : خمسين مليون لاير.1

مليون لاير  300مليون لاير، ويصبح رأس المال بعد الزيادة  250رأس المال قبل الزيادة .2
 . 20سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها %

 مليون سهم 30مليون ويصبح عدد األسهم بعد الزيادة  25عدد األسهم قبل زيادة رأس المال  .3

هذه التوصية لزيادة رأس المال لتعزيز موارد الشركة مما يساهم في تحقيق معدالت نمو  تهدف .4
 .جيدة خالل األعوام القادمة

 . معدل الزيادة : سهم واحد لكل خمسة أسهم .5

 .مليون لاير من االحتياطي واألرباح المرحلة 50ستتم الزيادة من خالل رسملة مبلغ  .6

بند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين في حال الموافقة على ال ..7
لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة 

مركز إيداع األوراق المالية )مركز اإليداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق . وفي 
سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة األسهم، وتباع بسعر حالة وجود كسور أسهم، 

السوق، ثم توزع قيمتها على حملة األسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خالل مدة ال 
 .يوماً من تاريخ تحديد األسهم المستحقة لكل مساهم 30تتجاوز 

 برأس المال )مرفق(تعديل المادة رقم )سبعه( من نظام الشركة األساس المتعلقة  .8

 تعديل المادة رقم)ثمانية( من نظام الشركة األساس المتعلقة باالكتتاب ) مرفق ( .9

البند الثاني: التصويت على تعديل المادة رقم )الثالثة( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـأغراض 
 . الشركة )مرفق(
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 .م2021ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  .1

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

 .م2021ديسمبر  31التصويت على القوائم المالية السنوية الموحدة للعام المالي المنتهي في  .3

التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية  .4
المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من  لجنة

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

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم ألعمال  .5
 .م2021لمالي الشركة خالل العام ا

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي، عن  .6
 .م2022العام المالي 

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في  .7
ة عام اعتباراً من تاريخ ( من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمد1الفقرة )

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

 .المساهمة المدرجة

بين الشركة وشركة أطياف للخدمات المساندة، التصويت على األعمال والعقود التي تمت  .8
والتي ألعضاء مجلس اإلدارة التاليين: األستاذ سليمان الماجد، األستاذ عبدهللا الماجد، الدكتور 

سعود الشثري، األستاذ علي الدماطي، الدكتور عبدهللا العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي 
و بدون  2022-04-23م إلى 2021-04-23يخ عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة من تار

 لاير سعودي. )مرفق( 109,800,516أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شفاء العربية الطبية، والتي  .9
عبارة عن خدمات لعضو مجلس االدارة الدكتور عبدهللا العمرو مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي 

م وبدون أي شروط تفضليه 2022-02-20م إلى 2021-02-20قوى عاملة لمدة سنة من تاريخ 
 لاير سعودي . )مرفق( 1,230,547وكانت قيمة التعامل 

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مزن ألنظمة االتصاالت،  .10
هللا العمرو مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن والتي لعضو مجلس االدارة الدكتور عبد

م وبدون أي شروط تفضليه 2022-04-07م إلى 2021-04-07إيجار مبنى لمدة سنة من تاريخ 
 لاير سعودي .)مرفق( 573,204وكانت قيمة التعامل 

التصويت على تعديل سياسة مكافات وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة  .11
 يذية.)مرفق(التنف
( لاير سعودي كمكافاة ألعضاء مجلس اإلدارة عن 2.909.000التصويت على صرف مبلغ ) .12

 .م2021ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في 
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 :رأس مال شركة عطاء وفقا لما يليالتصويت على زيادة  .1

( لاير سعودي إلى أربعمائة 400,000,000أوال: تكون زيادة رأس المال من أربعمائة مليون )
( لاير سعودي 420,872,150وعشرون مليون وثمانمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وخمسون )

( سهم 2,087,215ر )من خالل إصدار عدد مليونين وسبعة وثمانون ألف ومائتان وخمسة عش
جديد بقيمة اسمية إجمالية تبلغ عشرون مليون وثمانمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وخمسون 

