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  معلومات صندوق االستثمارأ( 
 صندوق االستثماراسم  -1

  لألسهم السعوديةصندوق فالكم 

 FALCOM Saudi Equity FUND 

 اهداف وسياسات االستثمار وممارساته  -2

 تحقيق مكاسب رأسمالية بما يحقق نمو رأس املال على املدى الطويل.

الشرعية في أسواق األسهم يستثمر الصندوق في االوراق املالية املدرجة في سوق األسهم السعودية التي تتوافق مع الضوابط 

 السعودية.يمنح الصندوق املستثمرين الفرصة للمشاركة في فرص النمو التي تتوفر في السوق السعودي.

يوظف مدير الصندوق استراتيجية استثمار نشطة لتحقيق أهداف الصندوق ويقوم باالستثمار  بشكل مباشر في األسهم املدرجة في 

 ق مع الضوابط الشرعية.سوق األسهم السعودي بما يتواف

 مدخل االستثمار:

)مؤشر القياس( ويسعى فريق  TASIتقوم إدارة األصول في شركة فالكم بقياس أداء الصندوق مقابل مؤشر كل األسهم السعودية 

 إدارة األصول لتحقيق مستوى أداء يتجاوز أداء مؤشر القياس وذلك من خالل:

 التوزيع النشط على مستوى القطاعات. -1

 االنتقاء النشط ألسهم املحفظة -2

 استراتيجية االستثمار:

% على األقل من صافي أصوله في أسهم الشركات املتوافقة مع الضوابط الشرعية واملدرجة في السوق 90يستثمر الصندوق  −

 السعودية في ظروف السوق العادية.

دى نجاح أعمال الشركة ومعدالت األرباح املوزعة يمثل السهم حصة نسبية في ملكية شركة معينة، وقيمة السهم تعتمد على م −

 وظروف السوق العامة.

 التي يتوقع لها التطور والنمو وأن تساهم في تحقيق أهداف الصندوق. −
ً
 تشمل استثمارات الصندوق أسهم الشركات الصغيرة أيضا

املرتكز على القيمة طويلة األجل، ويركز على يتم اختيار االستثمار في أسهم معينة في هذا الصندوق عن طريق التحليل التصاعدي  −

القيمة السوقية لألسهم ومقارنة ذلك بتقويم مدير الصندوق لعناصرها األساسية مثل أرباح الشركة وقيمة أصولها والتدفقات 

لسعر للربح سنوات( لتلك الشركة. كذلك يأخذ املدير في االعتبار أيضا مكرر ا 5النقدية املحتملة على املدى الطويل )عادة 

 والهوامش الربحية وقيمة التصفية للشركة.

 عند اختيار استثمارات الصندوق، فإن مدير الصندوق يؤمن بأهمية الزيارات امليدانية إلى موقع ُمْصدر األسهم وذلك لتقييم عوامل −

 هامة وجوهرية مثل قوة اإلدارة والظروف املحلية للشركة. 

 االستثمارات املؤقتة:

مدير الصندوق بأن ظروف السوق أو الظروف االقتصادية غير مواتية لالستثمار، فإنه يقوم مؤقتا باستثمارات قد عندما يعتقد 

% من أصول الصندوق بطريقة دفاعية من خالل اإلبقاء على كل األصول في صورة نقد أو على شكل استثمارات 100تصل إلى 

 األدوات الدفاعية بشكل مؤقت قد يشمل كذلك املرابحة قصيرة األجل.قصيرة أو طويلة األجل عالية الجودة. واالستثمار في 

 

 سياسة توزيع الدخل واألرباح  -3

 ال يقوم مدير الصندوق بتوزيع أية أرباح على املشتركين حيث يتم إعادة استثمار أرباح الشركات املوزعة في الصندوق.

 

نود التنبيه بأن تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل . كما يمكن الحصول عليها مباشرة عند زيارة املوقع  -4

 . WWW.Falcom.com.sa االلكتروني للشركة 

http://www.falcom.com.sa/
http://www.falcom.com.sa/
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 أداء الصندوق ب(  

 جدول مقارنة   -1

 

 سجل األداء -2

 لألسهمصندوق فالكم  العائد اإلجمالي

  السعودية

 %2.75- تراكمي : سنة واحدة

 %1.83- ثالث سنوات

 %19.24- خمس سنوات

 %80.27 منذ التأسيس

 %41.37 م2007سنوي: لعام 

 %37.26- م2008لعام 

 %40.37 م2009لعام 

 %13.65 م2010لعام 

 %3.65 م2011لعام 

 %9.45 م2012لعام 

 %39.07 م2013لعام 

 %5.08- م2014لعام 

 %13.34- م2015لعام 

 %2.62 م2016لعام 

 %1.62- م2017لعام 

 %2.75- م2018لعام 
 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب (ج

 الرسوم واملصاريف الفعلية التي تحملها الصندوق خالل العام 
 املبلغ 

 ( ) بالريال السعودي

 2,006,085.31  رسوم اإلدارة

 73,806.95 مصاريف أخرى 

 2,079,892.26 االجمالي 

 % 1.90 نسبة املصاريف إلى متوسط قيمة أصول الصندوق 

 

كما في 

31 

 ديسمبر

صافي قيمة أصول 

 الصندوق 

(السعودي بالريال)   

 صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

 ) بالريال السعودي (
عدد الوحدات 

املصدرة في نهاية 

 الفترة

قيمة األرباح 

نسبة  املوزعة لكل وحدة

 املصروفات
 نهاية الفترة

أعلى قيمة 

 خالل السنة

أقل قيمة 

 خالل السنة
 الصافي اإلجمالي

2015 143,504,906 1.8363034 2.6670622 1.7983528 78,148,799.64 N/A N/A 2.18% 

2016 130,550,509 1.8843243 1.8937300 1.4792507 69,282,398.40 N/A N/A 1.46% 

2017 108,344,742.96 1.8537632 1.9028407 1.7251180 58,445,837.21 N/A N/A 1.81% 

2018 103,126,897 1.80274 2.10167 1.62326 57,205,503 N/A N/A 1.90 % 
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 قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها خالل العام لم يكن هنالك أي ظروف  -

 

بشكل متسق كما هو موضح في شروط  لألسهم السعوديةأداء صندوق فالكم بيانات   حساب يتبع مدير الصندوق قواعد (د

 وأحكام الصندوق.

 

 التغيرات الجوهرية خالل الفترة  -3

 لم يقم مدير الصندوق بإحداث أي تغييرات جوهرية على الصندوق .

 

 ممارسات التصويت السنوية  -4
 

 قرار التصويت موضوع التصويت  تاريخ الجمعية الشركة

األندلس شركة 

 العقارية
05-Mar-18 

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين املرشحين للدورة 

م وذلك 09/03/2021م حتى تاريخ 10/03/2018القادمة التي تبدأ من 

 باستخدام التصويت التراكمي )مرفق السير الذاتية الخاصة بهم(

املوافقة على 

 جميع البنود

املراجعة للدورة الجديدة وتحديد مهامها  التصويت على تشكيل لجنة

وضوابط عملها ومكافات أعضائها ومدة عضويتهم والتي تبدأ من 

م )مرفق السير الذاتية الخاصة 09/03/2021م ، حتى تاريخ10/03/2018

 بهم(وهم:

 الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك. )رئيس اللجنه(

 جنه(األستاذ / صالح بن عبدهللا اليحيى . )عضو ل

 األستاذ / عالء بن عبدهللا الفدى. )عضو لجنه( 

 

شركة اليمامة 

للصناعات 

 الحديدية

06-Mar-18 

التصويت على ما ورد بتقرير مجلس اإلدارة السنوي عن العام املالي 

 م.2017-9-30املنتهي في 

املوافقة على 

 جميع البنود

املالية السنوية التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم 

 م.2017-9-30املدققة واملنتهية في 

التصويت على القوائم املالية السنوية املدققة للسنة املالية املنتهية في 

 م.30-9-2017

-9-30التصويت على إبراء ذمة مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 

 م.2017

الحسابات للشركة من بين التصويت على تعيين مراجع / مراجعي 

املرشحين بناء على توصية لجنة املراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق 

الي القوائم املالية للربع األول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام امل

 م وتحديد اتعابه.2019م والربع األول من عام 2018

مساهمي الشركة عن  التصويت على ما تم توزيعه من ارباح نقدية على

م بواقع ريال لكل سهم ما يعادل 2017النصف األول من العام املالي 

( مليون وعن 50.8% من القيمة االسمية للسهم وبإجمالي مبلغ )10

بواقف نصف ريال لكل سهم  2017النصف الثاني من العام املالي 

ن ( مليو 25.4% من القيمة االسمية للسهم وبإجمالي مبلغ )5مايعادل 

م مبلغ 2017ليصبح اجمالي املبالغ املوزعة على املساهمين للعام املالي 

% من القيمة 15( ريال لكل سهم ما يعادل 1.50( مليون بواقع )76.2)

 االسمية للسهم.



5 
 

( مليون واربعمئة ألف ريال 1,400,000التصويت على صرف مبلغ )

الف لكل عضو  ( مائتي200,000كمكافأة إلعضاء مجلس اإلدارة بواقع )

 م.2017-9-30عن العام املنتهي في 

التصويت على تعديالت ميثاق لجنة املراجعة )النسخة الرابعة( وفق 

 للتغيرات التي طرئت وبحسب األنظمة واللوائح.

التصويت على األعمال والعقود )وال يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية( 

ملواد البناء والتي لعضو مجلس التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر 

اإلدارة السيد/ رائد بن إبراهيم املديهيم مصلحة فيها والترخيص بها لسنة 

قادمة وذلك لبيع منتجات بناًء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين 

 بأن التعامالت للعام املاض ي لغرض بيع منتجات الشركة 
ً
إلى اآلخر علما

 .ريال سعودي 277,949,990بلغت 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة املهيدب 

للمقاوالت )والذي تغير اسمها إلى شركة ثبات لإلنشاءات املحدودة( 

واململوكة للمساهم املؤسس/ شركة عبدالقادر املهيدب وأوالده والتي 

)دون لعضو مجلس اإلدارة السيد/ رائد بن إبراهيم املديهيم مصلحة فيها 

 بأنه قد 
ً
أية شروط تفضيلية بالعقود( والترخيص بها لسنة قادمة علما

هـ 1436-6-13بلغت التعامالت للعام املاض ي من خالل إتفاقيتين بتاريخ 

هياكل فراغية ملشاريع الكليات في جامعة أم  م لتوريد2015-4-2املوافق 

اقية ريال سعودي وإتف 3,266,000القرى بقيمة إجمالية بلغت حوالي 

هـ 1437-9-17لتوريد هياكل فراغية ملشروع مرافق الفاضلي ألرامكو بتاريخ 

ريال سعودي  3,000,000جمالية تبلغ حوالي إم بقيمة 2016-6-22املوافق 

 بأن ايرادات املشاريع خالل العام املالي 
ً
والترخيص بها لسنة قادمة علما

 ريال سعودي. 1,528,829م مبلغ وقدره 2017

التصويت على األعمال والعقود )وال يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية( 

التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية والتي لعضو 

مجلس اإلدارة السيد/ رائد بن إبراهيم املديهيم مصلحة فيها والترخيص 

بها لسنة قادمة وذلك لبيع منتجات بناًء على طلبات شراء مقدمة من 

 بأنه لم يكن هنالك تعامالت خالل العام املاليأحد ا
ً
 لطرفين إلى اآلخر علما

 م.2017

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة 

السعودية لخدمات األعمال الكهربائية وامليكانيكية واململوكة للمساهم 

مجلس املؤسس/ شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده والتي لعضو 

اإلدارة السيد/ خالد بن عبدهللا الشامي مصلحة فيها )دون أية شروط 

 بأن التعامالت للعام 
ً
تفضيلية بالعقود( والترخيص بها لسنة قادمة علما

-10-7فق هـ املوا1434-12-2املاض ي من خالل ثالث اتفاقيات بتاريخ 

ربائية ابراج كه م لتوريد2016-1-5هـ املوافق 1437-3-25م و بتاريخ 2013

 82,331,525ملشاريع الشركة السعودية للكهرباء بقيمة إجمالية بلغت 

 بأن مبلغ التعامالت بلغت 
ً
ريال سعودي  3,910,870ريال سعودي علما

 م.2017خالل العام املالي 

التصويت على األعمال والعقود )وال يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية(  

الراشد ملواد البناء واململوكة للمساهم التي ستتم بين الشركة و شركة 

املؤسس/ شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده والتي لعضو مجلس 

اإلدارة السيد/ خالد بن عبدهللا الشامي مصلحة فيها والترخيص بها لسنة 

 
ً
قادمة لبيع منتجات بناًء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين علما
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 17,009,224لبيع منتجات الشركة بلغت  بأن التعامالت للعام املاض ي

 ريال سعودي.

التصويت على األعمال والعقود )وال يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية(  

التي ستتم بين الشركة و شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده لتصنيع 

املنتجات الحديدية واململوكة للمساهم املؤسس/ شركة راشد عبدالرحمن 

وأوالده والتي لعضو مجلس اإلدارة السيد/ خالد بن عبدهللا الراشد 

الشامي مصلحة فيها والترخيص لها لسنة قادمة لبيع منتجات بناًء على 

 بأن التعامالت للعام 
ً
طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى اآلخر علما

 ريال سعودي. 2,256,000املاض ي لبيع منتجات الشركة بلغت 

األعمال والعقود )وال يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية(  التصويت على 

التي ستتم بين الشركة و شركة الراشد للمثبتات واململوكة للمساهم 

املؤسس/ شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده والتي لعضو مجلس 

اإلدارة السيد/ خالد بن عبدهللا الشامي مصلحة فيها والترخيص بها لسنة 

 قادمة لبيع منتج
ً
ات بناًء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين علما

 م.2017بأنه لم يكن هنالك تعامالت معها خالل العام املالي 

التصويت على االعمال والعقود )وال يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية(  

التي ستتم بين الشركة وشركة املساهم املؤسس شركة املهنا التجارية 

اإلدارة السيد/ مهنا بن عبدهللا املهنا مصلحة فيها والتي لعضو مجلس 

والترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناًء على طلبات شراء مقدمة 

 بأن التعامالت معها خالل العام املالي 
ً
من أحد الطرفين الى اآلخر علما

 ريال سعودي. 85,802,760م لبيع منتجات الشركة بلغت 2017

والعقود )وال يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية(   التصويت على االعمال

التي ستتم بين الشركة ومجموعة املهنا للحديد واململوكة لعضو مجلس 

اإلدارة السيد/ مهنا بن عبدهللا املهنا والترخيص بها لسنة قادمة لبيع 

 
ً
منتجات بناًء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين الى اآلخر علما

م لبيع منتجات الشركة بلغت 2017عها خالل العام املالي بأن التعامالت م

 ريال سعودي. 67,165,066

التصويت على االعمال والعقود )وال يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية(  

التي ستتم بين الشركة وشركة املساهم املؤسس شركة املعجل للتجارة 

اإلدارة السيد/ سعد بن واملقاوالت والتي يشارك في ملكيتها رئيس مجلس 

إبراهيم املعجل والترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناًء على طلبات 

 بأن التعامالت معها خالل 
ً
شراء مقدمة من أحد الطرفين الى اآلخر علما

 ريال سعودي. 6,685,850م لبيع منتجات الشركة بلغت 2017العام املالي 

بتوزيع أرباح نصف سنوية على التصويت على تفويض مجلس اإلدارة 

م وتحديد تاريخ االستحقاق والتوزيع 2018املساهمين عن العام املالي 

 لنظام الشركات 
ً
وبحسب الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة املالي وتدفقاتها النقدية وخططها 

 التوسعية واالستثمارية.

األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة  التصويت على

السعودية للخدمات واألعمال الكهربائية وامليكانيكية واململوكة للمساهم 

املؤسس/ شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده والتي لعضو مجلس 

اإلدارة السيد/ خالد بن عبدهللا الشامي مصلحة فيها )دون أية شروط 

 بأن مبلغ التعامل تفضيلية بالعقود( وال
ً
ترخيص بها لسنة قادمة علما

-2-7فق هـ املوا1439-5-21ريال سعودي وفق العقد بتاريخ  59,570,000

 م.2018-5-1هـ املوافق 1439-8-15م والذي سيبدأ التوريد في 2018
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الشركة املتقدمة 

 للبتروكيماويات
18-Mar-18 

 31املالية املنتهية في التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة 

 م.2017ديسمبر 
 موافق

 31التصويت على القوائم املالية املوحدة عن السنة املالية املنتهية في 

 م.2017ديسمبر
 موافق

 31التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة املالية املنتهية في 

 م.2017ديسيمبر 
 موافق

م 2017املساهمين عن الربع الرابع لعام التصويت على توزيع أرباح على 

( من رأس املال باإلضافة إلى %7( مليون ريال تمثل نسبة )137.8بواقع )

ة ما تم توزيعه من األرباح بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة عن األرباع الثالث

( من رأس املال %21( مليون ريال تمثل نسبة )413.3السابقة بواقع )

م 31/12/2017توزيعه عن السنة املالية املنتهية في  ليصبح إجمالي ما تم

( من رأس املال. تكون أحقية %28( مليون ريال تمثل نسبة )551هو )

األرباح للربع الرابع فقط للمساهمين املسجلين لدى مركز إيداع األوراق 

املالية بنهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ انعقاد إجتماع الجمعية العامة 

 ثاني عشر.العادية ال

 موافق

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على 

م، 2018املساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة املالية 

مع تحديد تواريخ األحقية والدفع وفقا للضوابط واإلجراءات التنظيمية 

 الصادرة عن هيئة السوق املالية.

 موافق

توصية مجلس اإلدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس  التصويت على

( ريال لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عن 200.000اإلدارة بواقع )

 م.2017ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في 

 موافق

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام املالي املنتهي في 

 م.2017ديسمبر  31
 موافق

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين بناء 

على توصية لجنة املراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية 

م ، وتحديد 2018للربع األول والثاني والثالث والسنوي من العام املالي 

 أتعابة.

االمتناع عن 

 التصويت

( من سياسات ومعايير 3/7الفقرة )( 5التصويت على تعديل املادة )

 وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة املحدثة.
 موافق

 Mar-18-25 مصرف الراجحي

 31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 

 م.2017ديسمبر 

 موافق

ديسمبر  31التصويت على القوائم املالية عن السنة املالية املنتهية في 

 م.2017

 موافق

التصويت على تقرير مراجع حسابات املصرف عن السنة املالية املنتهية في 

 .م2017ديسمبر  31

 موافق

التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية 

 .م2017ديسمبر  31في 

 موافق

بما تم توزيعه م 12/07/2017التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 

من ارباح على املساهمين عن النصف االول من السنة املالية املنتهية في 

 % من رأس املال.15( ريال وبنسبة 1.5م بواقع )2017ديسمبر  31

 موافق

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن 

م وقدرها 2017ديسمبر  31النصف الثاني من السنة املالية املنتهية في 

% 25( ريال للسهم الواحد وبنسبة 2.5مليون ريال سعودي بواقع ) 4,063

 موافق
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من قيمة السهم األسمية بعد خصم الزكاة وبذلك يصبح إجمالي األرباح 

م مبلغ وقدره 2017ديسمبر  31املوزعة عن السنة املالية املنتهية في 

% 40احد والتي تمثل ريال للسهم الو  4مليون ريال سعودي بواقع  6,501

من قيمة السهم االسمية بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحقية االرباح 

املوزعة ملساهمي املصرف املسجلين لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم 

 بأن صرف االرباح سيكون بتاريخ 
ً
تداول بعد يوم انعقاد الجمعية علما

 .م03/04/2018

اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي  التصويت على تفويض مجلس

 .املصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي 

 موافق

التصويت على تعيين مراجعي حسابات املصرف من بين املرشحين بناء 

على توصية لجنة املراجعة وااللتزام وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق 

ختامية والقوائم املالية الالقوائم املالية االولية للربع األول والثاني والثالث 

 م وتحديد اتعابهم.2018السنوية للعام املالي 

 موافق

( ريال سعودي كمكافآت 5,962,945التصويت على صرف مبلغ )

وتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وأعضاء لجنة املراجعة وااللتزام 

 م.2017ديسمبر  31م وحتى 2017يناير  1نظير عضويتهم للفترة من 

 موافق

التصويت على االعمال التي ستتم بين املصرف وشركة فرسان للسفر 

والسياحة والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدهللا بن سليمان بن 

عبدالعزيز الراجحي مصلحة مباشرة كونها شركة مملوكة له وهي عبارة عن 

عقد تزويد تذاكر سفر للموظفين والترخيص بها لعام قادم وسيكون 

التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية 

 4,253,000م 2017ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 

م 2018ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية املتوقعة للتعامالت لعام 

 ريال سعودي. 4,700,000

االمتناع عن 

 التصويت

ستتم بين املصرف وشركة االتصاالت التصويت على االعمال التي 

السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ أمين بن فهد الشدي 

مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها. وهي عبارة عن 

خدمات الرسائل  –عقد تقديم خدمات وحلول االتصاالت املتكاملة 

عاقد على أساس شروط القصيرة والترخيص بها لعام قادم وسيكون الت

األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنتين حيث بلغت قيمة 

ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية  52,660,000م 2017التعامالت لعام 

 ريال سعودي. 40,000,000م 2018املتوقعة للتعامالت لعام 

 موافق

وشركة االتصاالت التصويت على االعمال التي ستتم بين املصرف 

السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ أمين بن فهد الشدي 

مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها. وهي عبارة عن 

خدمات الخطوط  –عقد تقديم خدمات وحلول االتصاالت املتكاملة 

ط املؤجرة والترخيص بها لعام قادم وسيكون التعاقد على أساس شرو 

األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثالث سنوات حيث بلغت 

ريال سعودي وتبلغ القيمة  58,392,082م 2017قيمة التعامالت لعام 

 ريال سعودي. 64,440,000م 2018اإلجمالية املتوقعة للتعامالت لعام 

 موافق

التصويت على االعمال التي ستتم بين املصرف وشركة االتصاالت 

السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ أمين بن فهد الشدي 

مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها. وهي عبارة عن 

عقد وخدمات خدمة ربط أجهزة نقاط البيع بالشبكة والترخيص بها لعام 

قادم وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا 

 موافق
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م 2017لية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام تفضي

ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية املتوقعة للتعامالت  20,000,000

 ريال سعودي. 22,050,000م 2018لعام 

التصويت على االعمال التي ستتم بين املصرف والشركة العربية لخدمات 

مجلس اإلدارة األستاذ/ أمين بن فهد  االنترنت واالتصاالت والتي لعضو 

 على قرارات 
ً
الشدي مصلحة غير مباشرة حيث يمتلك العضو تأثيرا

الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة املالكة )االتصاالت 

السعودية(. وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات تحديث تقنية التخزين 

م قادم وسيكون التعاقد واألرشفة والحفظ االلكتروني والترخيص بها لعا

على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته أربع 

 .ريال سعودي 75,111,584سنوات وبقيمة إجمالية متوقعة 

 موافق

التصويت على االعمال التي ستتم بين املصرف وشركة املرطبات العاملية 

الراجحي مصلحة غير والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ بدر بن محمد 

مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة شركة 

املرطبات العاملية. وهي عبارة عن عقد خدمات توريد املياه املعدنية 

املعبئة والترخيص بها لعام قادم وسيكون التعاقد على أساس شروط 

قيمة األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة وتبلغ ال

 ريال سعودي. 300,000م مبلغ 2018اإلجمالية املتوقعة للتعامالت لعام 

االمتناع عن 

 التصويت

التصويت على االعمال التي ستتم بين املصرف وشركة بنده للتجزئة والتي 

لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز بن خالد الغفيلي مصلحة غير 

عضو مجلس إدارة شركة بنده مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب 

للتجزئة. وهي عبارة عن عقود إيجار مواقع أجهزة صرف آلي  والترخيص 

بها لعام قادم وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية 

بدون مزايا تفضيلية ومدته خمس سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت 

مالية املتوقعة ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلج 145,000م 2017لعام 

 ريال سعودي. 145,000م 2018للتعامالت لعام 

 موافق

التصويت على االعمال التي ستتم بين املصرف وشركة محمد عبدالعزيز 

الراجحي وأوالده لالستثمار والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ بدر بن 

محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب 

إدارة في شركة محمد بن عبدالعزيز الراجحي وأوالده  عضو مجلس

لالستثمار. وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى اإلدارة اإلقليمية الجنوبية 

والترخيص بها لعام قادم وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال 

سنوات حيث بلغت قيمة  10االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 

ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية  245,542م 2017التعامالت لعام 