( لاير سعودي لصالح شركاء شركة نبعة التعليمية مقابل نقل كامل الحصص في 20,872,150)
)شركة مملوكة شركة نبعة التعليمية لصالح شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة 

بالكامل لشركة عطاء التعليمية( وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية بيع وشراء الحصص في شركة 
نبعة التعليمية المبرمة بين كل من شركاء شركة نبعة وشركة عطاء التعليمية وشركة المجموعة 

 .(م13/12/2021ه )الموافق 09/05/1443العربية للتعليم والتدريب القابضة بتاريخ 

 .ثانيا: تعديل المادة السابعة من النظام األساسي لشركة عطاء والمتعلقة برأس المال )مرفق(

 .ثالثا: تعديل المادة الثامنة من النظام األساسي لشركة عطاء والمتعلقة باكتتاب األسهم )مرفق(

ارة رابعا: تفويض مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية أو أي شخص مفّوض له من قبل مجلس إد
شركة عطاء التعليمية بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من 

 .القرارات المذكورة التي تخص صفقة االستحواذ على شركة نبعة التعليمية

التصويت على تعديل المادة الثانية و العشرون من النظام األساسي لشركة عطاء و المتعلقة  .2
 .لنائب والعضو المنتدب وأمين السر)مرفق(بصالحية الرئيس وا
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 م2021ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  .1

 .م2021ديسمبر  31المنتهي في التصويت على القوائم المالية للعام المالي .2

 .م2021ديسمبر  31التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في  .3

 .م2021ديسمبر  31التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المنتهي في  .4

 التصويت على اعتماد الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت. )مرفق( .5

ديسمبر  31ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في التصويت على إبراء  .6
 .م2021

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة  .7
المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للسنة المالية 

 .م وتحديد أتعابه2022ديسمبر  31المنتهية في 

لاير )ستون  60,000,000التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ  .8
 3م بواقع 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي( على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 

ين المالكين لألسهم % من رأس المال على أن تكون األحقية للمساهم30لاير للسهم الواحد وبنسبة 
بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز 

إيداع األوراق المالية )مركز اإليداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق، على أن يتم 
 .م2022يوليو  5توزيع األرباح يوم 

األسهم المخصصة للموظفين والمعتمد من مجلس إدارة الشركة بتاريخ التصويت على برنامج  .9
م، وتفويض مجلس اإلدارة من أجل تحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر 21/4/2022

 .التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل

أسهمها  ( سهم من210,000التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهما وبحد أقصى ) .10
بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق 

الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس اإلدارة بإتمام عملية الشراء خالل فترة أقصاها اثني 
ة لمدة عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة باألسهم المشترا

( سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها 3ال تزيد عن )
للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة اإلجراءات والضوابط المنصوص 

 .أعاله 9عليها في األنظمة واللوائح ذات العالقة، وذلك في حال الموافقة على البند رقم 

 ( من نظام الشركة األساس المتعلقة بـ )التحول(. )مرفق(1التصويت على تعديل المادة ) .11

 ( من نظام الشركة األساس المتعلقة بـ )اسم الشركة(. )مرفق(2التصويت على تعديل المادة ) .12

(. ( من نظام الشركة األساس المتعلقة بـ )شهادات االسهم14التصويت على تعديل المادة ) .13
 )مرفق(

( من نظام الشركة األساس المتعلقة بـ )سجل المساهمين(. 15التصويت على تعديل المادة ) .14
 )مرفق(

( من نظام الشركة األساس المتعلقة بـ )شراء الشركة 16التصويت على تعديل المادة ) .15
 ألسهمها(. )مرفق(

المتعلقة بـ )المركز الشاغر في ( من نظام الشركة األساس 23التصويت على تعديل المادة ) .16
 مجلس اإلدارة(. )مرفق(

( من نظام الشركة األساس المتعلقة بـ )صالحيات مجلس 24التصويت على تعديل المادة ) .17
 اإلدارة(. )مرفق(

( من نظام الشركة األساس المتعلقة بـ )اجتماعات مجلس 27التصويت على تعديل المادة ).18
 اإلدارة(. )مرفق(

( من نظام الشركة األساس المتعلقة بـ )سجل حضور 36التصويت على تعديل المادة ).19
 الجمعيات(. )مرفق(

( من نظام الشركة األساس المتعلقة بـ )التصويت في 39التصويت على تعديل المادة ) .20
 الجمعيات(. )مرفق(

ـ )صالحيات مراجع ( من نظام الشركة األساس المتعلقة ب48التصويت على تعديل المادة ) .21
 الحسابات(. )مرفق(

( من نظام الشركة األساس المتعلقة بـ 50التصويت على تعديل الفقرة الثانية من المادة ) .22
 )الوثائق المالية(. )مرفق(

( من نظام الشركة األساس المتعلقة بـ )توزيع األرباح(. 51التصويت على تعديل المادة ) .23
 )مرفق(

( تتعلق بـ )تعارض 30ضافة مادة إلى نظام الشركة األساس برقم )التصويت على إ .24
 المصالح(. )مرفق(

( تتعلق بـ )لجان مجلس 42التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة األساس برقم ) .25
 اإلدارة(. )مرفق(

ت ( تتعلق بـ )لجنة الترشيحا47التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة األساس برقم ) .26
 والمكافآت(. )مرفق(

 التصويت على إعادة ترقيم مواد نظام الشركة األساس. )مرفق( .27

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي عن .28
( من نظام الشركة 51م، وذلك في حال تمت الموافقة على بند تعديل المادة )2022العام المالي 

 .لقة بتوزيع األرباح والمدرج للتصويت عليه في جدول اعمال الجمعية الحاليةاألساس المتع
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 .م 31/12/2021التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في .1

 .م31/12/2021التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في  .2

 .م31/12/2021التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في  .3

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة اسري السعودية المحدودة  .4
عضاء مجلس اإلدارة التالية أسمائهم خالد عبد هللا المعمر )عضو غير تنفيذي( و إبراهيم والتي أل

عبد هللا المعمر )عضو غير تنفيذي( مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن )خدمات الترخيص 
مليون لاير. مع العلم ان  10,078,849، بلغت  2021والدعم( علماً بأن قيمة التعامالت في العام م

 التعامالت تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية )مرفق( هذه
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الخرائط اإللكترونية التجارية  .5

والتي ألعضاء مجلس اإلدارة التالية أسمائهم خالد عبد هللا المعمر )عضو غير تنفيذي( و إبراهيم 
غير تنفيذي( مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن )تراخيص برامج نظم  عبد هللا المعمر )عضو

مليون  2,920,574، بلغت 2021المعلومات الجغرافية ( علماً بأن قيمة التعامالت في العام م
 لاير. مع العلم ان هذه التعامالت تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية )مرفق(

د التي تمت بين الشركة و شركة إعمار لتقنية المعلومات والتي التصويت على األعمال والعقو .6
لعضو مجلس اإلدارة عبدهللا محمد المعمر )عضو غير تنفيذي( مصلحة مباشره فيها، وهي عبارة 
عن )تمديدات الكيبالت واألجهزة الكهربائية لتركيب أجهزة الكمبيوتر واألجهزة وخدمات التشغيل 

مليون لاير. مع العلم ان هذه  22,800,372، بلغت  2021في العام م ( علماً بأن قيمة التعامالت
 التعامالت تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية )مرفق(

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة إعمار لتقنية المعلومات والتي  .7
فيذي( مصلحة مباشره فيها، وهي عبارة لعضو مجلس اإلدارة عبدهللا محمد المعمر )عضو غير تن

 1,276,533، بلغت  2021عن )مبيعات معدات شبكات ( علماً بأن قيمة التعامالت في العام م
 مليون لاير. مع العلم ان هذه التعامالت تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية )مرفق(

بد هللا المعمر في عمل منافس التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة األستاذ خالد ع .8
 ألعمال الشركة. )مرفق(

التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة األستاذ ابراهيم عبد هللا المعمر في عمل منافس  .9
 ألعمال الشركة. )مرفق(

التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة األستاذ عبد هللا بن محمد المعمر في عمل  .10
 )مرفق(منافس ألعمال الشركة. 