 ريال سعودي. 245,542م 2018املتوقعة للتعامالت لعام 

االمتناع عن 

 التصويت

التصويت على االعمال التي ستتم بين املصرف وشركة محمد عبدالعزيز 

الراجحي وأوالده لالستثمار والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ بدر بن 

مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب محمد الراجحي 

عضو مجلس إدارة في شركة محمد بن عبدالعزيز الراجحي وأوالده 

لالستثمار. وهي عبارة عن عقد إيجار املبيعات املباشرة في أبها والترخيص 

بها لعام قادم وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية 

سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  9بدون مزايا تفضيلية ومدته 

ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية املتوقعة للتعامالت  40,000م 2017

 ريال سعودي. 40,000م 2018لعام 

االمتناع عن 

 التصويت
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التصويت على االعمال التي ستتم بين املصرف وشركة محمد عبدالعزيز 

مجلس اإلدارة األستاذ/ بدر بن الراجحي وأوالده لالستثمار والتي لعضو 

محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب 

عضو مجلس إدارة في شركة محمد بن عبدالعزيز الراجحي وأوالده 

لالستثمار. وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صراف آلي والترخيص بها 

عتيادية بدون لعام قادم وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال اال 

م 2017سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  5مزايا تفضيلية ومدته 

ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية املتوقعة للتعامالت لعام  35,000

 ريال سعودي. 35,000م 2018

االمتناع عن 

 التصويت

التصويت على االعمال التي ستتم بين املصرف واالستاذ/عبدهللا بن 

سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس اإلدارة. وهي عبارة عن عقد 

إيجار موقع جهاز صراف آلي والترخيص بها لعام قادم وسيكون التعاقد 

على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثالث 

ريال سعودي  90,000م 2017سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 

ريال  90,000م 2018لقيمة اإلجمالية املتوقعة للتعامالت لعام وتبلغ ا

 سعودي.

االمتناع عن 

 التصويت

التصويت على االعمال التي ستتم بين املصرف واالستاذ/عبدهللا بن 

سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس اإلدارة. وهي عبارة عن عقد 

والترخيص بها لعام قادم وسيكون إيجار مركز البطحاء للصرافة والتحويل 

التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية 

 550,000م 2017ومدته ثالث سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 

م 2018ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية املتوقعة للتعامالت لعام 

 ريال سعودي. 550,000

االمتناع عن 

 التصويت

التصويت على االعمال التي ستتم بين املصرف وشركة االتصاالت 

السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ أمين بن فهد الشدي 

مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها. وهي عبارة عن 

عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم وسيكون 

س شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية التعاقد على أسا

ريال  30,000م 2017ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 

 30,000م 2018سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية املتوقعة للتعامالت لعام 

 ريال سعودي.

 موافق

التصويت على االعمال التي ستتم بين املصرف وشركة االتصاالت 

والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ أمين بن فهد الشدي  السعودية

مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها. وهي عبارة عن 

عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم وسيكون 

التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية 

  30,000م 2017بلغت قيمة التعامالت لعام ومدته ثالث سنوات حيث 

م 2018ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية املتوقعة للتعامالت لعام 

 ريال سعودي. 30,000

 موافق

التصويت على االعمال التي ستتم بين املصرف وشركة الراجحي للتأمين 

بن التعاوني والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدهللا بن سليمان 

عبدالعزيز الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب 

رئيس مجلس اإلدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني وهي عبارة عن 

تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للبنوك واملمتلكات وانقطاع 

 األعمال وتغطية املدراء والتنفيذيين والترخيص بها لعام قادم وسيكون 

االمتناع عن 

 التصويت
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التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية 

 6,700,878م 2017ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 

م 2018ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية املتوقعة للتعامالت لعام 

 ريال سعودي. 10,000,000

ستتم بين املصرف وشركة الراجحي للتأمين  التصويت على االعمال التي

التعاوني والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدهللا بن سليمان بن 

عبدالعزيز الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب 

رئيس مجلس اإلدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني وهي عبارة عن 

ين الشامل للسيارات والترخيص بها لعام تجديد التعاقد على وثائق التأم

قادم وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا 

م 2017تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 

ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية املتوقعة للتعامالت  1,173,479,312

 سعودي. ريال 1,500,000,000م 2018لعام 

االمتناع عن 

 التصويت

التصويت على تعيين مجلس اإلدارة لعضوين في لجنة املراجعة وااللتزام 

في املقعدين الشاغرين والذي تم بعد الحصول على املوافقة من الجهات 

اإلشرافية على أن يعرض هذا التعيين على املساهمين في اقرب جمعية 

 عامة للمصرف والعضوان هما:

 ر  –األستاذ/ أمين بن فهد الشدي أ( 
ً
 ئيسا

 ع –ب( األستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف 
ً
 ضوا

 وبذلك يصبح تشكيل لجنة املراجعة وااللتزام للمصرف على الشكل التالي:

 و عضو من داخل املجلسر  –أ( األستاذ/ أمين بن فهد الشدي 
ً
 ئيسا

 من داخل ع –ب( األستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف 
ً
 املجلسضوا

 ضو من خارج مجلس اإلدارةع  -ج( األستاذ وليد بن عبدهللا تمبرك 

 ضو من خارج مجلس اإلدارةع –د( األستاذ فراج بن منصور أبوثنين 

 .ضو من خارج املجلسع –هـ( األستاذ عبدهللا بن علي املنيف 

 موافق

التصويت على تشكيل الهيئة الشرعية للمصرف للدورة القادمة والتي 

م ملدة ثالث سنوات وتنتهي في تاريخ 25/03/2018تبدأ بتاريخ 

 م وسيكون التشكيل على النحو التالي:24/03/2021

 أ( معالي الشيخ عبدهللا بن محمد بن خنين

 ب( معالي الشيخ د. يوسف بن محمد الغفيص

 ج( معالي الشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين

 سلميد( فضيلة الشيخ أ.د. عبدهللا بن ناصر ال

 هـ( فضيلة الشيخ أ.د. صالح بن عبدهللا اللحيدان

 موافق

مجموعة الطيار 

 للسفر
28-Mar-18 

التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة املالية املنتهية في 

 م.31/12/2017

 موافق

 /31/12التصويت على تقرير املراجع الخارجي عن السنة املالية املنتهية في 

 م.2017

 موافق

 /31/12التصويت على القوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية في 

 م.2017

 موافق

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية 

 م.31/12/2017في 

 موافق

التصويت على تشكيل لجنة املراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 

و على مهامها وضوابط عملها  2021/03/28حتى تاريخ  2018/03/29

 ومكافآت أعضائها، و املرشحين هم التالية اسمائهم :

 ألستاذ /عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا العياض ي.ا -1 

 موافق
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 الستاذ/ أحمد سامر حمدي الزعيم.ا -2 

 مد الشنيفي.الدكتور/صالح ح -3

 العنزي. عبدهللا صايلالدكتور/- 4 

التصويت على تعيين مراجع/ مراجعي الحسابات للشركة من بين 

املرشحين بناء على توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة 

وتدقيق القوائم املالية للربع األول والثاني والثالث والرابع والسنوي من 

 أتعابه.وتحديد  2019م والربع االول من العام املالي 2018العام املالي 

 موافق

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة الدولية 

الخليجية للمقاوالت واالستثمار العقاري املحدودة والتي لعضو مجلس 

اإلدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيها )طرف ذو 

 أن طبيعة 
ً
العقد تقديم خدمات عالقة ( والترخيص بها لعام قادم علما

ألف ريال شهريا والتوجد أية شروط تفضيلية في  200السفر بمبلغ 

 العقد.

االمتناع عن 

 التصويت

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة كابالت 

الرياض والتي لعضو مجلس اإلدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم 

 مصلحة غير مباشرة فيها )طرف ذو 
ً
عالقة ( والترخيص بها لعام قادم علما

ألف ريال شهريا  50أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 

 والتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.

االمتناع عن 

 التصويت

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة كريم 

األستاذ/عبدهللا بن ناصر الداود انكوربوريتد والتي لعضوي مجلس اإلدارة 

مازن بن أحمد الجبير مصلحة غير مباشرة فيها )طرف ذو عالقة  واألستاذ/

 أن طبيعة العقد تأجير سيارات حسب 
ً
( والترخيص بها لعام قادم علما

 الطلب والتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.

االمتناع عن 

 التصويت

ستتم بين الشركة و شركة الشركة  التصويت على األعمال والعقود التي

الوطنية للتنمية الزراعية والتي لعضو مجلس اإلدارة مازن أحمد الجبير 

 
ً
مصلحة غير مباشرة فيها )طرف ذو عالقة ( والترخيص بها لعام قادم علما

ألف ريال شهريا  600أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 

 والتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.

االمتناع عن 

 التصويت

التصويت بتفويض مجلس اإلدارة بالصرف من احتياطي الصندوق العام 

 للموظفين واحتياطي الصندوق الخيري.

 موافق

إلى  2018/03/04التصويت على اجازة أعمال مجلس االدارة من تاريخ 

 تاريخ إنعقاد هذه الجمعية.

 موافق

اإلدارة من بين املرشحين للدورة التصويت على انتخاب أعضاء مجلس 

م 29/03/2021م حتى تاريخ 29/03/2018القادمة التي تبدأ من تاريخ 

 .وذلك باستخدام التصويت التراكمي

 موافق

شركة ينبع 

الوطنية 

 للبتروكيماويات

2-Apr-18 

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة املالية املنتهية في 

 م.2017/12/31

 

 

 

املوافقة على 

 جميع البنود

 م.2017/12/31التصويت على القوائم املالية عن السنة املالية املنتهية في 

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 

 م.2017/12/31

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين بناًء 

املراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية على توصية لجنة 

م، 2018للربع األول والثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة الحالية 

 وتحديد أتعابه.
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 التصويت على وقف تجنيب االحتياطي النظامي للشركة.

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية 

 م.2017/12/31في 

( ريال كمكافأة ألعضاء مجلس 1,400,000التصويت على صرف مبلغ )

 م.2017/12/31اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 

التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خالل النصف األول من 

( ريال للسهم والتي 1.5( مليون ريال بواقع )843.75م بمبلغ )2017العام 

 ( من القيمة االسمية للسهم الواحد.15%تمثل )

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على املساهمين 

( مليون ريال بواقع 984.37م بمبلغ )2017عن النصف الثاني من العام 

( من القيمة االسمية 17.5%( ريال للسهم الواحد والتي تمثل )1.75)

أحقية النصف الثاني من األرباح املقترح توزيعها  للسهم الواحد، وستكون 

ملالكي أسهم الشركة املقيدين في سجالت شركة مركز ايداع االوراق املالية 

 )مركز االيداع( بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة.

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على 

م، مع تحديد تواريخ األحقية والتوزيع 2018املساهمين عن السنة املالية 

 للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق املالية.
ً
 وفقا

 Apr-18-11 بنك البالد

 موافق .م31/12/2017التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في 

مراجعي الحسابات عن العام املالي املنتهي في التصويت على تقرير 

 م.31/12/2017

 موافق

التصويت على القوائم املالية وحساب األرباح والخسائر للبنك كما هي في 

 م.31/12/2017

 موافق

م، بما تم 2017سبتمبر  25دارة املؤرخ في إل التصويت على قرار مجلس ا

األول من العام املالي املنتهي  توزيعه من أرباح على املساهمين عن النصف

(من رأس 3%(ريال للسهم وبنسبة )3.0م، بواقع )2017ديسمبر  31في 

 .(مليون ريال180املال، وبمبلغ اجمالي قدره )

 موافق

دارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن إل التصويت على توصية مجلس ا

%من رأس املال، وبمبلغ  4ريال للسهم بنسبة  4.0النصف الثاني بواقع 

(مليون ريال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه وما اقترح 240اجمالي قدرة )

مليون  420مبلغ م 31/12/2017توزيعه عن السنة املالية املنتهية في 

%من رأس املال. علًما بأن  7نسبة هللة للسهم ب 70ريال، بواقع 

استحقاق األرباح للنصف الثاني سيكون للمساهمين املالكين لألسهم 

 11هـ املوافق 1439رجب  25بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك 

وراق ال م، واملقيدين بسجالت البنك لدى شركة مركز ايداع ا2018أبريل 

جمعية العامة ، وسوف اريخ انعقاد الاملالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي ت

يوًما من تاريخ  15ل يتم توزيع األرباح على املساهمين املقيدين خال

 .رباحاستحقاق هذه األ 

 موافق

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام املالي املنتهي في 

 م.31/12/2017

 موافق

التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين املرشحين بناء على 

املالية توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم 

م، وتحديد 2018ول والثاني والثالث والسنوي من العام املالي للربع األ 

 أتعابهم.