 م2021/  12/  31التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في  .11

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ  .12
م. 2025/  07/  18م ومدتها ثالث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2022/  07/  18من تاريخ 

 السير الذاتية للمرشحين( )مرفق
( مليون لاير مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن 1,127,182التصويت على صرف مبلغ ) .13

 .م2021/12/31السنة المالية المنتهية في 

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها  .14
/  07/  18م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2022/  07 / 18للدورة الجديدة ابتداًء من تاريخ 

 :م ، علماً أن المرشحين )المرفقة سيرهم الذاتية( هم2025

 . االستاذ صالح الدباسي .1

 . االستاذ ابراهيم المعمر .2

 .االستاذ فايز االسمري .3

 .االستاذ عبدالكريم النافع .4

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع  .15
 م2022سنوي عن السنة المالية

م،  2022/  07/  18( التي تبدأ من تاريخ 2التصويت على تفويض مجلس اإلدارة لدورته ).16
دية والسبعين من ( من المادة الحا1بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة )

نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة 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

تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة التصويت على  .17
المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع )الثاني والثالث والرابع( والسنوي 

 .م، وتحديد أتعابه2023م، والربع األول من العام المالي2022من العام المالي 
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 الرياض

9512 

25 

 يوليو

 م2022

 

 العادية

 

 الرياض

 

 

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

 :السيرة الذاتية لكل مرشح( المرشحين هم )مرفق

 األستاذ عبدهللا عتيق الفواز )عضو مستقل( -

 األستاذ محمد عبدالعزيز الشايع )من خارج مجلس اإلدارة( -

 الدكتور عبدهللا صغير الحسيني )من خارج مجلس اإلدارة( -

 

 لم يتم الحضور

27 

سينومي 

 سنترز

4321 

28 

 سبتمبر

 م2022

https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/9274_1381_2022-09-

07_10-46-08_ar.pdf 

واالمتناع عن  5نعم للبند 

 التصويت لباقي البنود



 

 
Classification: Private 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 العادية

 

 الرياض

 

 

28 
 العربية

4071 

4 

 أكتوبر

 م2022

 

 الرياض

 

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف االول  .1
ريـــال للسهم وبنسبة  1.90لاير سعودي وبواقـــع  95,000,000م بمبلغ قدره 2022عام من 
% من القيمة اإلسمية للسهم على أن تكون أحقية األرباح للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية 19

تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز 
األوراق المالية )مركز اإليداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق، على أن يبدأ إيداع 

 .م2022أكتوبر  19توزيع األرباح يوم األربعاء الموافق 

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بشكل ربع/ نصف سنوي عن العام  .2
 .م2022المالي 

 التصويت على سياسة المسؤولية االجتماعية للشركة العربية للتعهدات الفنية.)مرفق(.3

التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس إدارة الشركة العربية للتعهدات .4
 الفنية.)مرفق(

عربية التصويت على تعديل سياسة مكافأت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية للشركة ال.5
 للتعهدات الفنية.)مرفق(

 

واالمتناع  2و  1نعم للبند 

 عن التصويت لباقي البنود

29 
 سمو

9511 

19 

 ديسمبر

 م2022

 

غير 

 العادية

 

مدينة 

 الخبر

 

 

https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/11478_1641_2022-11-

28_15-58-01_ar.pdf 

الحضور واالمتناع عن 

 التصويت

30 
 تداول

1111 

28 

 ديسمبر

 م2022

 

 العادية

 

 الرياض

 

 

https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/12256_2583_2022-12-

05_15-45-32_ar.pdf 

الحضور واالمتناع عن 

 التصويت

31 

سينومي 

 سنترز

4321 

28 

 ديسمبر

 م2022

 

غير 

 العادية

 

 الرياض

 

 

واألربعين من النظام األساسي والمتعلقة بالسنة المالية. التصويت على تعديل المادة الخامسة  .1
 ()مرفق المادة