 موافق
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على مساهمي دارة بتوزيع ارباح مرحلية إل التصويت على تفويض مجلس ا

و ربع سنوي، إن وجدت، وذلك وفًقا البنك بشكل نصف سنوي أ

ا لنظام الشركات الخاصة 
ً
للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذ

  .بشركات املساهمة املدرجة

 موافق

(ريال سعودي كمكافأة ألعضاء 3,960,000التصويت على صرف مبلغ )

(الف ريال لكل عضو، عن العام املالي املنتهي 360اإلدارة بواقع )مجلس 

 .م31/12/2017في 

 موافق

التصويت على األعمال والعقود املتمثلة في )ايجار موقع جهاز صراف 

ده، واوال آلي(والتي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي 

والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة فيها 

باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وشريك فيها، والترخيص بها 

م كانت عقد ايجار 2017في العام  التعامالتلعام قادم، علًما بأن طبيعة 

ا )فترة ريال سنويً  100,000موقع جهاز صراف آلي بمدينة الرياض، بمبلغ 

م(، وال توجد شروط 02/07/2025م إلى 03/07/2015العقد من 

 .تفضيلية في هذه األعمال والعقود

االمتناع عن 

 التصويت

التصويت على األعمال والعقود املتمثلة في )ايجار مركز انجاز(والتي ستتم 

ده، والتي لعضو مجلس كة محمد بن ابراهيم السبيعي واوال بين البنك وشر 

األدارة األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة فيها باعتباره نائب 

رئيس مجلس إدارة الشركة وشريك فيها، والترخيص بها لعام قادم، علًما 

م كانت عقد ايجار مركز انجاز فرع 2017في العام  التعامالتبأن طبيعة 

ريال سنوًيا )فترة 174,790دينة الدمام، بمبلغ م –الخالدية الجنوبية 

م(، وال توجد شروط 04/12/2026م إلى 05/12/2016العقد من 

 .تفضيلية في هذه األعمال والعقود

االمتناع عن 

 التصويت

التصويت على األعمال والعقود املتمثلة في )ايجار مركز انجاز(والتي ستتم 

ده، والتي لعضو مجلس كة محمد بن ابراهيم السبيعي واوال بين البنك وشر 

اإلدارة األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة فيها باعتباره نائب 

رئيس مجلس إدارة الشركة وشريك فيها، والترخيص بها لعام قادم، علًما 

م كانت عقد ايجار مركز انجاز 2017في العام  التعامالتبأن طبيعة 

فترة )ريال سنوًيا  472,000دينة الرياض، بمبلغ م -الصناعية الثانية 

(، وال توجد شروط م05/04/2026م إلى 06/04/2016العقد من 

 .عمال والعقودتفضيلية في هذه األ 

االمتناع عن 

 التصويت

التصويت على األعمال والعقود املتمثلة في )ايجار مكتبين(والتي ستتم بين 

البنك وشركة خالد عبدالعزيز املقيرن وأوالده القابضة، والتي لعضو 

مجلس اإلدارة األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز املقيرن مصلحة فيها باعتباره 

، علًما رئيس مجلس إدارة الشركة ومالك لها، والترخيص بها لعام قادم

م كانت عقد ايجار املكتبين رقم 2017في العام  التعامالتبأن طبيعة 

(والواقعة بطريق امللك فهد بمدينة الرياض )برج سمارت(، 102(،)101)

م إلى 01/01/2013ريال سنوًيا )فترة العقد من  1,168,200بمبلغ 

م(، املؤجرة لشركة البالد لالستثمار، وال توجد شروط 31/12/2018

 يلية في هذه األعمال والعقود.تفض

االمتناع عن 

 التصويت

التصويت على األعمال والعقود املتمثلة في )ايجار مكتبين(والتي ستتم بين 

البنك وشركة خالد عبدالعزيز املقيرن وأوالده القابضة، والتي لعضو 

مجلس اإلدارة األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز املقيرن مصلحة فيها باعتباره 

، علًما رئيس مجلس إدارة الشركة ومالك لها، والترخيص بها لعام قادم

م كانت عقد ايجار املكتبين رقم 2017في العام  التعامالتبأن طبيعة 

االمتناع عن 

 التصويت
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(والواقعة بطريق امللك فهد بمدينة الرياض )برج سمارت(، 104(،)103)

م إلى 01/01/2013ريال سنوًيا )فترة العقد من  1,089,000بمبلغ 

م(، املؤجرة لشركة البالد لالستثمار، وال توجد شروط 31/12/2018

 تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

التصويت على األعمال والعقود املتمثلة في )ايجار مركز انجاز(والتي ستتم 

بين البنك والسيد/ عبدالرحمن بن صالح الراجحي والتي لعضو مجلس 

اإلدارة األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي مصلحة فيها باعتباره ابن 

ت في مالك العقار، والترخيص بها لعام قادم، علًما بأن طبيعة التعامال 

محافظة الخفجي، بمبلغ  –م كانت عقد ايجار مركز انجاز 2017العام 

م إلى 2016/08/08ريال سنوًيا )فترة العقد من 150,000

 عمال والعقود.، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األ م(31/12/2019

االمتناع عن 

 التصويت

صراف آلي( التصويت على األعمال والعقود املتمثلة في )ايجارات مواقع 

والتي ستتم بين البنك وشركة املراكز العربية املحدودة والتي لعضو مجلس 

اإلدارة األستاذ/ خالد بن سليمان الجاسر مصلحة فيها باعتباره الرئيس 

التنفيذي للشركة، والترخيص بها لعام قادم، علًما بأن طبيعة التعامالت 

ع اجهزة صراف آلي ( موق26م كانت عقود ايجارات عدد )2017في العام 

ريال سنوًيا )فترة العقود  2,792,400في بعض مدن اململكة، بمبلغ إجمالي 

م(، وال توجد شروط تفضيلية في 15/05/2018م إلى 09/07/2013من 

 .هذه األعمال والعقود

االمتناع عن 

 التصويت

والتي ( دالتصويت على األعمال والعقود املتمثلة في )توريد أثاث برج البال 

مجلس اإلدارة ستتم بين البنك و شركة املكتبية املحدودة والتي لعضو 

خالد بن عبدالعزيز املقيرن مصلحة فيها باعتباره رئيس مجلس  /األستاذ 

ت في طبيعة التعامال إدارة الشركة، والترخيص بها لعام قادم، علًما بأن 

ريال 17,545,864د، بمبلغ إجمالي م كانت توريد أثاث برج البال 2017 العام

(، وال توجد شروط م2018/11/20م إلى 21/11/2017فترة العقد من )

 .عمال والعقودتفضيلية في هذه األ 

االمتناع عن 

 التصويت

التصويت على األعمال والعقود املتمثلة في )توريد قرطاسية بنك البالد( 

مجلس والتي ستتم بين البنك و شركة مكتبة جرير للتسويق والتي لعضو 

فهد بن عبدهللا القاسم مصلحة فيها باعتباره عضو  / اإلدارة األستاذ

مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها لعام قادم، علًما بأن طبيعة 

م كانت توريد قرطاسية بنك البالد، بمبلغ 2017التعامالت في العام 

فترة العقد من )م" 2017" العقد بالوحدة استهالك 1,390,904.08إجمالي 

(، وال توجد شروط تفضيلية في هذه م08/04/2018م إلى 09/04/2015

 األعمال والعقود.

االمتناع عن 

 التصويت

التصويت على األعمال والعقود املتمثلة في )ايجار مركز انجاز(والتي ستتم 

بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز  بن صالح الراجحي بصفته 

والترخيص بها لعام قادم، علًما بأن طبيعة التعامالت من كبار املساهمين، 

بمبلغ  مدينة ينبع، -م كانت عقد ايجار مركز انجاز الرئيس ي 2017في العام 

م إلى 09/08/2015ريال سنوًيا )فترة العقد من  180,000

 .م(, وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود08/08/2025

االمتناع عن 

 التصويت

التصويت على األعمال والعقود املتمثلة في )عقد ايجار فرع بنك البالد( 

والتي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح 

الراجحي بصفته من كبار املساهمين، والترخيص بها لعام قادم، علًما بأن 

 - البالد الخبيبم كانت عقد ايجار فرع 2017طبيعة التعامالت في العام 

االمتناع عن 

 التصويت
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م 01/06/2015ريال سنوًيا )فترة العقد من  400,000مدينة بريدة، بمبلغ 

 .م(، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود31/05/2025إلى 

التصويت على األعمال والعقود املتمثلة في )عقد ايجار فرع بنك البالد( 

والتي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح 

الراجحي بصفته من كبار املساهمين، والترخيص بها لعام قادم، علًما بأن 

 - يالرئيس م كانت عقد ايجار فرع البالد 2017طبيعة التعامالت في العام 

ريال سنوًيا )فترة العقد من  500,000، بمبلغ الدماممدينة 

م(، وال توجد شروط تفضيلية في هذه 14/09/2025م إلى 15/09/2010

 األعمال والعقود.

االمتناع عن 

 التصويت

الشركة 

السعودية 

للصناعات 

 األساسية

17-Apr-18 

نتهية في التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة املالية امل

 م.31/12/2017

املوافقة على 

 جميع البنود

 م.31/12/2017التصويت على القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في 

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 

 م.31/12/2017

بناء التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين 

على توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم 

م 2018املالية للربع األول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام املالي 

 .م وتحديد أتعابه2019وللربع األول لعام 

التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خالل النصف األول من 

( ريال للسهم والتي 2( ريال بواقع )6,000,000,000بمبلغ )م 2017العام 

 ( من القيمة االسمية للسهم الواحد.20تمثل )% 

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على املساهمين 

( مليون ريال 6,600,000,000م بمبلغ )2017عن النصف الثاني من العام 

( من القيمة االسمية 22الواحد والتي تمثل )% ( ريال للسهم 2.20بواقع )

للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من األرباح املقترح توزيعها 

ملالكي أسهم الشركة املقيدين في سجالت شركة مركز ايداع االوراق املالية 

 )مركز االيداع( بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة. علم
ً
ا

 م.01/05/2018صرف األرباح سيكون بتاريخ  بأن

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتعيين سعادة األستاذ / نادر بن 

 لشركة حصانة 
ً
 في مجلس اإلدارة ممثال

ً
إبراهيم الوهيبي، عضوا

االستثمارية الستكمال الفترة املتبقية من الدورة الحالية للمجلس التي 

 اعتبارا من 2016أبريل  11بدأت بتاريخ 
ً
م، على أن يكون تعيينه نافذا

 لسعادة األستاذ / عبدالعزيز بن 2018أبريل  18تاريخ 
ً
م، وذلك خلفا

 هبدان الهبدان. )مرفق السيرة الذاتية للمرشح(

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية 

 م.31/12/2017بتاريخ 

( ريال كمكافـــــــأة ألعضاء مجلس اإلدارة 1,800,000على صرف ) التصويت 

 م.31/12/2017عن السنة املالية املنتهية بتاريــــــخ 

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف 

م، وتحديد تاريخ االستحقاق 2018سنوي أو ربع سنوي عن العام املالي 

للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام والصرف وفقا 

الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة املالي وتدفقاتها النقدية 

 وخططها التوسعية واالستثمارية.
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شركة أسمنت 

 املدينة
03-May-18 

التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة املالية املنتهية في 

 م.31/12/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املوافقة على  

 جميع البنود

 م.31/12/2017التصويت على القوائم املالية عن السنة املنتهية في 

 م.31/12/2017التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املنتهية في 

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املنتهية في 

 م.31/12/2017

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين بناء 

على توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم 

م 2018املالية للربع األول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام املالي 

 وتحديد أتعابه.

و االدارة التنفيذية  التصويت على سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه

 )مرفق(

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/ يوسف بن محمد 

 من 
ً
 من خارج املجلس في لجنة املراجعة اعتبارا

ً
السحيباني عضوا

 عن 18/06/2019م إلى 16/04/2017
ً
م )مرفق السيرة الذاتية(. وذلك بدال

من عضوية لجنة املراجعة في  األستاذ/ الوليد بن خالد الخيال املستقيل

 من تاريخ قرار التوصية 26/02/2017
ً
م وعلى أن يسري التعيين اعتبارا

 لالئحة عمل لجنة 16/04/2017الصادر في 
ً
. يأتي هذا التعيين وفقا

 املراجعة.

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف 

م، وتحديد تاريخ االستحقاق 2018املالي سنوي أو ربع سنوي عن العام 

 لنظام 
ً
 للضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

ً
والصرف وفقا

الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة املالي وتدفقاتها النقدية 

 وخططها التوسعية واالستثمارية.

واملتعلقة ( من النظام االساس ي 18التصويت على تعديل املادة رقم )

 باملركز الشاغر في املجلس )مرفق(

( من النظام االساس ي واملتعلقة 20التصويت على تعديل املادة رقم )

 بمكافآت مجلس اإلدارة )مرفق(

( من النظام االساس ي واملتعلقة 46التصويت على تعديل املادة رقم )

 بتوزيع األرباح )مرفق(

اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على املساهمين التصويت على توصية مجلس 

ريال للسهم  0.40م بواقع 31/12/2017عن السنة املالية املنتهية في 

% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدرة 4الواحد وبنسبة 

ريال على أن تكون أحقية األرباح ملالكي األسهم بنهاية يوم  75,680,000

لين لدى مركز إيداع األوراق املالية انعقاد الجمعية للمساهمين املسج

بنهاية ثاني يوم عمل من تاريخ انعقادها وعلى أن يتم تحديد تاريخ توزيع 

، وتجدر االشارة إلى أن املوافقة على هذه التوصية ستتطلب 
ً
األرباح الحقا

( من النظام األساس ي 46املوافقة على توصية املجلس بشأن تعديل املادة )

 األرباح )مرفق(واملتعلقة بتوزيع 

ريال( كمكافأة ألعضاء مجلس  1,282,200التصويت على صرف مبلغ )

ريال(  200,000بواقع ) 2017اإلدارة في دورته الرابعة عن السنة املالية 

 لكل عضو.

24-May-18 
املنتهية في التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للسنة املالية 

 م.31/12/2017
 موافق
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شركة الحسن 

غازي إبراهيم 

 شاكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة املالية املنتهية في 

 م.31/12/2017

 موافق

التصويت على القوائـم املالية املدققـة للسنة املالية املنتهية في 

 م.31/12/2017

 موافق

بناء  التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين

على توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم 

م، 2018املالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام املالي 

 .م، وتحديد أتعابه2019والربع األول من العام املالي 

 موافق

املنتهية التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية 

 م.31/12/2017في 

 موافق

ألف ريال سعودي كمكافأة سنوية لعدد  800التصويت على صرف مبلغ 

ألف ريال  200( أعضاء مستقلين من أعضاء مجلس اإلدارة بواقع 4)

 م.31/12/2017سعودي لكل عضو عن السنة املالية املنتهية في 

 موافق

األساس ي للشركة واملتعلقة من النظام  17التصويت على تعديل املادة 

 بإدارة الشركة.

 موافق

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رفال 

العقارية والتي لرئيس مجلس اإلدارة السيد/ عبد اإلله عبد هللا أبو نيان، 

مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تسويق لبضائع الشركة من 

خالل مشاريع اسكانية والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية، 

 م 2017ن هناك تعامالت خالل العام املالي ولم تك

االمتناع عن 

 التصويت

شركة والء 

 للتأمين التعاوني
29-May-18 

التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة املنتهية في 

 .م31/12/2017

املوافقة على  

 جميع البنود

في التصويت على القوائم املالية للشركة املوحدة عن السنة املنتهية 

 .م31/12/2017

 .م31/12/2017التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في 

 400التصويت على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من 

% 10مليون ريال سعودي بزيادة قدرها  440مليون ريال سعودي إلى 

مليون سهم من  44مليون سهم إلى  40بالتالي زيادة عدد األسهم من 

أسهم قائمة، علما بأنه ستتم الزيادة في  10خالل منح سهم مجاني لكل 

مليون ريال سعودي من حساب األرباح  40رأس املال عن طريق رسملة 

املبقاة و نؤكد لكم أن قرار توصية مجلس االدارة بإصدار أسهم منحة 

املحافظة عوضا عن توزيع أرباح نقدية هدفه تقوية رأس مال الشركة ب

على النقد وتحقيق خطط النمو. و سوف تكون أحقية األسهم للمساهمين 

-9-14املالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية و هو يوم الثالثاء بتاريخ 

ن تظهر أسمائهم في سجل املساهمين م و الذي2018-5-29هـ املوافق 1439

 ية.لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمع

( من نظام الشركة األساس ي و املتعلق 8التصويت على تعديل املادة )

 .برأس مال الشركة

( من نظام الشركة األساس ي و املتعلق 30التصويت على تعديل املادة )

 بالدعوة للجمعيات.

( من نظام الشركة 43( من املادة )2التصويت على تعديل الفقرة )

 بالوثائق املالية.األساس ي و املتعلق 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين رئيس مجلس 

اإلدارة االستاذ سليمان بن عبدهللا القاض ي ذات مصلحة مباشرة 
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والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعامالت للعام السابق كانت عبارة 

سعودي، و ذلك بدون أي ریال  ٨٨٬١٣٥عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 

 شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة العثمان 

والتي يمثلها نائب رئيس مجلس اإلدارة االستاذ عبدهللا بن محمد العثمان 

و له مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعامالت 

 ٢٧٩٬٢٤٠عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط للعام السابق كانت 

 ریال سعودي، و ذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس 

اإلدارة االستاذ وليد بن محمد الجعفري و له مصلحة مباشرة فيها 

السابق كانت عبارة والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعامالت للعام 

ریال سعودي، و ذلك بدون  ٢٬٠٠٨٬٤٠٠عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 

 أي شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وم مجموعة 

الراجحي والتي يمثلها عضو مجلس االدارة االستاذ خالد بن عبدالرحمن 

والترخيص لها لعام قادم، علما بأن الراجحي و له مصلحة مباشرة فيها 

التعامالت للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 

 ریال سعودي، و ذلك بدون أي شروط تفضيلية. ٨٢٬١٠٠

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة عصام 

بن عصام قباني و  قباني والتي يمثلها عضو مجلس اإلدارة االستاذ حسان

له مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعامالت 

ریال  ٥٬٥٣٠للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 

 سعودي، و ذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الدكتور سليمان 

عبدالعزيز التويجري و له مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لعام بن 

قادم، علما بأن التعامالت للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية 

ریال سعودي، و ذلك بدون أي شروط  ٩٠٧٬٣٩٦بقيمة أقساط 

 تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة 

والتي يمثلها عضو مجلس االدارة االستاذ وليد بن سهيل الشعيبي الشعيبي 

و له مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعامالت 

 ٤١٨٬٧٨٥للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 

 ریال سعودي، و ذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التي ستتم بين الشركة و بين عضو  التصويت على األعمال والعقود

مجلس اإلدارة االستاذ عبدالرحمن بن عبداملحسن بالغنيم و له مصلحة 

مباشرة فيها والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعامالت للعام السابق 

ریال سعودي، و  ١٤٬٥٧٥كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 

 ذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على مشاركة عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ حسان بن عصام 

قباني بعمل مختص بوساطة التأمين )عمل منافس( و الترخيص له لعام 

 قادم.

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املنتهية في 

 م.31/12/2017
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املرشحين بناءا التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين 

على توصية لجنة املراجعة وذلك لفحص ومراجعة و تدقيق القوائم 

 .م وتحديد أتعابه2018املالية للربع الثاني و الثالث و السنوي للعام املالي 

 التصويت على تحديث الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة.

الئحة  التصويت على سياسة املكافآت، بعد وضعها كسياسة منفصلة عن

 الحوكمة الخاصة بالشركة.

 التصويت على تحديث سياسة تعيين و ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة.

التصويت على تحديث الئحة عمل لجنة املراجعة و تحديد مهامها و 

 ضوابط عملها و مكافآت أعضائها.

التصويت على تحديث الئحة عمل لجنة الترشيحات و املكافآت و تحديد 

 مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها.

 التصويت على سياسة املسؤولية اإلجتماعية.

الشركة 

السعودية 

ملنتجات األلبان 

 واألغذية

02-Jul-18 

التصويت على تقرير مجلس االدارة السنوي عن السنة املالية املنتهية في 

 م.31/03/2018

 موافق

الحسابات عن السنة املالية املنتهية في التصويت على تقرير مراقب 

 م.31/03/2018

 موافق

 موافق م.31/03/2018التصويت على القوائم املالية عن السنة املالية املنتهية في 

مليون ريال سعودي  65التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع مبلغ 

 نقدية على السادة املساهمين بواقع )
ً
للسهم الواحد وهو ما ( ريال 2أرباحا

% من رأس مال الشركة وذلك عن النصف الثاني من العام 20يعادل 

م وستكون أحقية األرباح للمساهمين 31/03/2018املالي املنتهي في 

املالكين ألسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير 

دين في سجل مساهمي العادية وإقرارها توزيع األرباح على املساهمين املقي

 الشركة لدى مركز إيداع األوراق املالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ

.
ً
 اإلستحقاق، وسيتم اإلعالن عن توزيع األرباح الحقا

 موافق

التصويت على تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز كمراجع حسابات للشركة 

PWC على توصية لجنة 
ً
املراجعة وذلك لفحص من بين املرشحين بناءا

 2018ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع األول والثاني والثالث لعام 

م إلى 01/04/2018م والسنوية من  2019والربع الرابع لعام 

 م وتحديد أتعابه.31/03/2019

 موافق

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة من 

 م.31/03/2018إلى  01/04/2017

 موافق

) إثنان مليون وثمانمائة ألف ريال 2.8التصويت باملوافقة على صرف مبلغ 

سعودي ( وذلك كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة ، بواقع مبلغ أربعمائة 

ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة األعضاء وذلك عن السنة املالية 

 م.31/03/2018املنتهية في 

 موافق

باملوافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة  التصويت

البروج للتأمين التعاوني في السعودية والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة 

األستاذ / فيصل حمد مبارك العيار مصلحة غير مباشرة فيها )حيث أن 

% في شركة البروج للتأمين 28.5شركة الخليج للتأمين تملك نسبة 

يشغل نائب رئيس مجلس إدارة سدافكو األستاذ / فيصل حمد التعاوني و 

العيار منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين( وهي عبارة 

حتى  2017 /01/07عن خدمات تأمينية ، كما بلغ إجمالي التعامالت من 

االمتناع عن 

 التصويت



21 
 

ريال والترخيص بها لعام قادم  9,650,111.67م مبلغ 30/06/2018

 من 
ً
 م بدون شروط تفضيلية.01/07/2018إعتبارا

 موافق التصويت على تحديث الئحة لجنة املراجعة.

 موافق التصويت على تحديث الئحة لجنة املكافآت و الترشيحات.

التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء 

 اللجان واإلدارة التنفيذية.

 موافق

التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس 

 إدارة الشركة.

 موافق

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف 

م وتنتهي 01/04/2018سنوي أو ربع سنوي عن السنة املالية التي تبدأ في 

 للضوابط م وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف 31/03/2019في 
ً
وفقا

 لنظام الشركات .
ً
 واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 موافق

التصويت على تعديل املادة الثانية والعشرين من النظام األساس ي 

 للشركة والخاصة باملركز الشاغر في املجلس.

 موافق

التصويت على تعديل املادة الرابعة والثالثون من النظام األساس ي للشركة 

 والخاصة بدعوة الجمعيات.

 موافق

التصويت على تعديل املادة الخامسة واألربعون من النظام األساس ي 

 للشركة والخاصة بتقارير اللجنة.

 موافق

التصويت على تعديل الفقرة ب من املادة التاسعة واألربعون من النظام 

 األساس ي للشركة والخاصة بالوثائق املالية.

 موافق

على ماتم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف األول من العام  التصويت

( 2مليون ريال سعودي بواقع ) 65م بمبلغ 2018مارس  31املالي املنتهي في 

%( من القيمة االسمية للسهم  20ريال للسهم الواحد والتي تمثل )

 الواحد.