الحضور واالمتناع عن 

 التصويت



 

 
Classification: Private 

 

 (. 2)الملحق رقم 

 . الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها بما في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق ألهدافه

 

 م 01:00م الساعة 2220مارس  15( المنعقد في 15مجلس إدارة الصندوق رقم )اجتماع  -1

 

 جدول أعمال االجتماع:

  م.2120سبتمبر  21الموافقة والتوقيع على محضر اجتماع مجلس اإلدارة السابق المنعقد بتاريخ 

 المجلس بالتمرير إلى تاريخ انعقاد االجتماع )إن وجدت(.أو التوقيع على القرارات والوثائق باإلضافة إلى تلك التي وافق عليها /الموافقة و 

  م )وأي تحديثات مهمة تمت إلى انعقاد االجتماع(.2022مناقشة أداء الصندوق واألحداث ذات الصلة حتى نهاية شهر فبراير 

 .)مناقشة القضايا المتعلقة بنشاط الصندوق إلى تاريخ انعقاد االجتماع )إن وجدت 

  ومكافحة غسل األموال. المطابقة وااللتزاممقابلة مسؤول 

 )مناقشة التجاوزات والعقوبات التي تم تطبيقها على الصندوق من قبل هيئة السوق المالية إلى تاريخ انعقاد االجتماع )إن وجدت. 

 .)مسائل أخرى )إن وجدت 

 

 شرح لألنشطة التي تم ذكرها في قائمة المراجعة:

 احد التي يشرف عليها المجلس سنوياً وتم وتقويم ما إذا كان باإلمكان اإلشراف على هذا العدد بشكل فعال أو ينبغي تعيين مجلس إدارة آخر لو تمت مراجعة عدد الصناديق العامة

 أو أكثر من تلك الصناديق العامة، وتم التقييم الذاتي ألعضاء المجلس.

 ألهداف االستثمارية وسياسات االستثمار وأي قيود أو حدود استثمارية أخرى.مناقشة أداء الصندوق العام، لمعرفة مدى التزام مدير الصندوق با 

 

 :أداء الصندوق 

 عن المؤشر االسترشادي. 1.31%وبفارق    9.59%مقارنة بالمؤشر االسترشادي%10.9( YTDكان منذ بداية العام )

 :توزيع األصول 

م السعودي )تداول( واستراتيجية أخذ القرار في التوزيع واالنتقائية لألصول تماشياً مع رؤية مدير الصندوق تم عرض توزيع وأوزان أصول الصندوق بالنسبة لقطاعات سوق األسه
 وتوصيات لجنة االستثمار واالجتماعات الدورية لفريق عمل إدارة االستثمار. 

 اتيجية التي أدت النتقاء الشركات.كما تم عرض أكثر عشرة شركات مستثمر بها بالصندوق ومقدار تشكيلها من أصول الصندوق واالستر
 تم عرض الشركات وصناديق االستثمار العقاري المعروضة حديثا و/ أو المدرجة.

 :التغيير في حجم األصول المدارة 

 مليون لاير سعودي. 141.8كان هناك ارتفاع في حجم األصول المدارة مقارنة باالجتماع السابق حيث بلغ حجم األصول المدارة 

 :االشتراكات واالستردادات 

 مليون لاير سعودي.  3.32مليون لاير سعودي مع وجود استردادات بمقدار  27.3كان هناك اشتراكات بمقدار 

 :ترتيب الصندوق 

 كان ترتيبه الثاني مقارنة مع أقرانه.