 موافق

الشركة العربية 

 لألنابيب
04-Jul-18 

املراجعة واملوافقة على مهامها وضوابط التصويت على تشكيل لجنة 

م 2018يوليو  04عملها ومكافأت اعضائها للدورة الحالية التي تبدأ في 

 م واملوافقة على املرشحين التالية أسمائهم:2021مايو  22وتنتهي في تاريخ 

 ستاذ / هيثم بن توفيق الفريح.األ  -أ

 ألستاذ / عزام بن سعود املديهيم.ا -ب

 املجلس(. صالح بن عبدالرحمن الفضل )من خارجاألستاذ /  -ج

االمتناع عن 

 التصويت

شركة ثوب 

 األصيل
04-Jul-18 

( 150التصويت على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من )

% 100( مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 300مليون ريال إلى )

( مليون سهم ، 30) ( مليون سهم إلى15ليرتفع عدد أسهم الشركة من )

وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل سهم على أن تكون األحقية 

للمساهمين املقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع 

 األوراق املالية )مركز اإليداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد

في رأس املال عن طريق  الجمعية غير العادية ، على أن تسدد قيمة الزيادة

( ريال من بند )األرباح املبقاة( وتحويل مبلغ 30.000.000تحويل مبلغ )

( 119.595.702( ريال من بند )االحتياطي العام( وتحويل مبلغ )404.298)

ريال من بند "احتياطيات أخرى " وتهدف الشركة بالزيادة تدعيم القاعدة 

معدالت النمو والتوسع في أعمالها  الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة

 واملحافظة على املالءمة املالية.

 موافق 

( من النظام األساس ي للشركة والخاصة 3التصويت على تعديل املادة )

 بأنشطة الشركة وذلك بإضافة نشاط تملك العقارات وتأجيرها.

 موافق 
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والخاصة ( من النظام األساس ي للشركة 7التصويت على تعديل املادة )

 للزيادة املقترحة في رأس املال.
ً
 برأس املال وذلك وفقا

 موافق 

( من النظام األساس ي للشركة والخاصة 8التصويت على تعديل املادة )

 للزيادة املقترحة في رأس املال.
ً
 باالكتتاب باألسهم وذلك وفقا

 موافق 

للشركة والخاصة ( من النظام األساس ي 29التصويت على تعديل املادة )

 لتعديل نظام الشركات.
ً
 بدعوة الجمعيات وفقا

 موافق 

( من النظام األساس ي للشركة والخاصة 40التصويت على تعديل املادة )

 لتعديل نظام الشركات.
ً
 بتقرير لجنة املراجعة وفقا

 موافق 

( من النظام األساس ي للشركة والخاصة 44التصويت على تعديل املادة )

 لتعديل نظام الشركات.
ً
 بالوثائق املالية وفقا

 موافق 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة الشيخ 

ء مجلس اإلدارة والتي ألعضا -رحمه هللا  -عبدهللا بن ابراهيم الجديعي 

حمد م -ن عبدهللا الجديعي عبدالرحمن ب -)فيصل بن عبدهللا الجديعي 

الجديعي( مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم بن عبدهللا 

وهي عبارة عن استئجار الشركة للمستودع الرئيس ي بمدينة الرياض بمبلغ 

 بأن قيمة التعامل لعام  540.000
ً
ريال بدون شروط تفضيلية علما

 ريال. 720.000م بلغت 2017

االمتناع عن 

 التصويت

والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة الشيخ التصويت على على األعمال 

ء مجلس اإلدارة والتي ألعضا -رحمه هللا  -عبدهللا بن ابراهيم الجديعي 

محمد  -ن عبدهللا الجديعي عبدالرحمن ب -)فيصل بن عبدهللا الجديعي 

بن عبدهللا الجديعي( مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم 

الشركة ملستودعات الفروع بمدينة الرياض بمبلغ  وهي عبارة عن استئجار 

 بأن قيمة التعامل لعام  493.125
ً
ريال بدون شروط تفضيلية علما

 ريال. 657.500م بلغت 2017

االمتناع عن 

 التصويت

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة الشيخ 

اإلدارة  والتي ألعضاء مجلس -حمه هللا ر  -عبدهللا بن ابراهيم الجديعي 

محمد  -ن عبدهللا الجديعي عبدالرحمن ب -)فيصل بن عبدهللا الجديعي 

بن عبدهللا الجديعي( مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم 

 200.000وهي عبارة عن استئجار الشركة ملعرض محافظة جده بمبلغ 

 بأن قيمة التعا
ً
م بلغت 2017مل لعام ريال بدون شروط تفضيلية علما

 ريال. 400.000

االمتناع عن 

 التصويت

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة الشيخ 

ء مجلس اإلدارة والتي ألعضا -رحمه هللا  -عبدهللا بن ابراهيم الجديعي 

حمد م -بدالرحمن بن عبدهللا الجديعي ع -)فيصل بن عبدهللا الجديعي 

عبدهللا الجديعي( مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم بن 

وهي عبارة عن استئجار الشركة ملستودعات مدينة الدمام بمبلغ 

 بأن قيمة التعامل لعام  120.000
ً
ريال بدون شروط تفضيلية علما

 ريال. 120.000م بلغت 2017

االمتناع عن 

 التصويت

التي ستتم بين الشركة وورثة الشيخ التصويت على األعمال والعقود 

ء مجلس اإلدارة والتي ألعضا -رحمه هللا  -عبدهللا بن ابراهيم الجديعي 

محمد  -ن عبدهللا الجديعي عبدالرحمن ب -)فيصل بن عبدهللا الجديعي 

بن عبدهللا الجديعي( مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم 

ريال  75.000ملستودع مدينة جيزان بمبلغ وهي عبارة عن استئجار الشركة 

 بأن قيمة التعامل لعام 
ً
م بلغت 2017بدون شروط تفضيلية علما

 ريال. 75.000

االمتناع عن 

 التصويت
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التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة الشيخ 

اإلدارة التي ألعضاء مجلس و  -حمه هللا ر  -عبدهللا بن ابراهيم الجديعي 

محمد  -ن عبدهللا الجديعي عبدالرحمن ب -)فيصل بن عبدهللا الجديعي 

بن عبدهللا الجديعي( مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم 

وهي عبارة عن استئجار شركة الجديعي لألقمشة للمستودع الرئيس ي 

 بأن  645.225بمدينة الرياض بمبلغ 
ً
ريال بدون شروط تفضيلية علما

 ريال. 860.300م بلغت 2017قيمة التعامل لعام 

االمتناع عن 

 التصويت

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة الشيخ 

ء مجلس اإلدارة والتي ألعضا -رحمه هللا  -عبدهللا بن ابراهيم الجديعي 

 حمدم -بدالرحمن بن عبدهللا الجديعي ع -)فيصل بن عبدهللا الجديعي 

بن عبدهللا الجديعي( مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم 

وهي عبارة عن استئجار شركة الجديعي لألقمشة ملستودع مدينة جيزان 

 بأن قيمة التعامل لعام  75.000بمبلغ 
ً
ريال بدون شروط تفضيلية علما

 ريال. 75.000م بلغت 2017

االمتناع عن 

 التصويت

األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس التصويت على 

اإلدارة األستاذ/ محمد بن عبدهللا الجديعي والتي له مصلحة مباشرة فيها 

والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار شركة الجديعي 

ريال بدون شروط  150.000لألقمشة معرض تجزئة املدينة املنورة بمبلغ 

 بأن قي
ً
 ريال. 150.000م بلغت 2017مة التعامل لعام تفضيلية علما

االمتناع عن 

 التصويت

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس 

اإلدارة األستاذ/ محمد بن عبدهللا الجديعي والتي له مصلحة مباشرة فيها 

والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار شركة الجديعي 

ريال بدون شروط  150.000معرض جملة املدينة املنورة بمبلغ لألقمشة 

 بأن قيمة التعامل لعام 
ً
 ريال. 150.000م بلغت 2017تفضيلية علما

االمتناع عن 

 التصويت

شركة بوبا 

العربية للتأمين 

 التعاوني

22-Nov-18 

 200,1مليون ريال إلى  800التصويت على زيادة رأس مال الشركة من 

مليون ريال من حساب األرباح  400طريق رسملة مبلغ  مليون ريال عن

%من قيمة رأس املال،  50املبقاة، وذلك بمنح أسهم مجانية بنسبة 

وبالتالي زيادة عدد أسهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني املصدرة من 

مليون سهم بمنح  40مليون سهم، وبزيادة قدرها  120مليون سهم إلى  80

مملوكة. حيث تهدف هذه التوصية إلى رغبة مجلس سهم لكل سهمين 

اإلدارة في دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للشركة لتمكنها من تحقيق 

معدالت النمو في أعمال الشركة والتوسع في النشاطات الجديدة خالل 

االعوام القادمة. وسيكون تاريخ أحقية أسهم املنحة ملساهمي شركة بوبا 

هم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العربية املالكين ألس

العادية، واملقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية 

ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق. في حالة وجود كسور أسهم فسيتم 

تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة االسهم وتباع بسعر السوق ثم 

ملة األسهم املستحقين للمنحة كل حسب حصته ستوزع قيمتها على ح

يوما من تاريخ تحديد األسهم املستحقة لكل  30خالل مدة ال تتجاوز 

 مساهم.

 موافق

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتعيين السيد / مارتن هيوستن 

عضوا في مجلس اإلدارة عضو غير تنفيذي ممثال لشركة بوبا انفستمنت 

،إلكمال دورة املجلس  01/10/2018اعتبارا من تاريخ اوفرسيز ليميتد 

خلفا للعضو املستقيل  30/06/2019حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 

 األستاذ/عامر علي رضا عضو غير تنفيذي ممثال لشركة ناظر.

 موافق
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التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/ سليمان ناصر 

عضوا مستقال في لجنة املراجعة من خارج مجلس الهتالن القحطاني 

،إلكمال دورة املجلس حتى تاريخ  01/06/2018اإلدارة اعتبارا من تاريخ 

يأتي هذا التعيين وفقا لالئحة عمل  30/06/2019انتهاء الدورة الحالية في 

 لجنة املراجعة.

 موافق

واملتعلقة ( من النظام األساس للشركة 8التصويت على تعديل املادة )

 . 1برأس املال ، في حال املوافقة على البند 

 موافق

( من النظام األساس واملتعلقة بصالحيات 20التصويت على تعديل املادة )

 الرئيس و النائب والعضو املنتدب وأمين السر.

 موافق

( من النظام األساس واملتعلقة بالدعوة 30التصويت على تعديل املادة )

 للجمعيات.

 موافق

( من النظام األساس واملتعلقة بالوثائق 43التصويت على تعديل املادة )

 املالية.

 موافق

 موافق التصويت على تعديل الئحة عمل اللجنة التنفيذية.

 موافق .التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة إدارة املخاطر

 موافق واملكافآت.التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة الترشيحات 

 موافق .التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة اإلستثمار

 موافق .التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة املراجعة

 موافق .التصويت على تعديل الئحة عمل مجلس اإلدارة

 موافق التصويت على تعديل قواعد حوكمة الشركات الخاصة بالشركة.

االعمال والعقود التي بين شركة بوبا العربية للتأمين التصويت على 

التعاوني وشركة عياداتي الدولية الطبية والتي ألعضاء مجلس االدارة لؤي 

ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم مالك في شركة ناظر 

القابضة. وهي عبارة عن رسوم تشغيل العيادات الداخلية الخاصة 

 ا العربية. علما بأنبموظفي شركة بوب

 ألف ريال سعودي. 130إجمالي قيمة التعامالت ما يقارب مبلغ 

االمتناع عن 

 التصويت

التصويت على االعمال والعقود التي بين شركة بوبا العربية للتأمين 

التعاوني والشركة السعودية للخدمات األرضية، والتي لعضو مجلس 

مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس االدارة عبدالهادي شايف مصلحة غير 

إدارة في الشركة السعودية للخدمات األرضية. وهي عبارة عن تكاليف 

تأمين صحي ملوظفي الشركة السعودية للخدمات األرضية. علما بأن 

 ألف ريال سعودي. 94,000إجمالي قيمة التعامالت ما يقارب مبلغ 

االمتناع عن 

 التصويت

والعقود التي بين شركة بوبا العربية للتأمين التصويت على االعمال 

التعاوني وشركة األهلي كابيتال، والتي لعضو مجلس االدارة د. عدنان 

عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة 

في شركة األهلي كابيتال. وهي عبارة عن تكاليف ورسوم تقديم خدمات 

رسوم إدارة  -اآلف ريال سعودي  110صندوق:  مالية للشركة )رسوم إدارة

االف  556دائع: و رسوم عمولة  -اآلف ريال سعودي  624محافظ األسهم: 

م 2018ريال سعودي( وقد بلغت إجمالي التعامالت حتى نهاية شهر سبتمبر 

 ألف ريال سعودي. 1,290مبلغ 

 موافق

شركة ثوب 

 األصيل
- Dec-1809 

اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على املساهمين التصويت على توصية مجلس 

( 1بواقع ) 2018-12-31عن النصف األول من السنة املالية املنتهية في 

٪( من رأس مال الشركة، على أن تكون  10ريال لكل سهم وذلك بنسبة )

األحقية للمساهمين املالكين لألسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة 

 

املوافقة على  

 جميع البنود
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ت الشركة لدى شركة مركز إيداع االوراق املالية للشركة واملقيدين بسجال 

بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسوف يتم اإلعالن عن 

.
ً
 توزيع األرباح الحقا

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/ هيثم بن محمد 

 في مجلس اإلدارة 
ً
 من تاريخ الحميدي عضوا

ً
)عضو مستقل( اعتبارا

دورة املجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة  م وإكمال2018-11-11تعيينه في 

 2021-09-04الحالية في 
ً
لعضو املستقيل األستاذ/ أحمد بن لم خلفا

 محمد املنيفي )عضو مستقل(.

 في 
ً
التصويت على تعيين األستاذ/ إبراهيم بن عبدهللا السلطان عضوا

 من تاريخ لجنة امل
ً
-12-10راجعة )مستقل من خارج املجلس( اعتبارا

 2021-09-04م حتى انتهاء الدورة الحالية في 2018
ً
عضو لجنة لم خلفا

املراجعة املستقيل األستاذ/ أحمد بن صالح السلطان )مستقل من خارج 

 املجلس(.

 في لجنة
ً
 التصويت على تعيين األستاذ/ وهدان بن سليمان القاض ي عضوا

 من تاريخ 
ً
م 2018-12-10املراجعة )مستقل من خارج املجلس( اعتبارا

 2021-09-04حتى انتهاء الدورة الحالية في 
ً
عضو لجنة املراجعة لم خلفا

 املستقيل األستاذ/ أحمد بن محمد املنيفي )مستقل(.

 التصويت على الئحة حوكمة الشركة.

شركة لجام 

 للرياضة
- Dec-1809 

( من النظام األساس ي للشركة املتعلقة 3تعديل املادة )التصويت على 

 بأغراض الشركة.

املوافقة على  

 جميع البنود

( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة 4التصويت على تعديل املادة )

 باملشاركة والتملك فى الشركات.

واملتعلقة ( من النظام األساس ي للشركة 10التصويت على تعديل املادة )

 ببيع األسهم غير مستوفاة القيمة.

( من النظام األساس ي للشركة املتعلقة 12التصويت على تعديل املادة )

 بتداول األسهم.

( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة 13التصويت على تعديل املادة )

 بشراء وبيع ورهن أسهم الشركة من قبل الشركة.

( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة 14تعديل املادة )التصويت على 

 بزيادة رأس املال .

( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة 15التصويت على تعديل املادة )

 بتخفيض رأس املال.

( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة 16التصويت على تعديل املادة )

 بإصدار الصكوك والسندات.

( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة 17التصويت على تعديل املادة )

 بإدارة الشركة.

( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة 18التصويت على تعديل املادة )

 بإنتهاء عضوية املجلس.

( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة 20التصويت على تعديل املادة )

 بصالحيات املجلس.

( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة 21التصويت على تعديل املادة )

 بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان.

( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة 22التصويت على تعديل املادة )

 بصالحيات الرئيس والنائب والعضو املنتدب وأمين السر.
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( من النظام األساس ي للشركة املتعلقة 23)التصويت على تعديل املادة 

 باجتماعات مجلس اإلدارة.

( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة 25التصويت على تعديل املادة )

 بنصاب اجتماعات مجلس اإلدارة.

( من النظام األساس ي للشركة املتعلقة 26التصويت على تعديل املادة )

 بقرارات مجلس اإلدارة.

( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة 33التصويت على تعديل املادة )

 بدعوة الجمعيات.

( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة 34التصويت على تعديل املادة )

 بسجل حضور الجمعيات.

( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة 35التصويت على تعديل املادة )

 الجمعية العامة العادية.بنصاب اجتماع 

( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة 36التصويت على تعديل املادة )

 بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة 37التصويت على تعديل املادة )

 بالتصويت في الجمعيات.

( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة 41)التصويت على تعديل املادة 

 بتشكيل اللجنة.

( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة 44التصويت على تعديل املادة )

 بتقارير اللجنة.

( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة 46التصويت على تعديل املادة )

 بصالحيات مراجع الحسابات.

( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة 47املادة )التصويت على تعديل 

 بتقرير مراجع الحسابات.

( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة 49التصويت على تعديل املادة )

 بالوثائق املالية.

( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة 50التصويت على تعديل املادة )

 بتوزيع األرباح.

( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة 51على تعديل املادة )التصويت 

 بإستحقاق األرباح.

( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة 52التصويت على تعديل املادة )

 بتوزيع األرباح لألسهم املمتازة.

 التصويت على ترقيم مواد النظام األساس ي للشركة وفقا للتعديل املقترح.

 اعتبارا من تاريخ 
ً
التصويت على إنهاء دورة مجلس االدارة الحالية مبكرا

انعقاد الجمعية وذلك في حال تمت املوافقة على البند العاشر الخاص 

 بتعديل املادة الثامنة عشر من النظام األساس ي للشركة.

التصويت على انتخاب سبعة أعضاء لعضوية مجلس اإلدارة من بين 

 من املرشحين 
ً
م  2018ديسمبر  10للدورة القادمة والتي ستبدأ إعتبارا

م، وذلك في حال تمت املوافقة على البند  2021ديسمبر  09وتنتهي في 

التاسع الخاص بتعديل املادة السابعة عشر والبند الحادي والثالثون 

 أعاله.

التصويت على تشكيل لجنة املراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها 

ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية 

 بأن املرشحين هم اآلتية أسمائهم:2021ديسمبر  09وتنتهي بتاريخ 
ً
 م، علما
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.الدكتور / محمد بن فرج الكناني، ر -
ً
 ئيسا

.األستاذ / عبدالعزيز بن ع-
ً
 بدهللا الحيدري، عضوا

.االستاذ / وسام بن حسين الفريحي، -
ً
 عضوا

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف 

م، وتحديد تاريخ االستحقاق 2019سنوًي أو ربع سنوًي عن العام املالي 

 لنظام 
ً
 للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

ً
والصرف وفقا

 الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة.

قرار مجلس اإلدارة بتعيين الدكتور/ طارق بن عبدهللا التصويت على 

 من تاريخ 
ً
م 2018أغسطس  30النعيم عضو مستقل باملجلس اعتبارا

 يكمل العضو الجديد مدة سلفه حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين الدكتور/ محمد بن فرج 

 من الكناني، كعضو مستقل من 
ً
خارج املجلس، في لجنة املراجعة اعتبارا

م، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه حتى نهاية 2018سبتمبر  24تاريخ 

 لالئحة عمل لجنة املراجعة.
ً
 الدورة الحالية للجنة وفقا

التصويت على سياسة املكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة 

 التنفيذية املعدلة.

الشركة 

السعودية 

ملنتجات األلبان 

 واألغذية

17-Dec-18 

التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى ثالثة مليون ومائتان 

وخمسون ألف سهم من أسهمها واإلحتفاظ بها كأسهم خزينة ، على أن 

يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس 

مرحلة واحدة أو عدة مراحل خالل فترة اإلدارة بإتمام عملية الشراء على 

 من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية."
ً
املوافقة على   أقصاها إثني عشر شهرا

سنوات وبعد إنقضاء  5التصويت على اإلحتفاظ باألسهم املشتراة حتي  جميع البنود

 هذه املدة تتبع الشركة اإلجراءات والضوابط املنصوص عليها في األنظمة

 املتبعة

التصويت على تعديل املادة الثالثة والعشرون من النظام األساس للشركة 

 والخاصة بصالحيات مجلس اإلدارة )حسب املرفق(

الشركة 

السعودية للعدد 

 واألدوات

17- Dec-18 

 
ً
التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية )وفقا

مليون ريال،  240ال الشركة قبل الزيادة مرأس  -ملاهو موضح أدناه(:

 -%.50مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها  360ورأسمالها بعد الزيادة سيبلغ 

مليون سهم، وعدد أسهمها بعد  24عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 

من رفع رأس املال إلى  تهدف الشركة -مليون سهم. 36الزيادة سيكون 

رأس  ستكون زيادة -مع اجمالي أصولها.تدعيم رأس مال الشركة ليتوافق 

ستكون  -املال عن طريق منح سهم واحد مقابل كل سهمين مملوكين.

ريال من  62,298,561الزيادة في رأس املال عن طريق رسملة مبلغ 

 -ريال من حساب األرباح املبقاة. 57,701,439اإلحتياطي النظامي، ومبلغ 

ين املسجلين بسجالت الشركة سيكون تاريخ أحقية أسهم املنحة للمساهم

ي لدى مركز اإليداع لألوراق املالية )إيداع(، وذلك بنهاية ثاني يوم تداول يل

كسور  في حال وجود -يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.

أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ليتم بيعها في السوق 

 من تاريخ اال  30خالل مدة 
ً
 نتهاء من تخصيص األسهم الجديدة.يوما

املوافقة على  

 جميع البنود

التصويت على تعديل املادة الثالثة من النظام األساس للشركة املتعلقة 

 بأغراض الشركة.

التصويت على تعديل املادة السابعة من النظام األساس للشركة 

املقترحة لرأس واملتعلقة برأس مال الشركة، وذلك بما يتفق مع الزيادة 



28 
 

مال الشركة حال موافقة الجمعية على البند األول الخاص بزيادة رأس 

 املال)مرفق(.

التصويت على تعديل املادة الثامنة والعشرون من النظام األساس 

 للشركة املتعلقة بموعد نشر الدعوة للجميعة العامة )مرفق(.

من النظام األساس التصويت على تعديل املادة التاسعة والثالثون 

 للشركة املتعلقة بتقارير اللجنة.

التصويت على تعديل املادة الثالثة واألربعون من النظام األساس للشركة 

 املتعلقة بالوثائق املالية.

  

 تقرير السنوي ملجلس إدارة الصندوق  -5

 م , وكان حضور السادة األعضاء كما يلي : 2018عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعين خالل عام 

 العضو  تصنيف عضو مجلس اإلدارة  إسم
 األول  اإلجتماع

 م2018 أبريل 23

 الثاني اإلجتماع

 م2018 ديسمبر  20

     املجلس رئيس الخصاونةقاسم  معاذ/  األستاذ

 -  مستقل عضو  الوابل عبدهللا بن محمد/  األستاذ

   مستقل عضو  تايه أبو  أحمد بن سليمان/  األستاذ

 -  غير مستقل  عضو  * الشبانة ابراهيم أحمد/  األستاذ

  - غير مستقل  عضو  األستاذ / سهيل بن عبدهللا حيان

  - مستقل عضو  األستاذ / محمد بن عبدهللا العلوان**
 

  سهيل بن عبدهللا حيان /األستاذ تعيين تم* 
ً
 الصناديق إدارة مجلس عضوية من إلستقالته أحمد إبراهيم الشبانة /األستاذ عن عوضا

 م.18/09/2018 بتاريخ املالية السوق  هيئة إلى املرسل خطابنا حسب. ستثماريةاال 

  محمد بن عبدهللا العلوان حيان /األستاذ تعيين تم* *
ً
 إدارة مجلس عضوية من إلستقالته محمد بن عبدهللا الوابل /األستاذ عن عوضا

 .م09/10/2018 بتاريخ املالية السوق  هيئة إلى املرسل خطابنا حسب ستثماريةاال  الصناديق

 :  التقرير  محل بالصندوق  العالقة ذات التاليةالنقاط  واستعراضمناقشة م 2018أبريل  23املنعقد بتاريخ  االجتماع األول خالل  تم

 م2017سبتمبر  20اعتماد محضر اجتماع املجلس املنعقد في  تم .1

 م.2018 مارس 30استعراض التطور في أنشطة وأداء الصناديق االستثمارية للفترة املنتهية في  تم .2

 م.2017 ديسيمبر  31التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للصناديق خالل الفترة املنتهية في  اتاستعراض بيان تم .3