 نظمة واللوائح ذات العالقة.تم االجتماع مع مسؤول المطابقة وااللتزام وتم مراجعة التزام الصندوق لجميع القوانين واأل 

  ومذكرة المعلومات.التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً ألحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق 

 

 قرارات المجلس:

 سيتم جدولة االجتماع القادم بالتنسيق مع األعضاء في وقت الحق . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Classification: Private 

 

 م 01:00م الساعة 2220اغسطس  16( المنعقد في 16مجلس إدارة الصندوق رقم )اجتماع  -2

 

 جدول أعمال االجتماع:

  م.2220مارس  15الموافقة والتوقيع على محضر اجتماع مجلس اإلدارة السابق المنعقد بتاريخ 

 التي وافق عليها المجلس بالتمرير إلى تاريخ انعقاد االجتماع )إن وجدت(.أو التوقيع على القرارات والوثائق باإلضافة إلى تلك /الموافقة و 

  م )وأي تحديثات مهمة تمت إلى انعقاد االجتماع(.2022مناقشة أداء الصندوق واألحداث ذات الصلة حتى نهاية شهر يوليو 

 .)مناقشة القضايا المتعلقة بنشاط الصندوق إلى تاريخ انعقاد االجتماع )إن وجدت 

 ومكافحة غسل األموال. بلة مسؤول المطابقة وااللتزاممقا 

 )مناقشة التجاوزات والعقوبات التي تم تطبيقها على الصندوق من قبل هيئة السوق المالية إلى تاريخ انعقاد االجتماع )إن وجدت. 

 .)مسائل أخرى )إن وجدت 

 

 شرح لألنشطة التي تم ذكرها في قائمة المراجعة:

  جلس إدارة آخر لواحد الصناديق العامة التي يشرف عليها المجلس سنوياً وتم وتقويم ما إذا كان باإلمكان اإلشراف على هذا العدد بشكل فعال أو ينبغي تعيين متمت مراجعة عدد

 أو أكثر من تلك الصناديق العامة، وتم التقييم الذاتي ألعضاء المجلس.

  مدير الصندوق باألهداف االستثمارية وسياسات االستثمار وأي قيود أو حدود استثمارية أخرى.مناقشة أداء الصندوق العام، لمعرفة مدى التزام 

 

 :أداء الصندوق 

 % عن المؤشر االسترشادي.7.15-وبفارق  %26.59مقارنة بالمؤشر االسترشادي %19.44( YTDكان منذ بداية العام )

 :توزيع األصول 

لقطاعات سوق األسهم السعودي )تداول( واستراتيجية أخذ القرار في التوزيع واالنتقائية لألصول تماشياً مع رؤية مدير الصندوق تم عرض توزيع وأوزان أصول الصندوق بالنسبة 

 وتوصيات لجنة االستثمار واالجتماعات الدورية لفريق عمل إدارة االستثمار. 
 ل الصندوق واالستراتيجية التي أدت النتقاء الشركات.كما تم عرض أكثر عشرة شركات مستثمر بها بالصندوق ومقدار تشكيلها من أصو
 تم عرض الشركات وصناديق االستثمار العقاري المعروضة حديثا و/ أو المدرجة.

 :التغيير في حجم األصول المدارة 

 لاير سعودي.مليون  156.3كان هناك ارتفاع في حجم األصول المدارة مقارنة باالجتماع السابق حيث بلغ حجم األصول المدارة 

 :االشتراكات واالستردادات 

 مليون لاير سعودي.  10.63مليون لاير سعودي مع وجود استردادات بمقدار  14.87كان هناك اشتراكات بمقدار 

 :ترتيب الصندوق 

 كان ترتيبه الثاني مقارنة مع أقرانه.

 ع القوانين واألنظمة واللوائح ذات العالقة.تم االجتماع مع مسؤول المطابقة وااللتزام وتم مراجعة التزام الصندوق لجمي 

  ومذكرة المعلومات.التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً ألحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق 

 ين للصندوق وتقارير المخاطر وتقارير شكاوى العمالء وغيرها( ألعضاء المجلس حال توفرها سيتم ارسال بعض التقارير النظامية )ومن ضمنها تقييم مقدمي الخدمات الخارجي

 لالطالع و/أو الموافقة )حسب اللوائح المطبقة(.

 .بناء على طلب أعضاء مجلس الصندوق سوف يتم ارسال محاظر االجتماعات السابقة عن طريق البريد ليتم توقيعها 

 

 قرارات المجلس:

  االجتماع القادم بالتنسيق مع األعضاء في وقت الحقسيتم جدولة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Classification: Private 

 

 (. 3)الملحق رقم 

 : القوائم المالية

 

 
















