 استعراض أداء صناديق فالكم وأخر التطورات. تم .4

 الشركة في املتبعة واالجراءات النظم املخاطر، وادارة وااللتزام املطابقة مجموعة رئيس ، الصليعبدر /األستاذ استعرض .5

 قتطبي من التأكد وآلية املالية السوق  هيئة وتعليمات بلوائح االستثمار  وصناديق الصندوق  مدير  التزام من التأكد ملتابعة

 املخاطر  وإدارة وااللتزام املطابقة مجموعة تبذلها التي والجهود الفاتكا، ومتطلبات االستثمارية الصناديق وأحكام شروط

خر  ، بأحكام الصندوق  مدير  التزام من للتأكد
ّ
 من والتأكد االستثمار  صناديق والئحة األموال غسل ملكافحة املستجدات وا

 ذات اللوائح أحكام تطبيق ملتطلبات واستجابتهم الجديدة االستثمار  صناديق بالئحة للعمل املختصة اإلدارات اإللتزام

 .الهيئة قبل من الصادر  والخطاب املاض ي مارس في التفتيشية املالية السوق  هيئة زيارة مناقشة تم كما .العالقة

م لصندوق فالكم 03/04/2018وتاريخ  18/2586/5/5ص رقم املالية السوق  هيئة مخالفة الصندوق  مدير  ناقش .6

 .السعودية لألسهم فالكم وصندوق  األولية للطروحات

م لصندوق فالكم 11/10/2017وتاريخ  17/5199/5/5ص رقم املالية السوق  هيئة مخالفة الصندوق  مدير  ناقش .7

 .األولية للطروحات
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 فالكم صندوق م ل21/12/2017وتاريخ  17/6994/5/5ص رقم املالية السوق  هيئة مخالفة الصندوق  مدير  ناقش .8

 .السعودية لألسهم املتداول 

 يخضع. املجلس عليها يشرف التي الصناديق ضمن منليكون 1 الخاصة للملكية فالكم صندوق  اضافة املجلس ناقش .9

 . املالية السوق  هئية عن الصادرة االستثمار  صناديق الئحة ألجرائات املقترح هذا

 .الصناديق على الواردة التعديالت الصندوق  مدير  ناقش .10

 :  التقرير  محل بالصندوق  العالقة ذات التالية النقاط واستعراض م مناقشة2018ديسمبر  20 بتاريخ املنعقد الثاني االجتماع خالل تم

 م2018 أبريل 23اعتماد محضر اجتماع املجلس املنعقد في  تم .1

 م.2018 نوفمبر  30استعراض التطور في أنشطة وأداء الصناديق االستثمارية للفترة املنتهية في  تم .2

 م.2017 ديسيمبر  31التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للصناديق خالل الفترة املنتهية في  اتاستعراض بيان تم .3

 استعراض أداء صناديق فالكم وأخر التطورات. تم .4

زام تاألستاذ/ بدر الصليع، رئيس اإللتزام والعمليات، األنظمة واإلجراءات املتبعة في الشركة ملتابعة التأكد من ال استعرض .5

مدير الصندوق بلوائح وتعليمات هيئة السوق املالية وآلية التأكد من تطبيق الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام 

 تزامواالل املطابقة مجموعة تبذلها التي والجهود ،(CRS)الصناديق االستثمارية ومتطلبات الفاتكا ومعايير التبليغ املشتركة 

 غسل مكافحة مستجدات وآخر  االستثمار، صناديق بالئحة بالعمل املختصة اإلدارات إلتزام من للتأكد املخاطر  وإدارة

 واملتعلقة املاض ي مارس في التفتيشية الزيارة خالل تمت والتي املالية السوق  هيئة مالحظات مناقشة وتم ، األمول 

 .اإلرهاب وتمويل األموال غسل بمكافحة

 مما يلي: ”الصندوق “لتزام وإدارة املخاطر مجلس إدارة الصناديق األستاذ/ حسن الصومالي، مدير اإل ناقش .6
ً
 في كال

  5/5/5465/18برقم ص/ 29/08/2018هيئة السوق املالية الصادرة بتاريخ  مخالفة -

 م على التغيير في مجلس إدارة الصناديق االستثمارية العامة 12/11/2018هيئة السوق املالية بتاريخ  موافقة -

م ومالك الوحدات من خالل إصدار قرار صندوق عادي على 27/09/2018هيئة السوق املالية بتاريخ  موافقة -

 إجراء تغيير أساس ي على شروط وأحكام "صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي" 

 إيجاز املجلس عن نجاح طرح صندوق التمويل باملرابحة والتوقعات املستقبلية للمنتج.   تم .7

ملجلس على طلب الدخول في مفاوضات مع البنوك واالتفاق لتمويل صندوق للتمويل باملرابحة إلستخدامها موافقة ا تمت .8

في حال دعت الحاجة لتغطية مخاطر الفروقات في مدة اإلستحقاق بين األصول )إستثمارات الصندوق في عقود التمويل 

 باملرابحة( والخصوم )إستردادات عمالء الصندوق(. 

 اإلستثمارية القرارات إتخاذ عملية النقاش شمل. مفصل بشكل السعودية األسهم فالكم صندوق  داءأ املجلس ناقش .9

 الستخالص للمجلس اإلستثمار  واستراتيجية سياسة تقديم على اإلتفاق تم. األصول  إلدارة اإلستثمارية واإلستراتيجية

 .املناسبة والتوصيات النتائج

 العوائد ملؤشرات سعرية مؤشرات من املتداولة األسهم صناديق مؤشرات لتغيير  املتبعة االجراءات اتخاذ على اإلتفاق تم .10

 .الكلية

 مدير الصندوق (  ج

  شركة فالكم للخدمات املاليةمدير الصندوق : اسم  -1

 884ص.ب. 

 11421الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 8004298888هاتف 

 + 966( 11) 2032546فاكس 

www.Falcom.com.sa 

  

 

http://www.falcom.com.sa/


30 
 

 معلومات مدير الصندوق بالباطن : -2

 ال ينطبق

 

  الفترة خالل االستثمار  ألنشطة مراجعة -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفترة خالل االستثمار  صندوق  أداء عن تقرير  -4

 بعائد إيجابي قدره 2.75قق صندوق فالكم لألسهم السعودية عائًدا سلبًيا بنسبة ح
ً
املؤشر ) % ملؤشر فالكم لألسهم الشرعية2.40% مقارنة

االستثمار اكثر في أسهم م 2018خالل عام استراتيجية مدير الصندوق (. كانت TASI% للمؤشر الرئيس ي )8.31االسترشادي ( و عائد إيجابي قدره 

إال أنه من املتوقع ان تحقق قيمة من خالل اإلحتفاظ  الشركات املتوسطة على الرغم من أن هذه األسهم كانت تواجه صعوبات في الوقت الحالي

كان األداء القوي  في حينبها على املدى املتوسط إلى الطويل. ولكن مع األسف،كان أداء أسهم الشركات املتوسطة دون املستوى املطلوب، 

ا بشكل رئيس ي في الشركات الكبيرة خالل العام حيث ان الصندوق استثمر فيها بقدر أقل  حيث حققت أسهم البنوك والبتروكيماويات 
ً
ملحوظ

السوق السعودي كان الدافع وراء التفاؤل في الشركات الكبيرة هو أنها تحقق أرباح أكثر استقراًرا باإلضافة الى أن  بشكل خاص عائدات قوية.

في مؤشرات األسواق الناشئة وذلك بسبب ( TASIشهد خالل هذا العام أحداثا مهمة واستراتيجية التي من أهمها ادراج املؤشر  الرئيس ي )

 أسعار املنتجات الخام والبتروكيماوية ، وارتفاع أسعار الفائدة مما أثر إيجابيا على القطاع املصرفي.التحسن في متوسط 

 

 ل أي تغييرات حدثت على شروط و أحكام ومذكرة املعلومات خالل الفترة تفاصي -5

 قام مدير الصندوق بتحديث شروط وأحكام الصندوق خالل الفترة حيث تضمنت النسخة املحدثة التعديالت التالية : 

 عن شركة فالكم للخدمات املالية حسب خطابنا املرسل للهيئة بتاريخ ت -
ً
م تعيين شركة البالد املالية أمين حفظ بدال

 م.27/02/2018

 من مؤشر كل األسهم السعودية )تاس ي( وذلكم تغيير املؤشر االسترشادي للصندوق ت -
ً
حسب  مؤشر فالكم لألسهم الشرعية بدال

 .م27/02/2018خطابنا املرسل للهيئة بتاريخ 

 التوزيع القطاعي إلستثمارات الصندوق  2018كما في نهاية  2017كما في نهاية 

 الطاقة  6.01%  0%

 املواد األساسية 19.81% 14.49%

 السلع الرأسمالية 0% 0%

 الخدمات التجارية واملهنية 0% 2.52%

 النقل  4.30% 7.81%

 السلع طويلة األجل 3.64% 0%

 الخدمات االستهالكية 3.66% 4.92%

 اإلعالم 0% 0%

 تجزئة السلع الكمالية 2.07% 12.42%

 تجزئة األغذية  0% 0%

 إنتاج األغذية  14.49% 0%

 الرعاية الصحية 3.79% 6.55%

 االدوية 0% 0%

 البنوك 24.05% 20.79%

 اإلستثمار والتمويل  0% 0%

 التأمين 12.84% 6.64%

 االتصاالت  0% 3.97%

 املرافق العامة  0% 0%

 الصناديق العقارية املتداولة  0% 0%

 إدارة وتطوير العقارات 4.84% 0.70%

 نقد 0.48% 19.18%

 املجموع 100% 100%
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 بأن هذا التصحيح هو لخطأ مطبعي فقط بناًء على اإلشعار   -
ً
تم تصحيح رسوم أمين الحفظ في شروط وأحكام الصندوق علما

 .م03/10/2018ملرسل للهيئة بتاريخ ا

 .م03/10/2018 بتاريخ للهيئة املرسل اإلشعار  على بناءً  املالية للخدمات فالكم شركة إدارة مجلس أعضاء تحديث مت -

 الصندوق  إدارة مجلس عضاءأل   تغيير تم إجراء  -
ً
وذلك حسب إشعارنا املرسل للهيئة بتاريخ  م12/11/2018 تاريخ من اعتبارا

  محمد بن عبدهللا العلوان حيان /األستاذو  حيان سهيل بن عبدهللا /األستاذ تعيين كل من تمحيث  م 09/10/2018
ً
 عوضا

  محمد بن عبدهللا /األستاذو  أحمد إبراهيم الشبانة /األستاذ عن
ً
 إدارة مجلس عضوية من مإلستقالتهالعلوان، وذلك نظرا

 . اإلستثمارية الصناديق

 الصندوق .شروط وأحكام فيما عدا ذلك لم يقم مدير الصندوق بإحداث أي تغييرات على 

 معلومات أخرى   -6

 ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق.

 

 استثمار الصندوق في صناديق استثمارية أخرى  -7

 يوجد.ال 

 العموالت الخاصة خالل الفترة  -8

 .أي ترتيبات عمولة خاصة مدير الصندوق خالل الفترة  يبرملم 

 بيانات أخرى  -9

 للمزيد من املعلومات يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق . 

 أمين الحفظ د(  

 شركة البالد املاليةاسم أمين الحفظ :  -1

 140ص.ب. 

 11411الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 + 920003636 966هاتف 

 + 966( 11) 2906299فاكس 

capital.com-www.albilad 

 

 واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ  -2

 .صندوق والقيام بالخدمات االداريةيكون أمين الحفظ )البالد املالية ( الجهة املسئولة عن حفظ أصول ال

 

 رأي أمين الحفظ -3

 مدير  بين املوقع العقد أو /و املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط في الواردة) الحفظ بأمين املنوطة املسؤوليات إن

 .الرأي لهذا إبداءه تشمل ال ( الحفظ وأمين الصندوق 

 املحاسب القانوني ـ( ه

 برايس وترهاوس كوبرز اسم املحاسب القانوني :  -1

 8282ص.ب. 

 11482الرياض 

 اململكة العربية السعودية

www.pwc.com/me 

 

http://www.pwc.com/me
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 رأي املحاسب القانوني  -2

 املالية في نهاية التقريرقوائم بالملحق 

 و(  القوائم املالية 

 ملعايير املحاسبة املتعارف عليها في املمكلة العربية السعودية الصادرة
ً
عن الهيئة  تم اعداد القوائم املالية للفترة املحاسبة السنوية طبقا

 السعودية للمحاسبين القانونين .
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