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  االستثمار صندوق  معلوماتأ( 

 االستثمار صندوق  سمأ -1

 للطروحات األولية فالكم صندوق 

 FALCOM IPO FUND 

  وممارساته االستثمار وسياسات هدافأ -2

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس املال على املدى الطويل وذلك من خالل االستثمار بشكل رئيس في أسهم الشركات العامة خالل فترة 

خر الطرح األولي العام ألسهمها، و/أو في أسهم الشركات الجديدة املدرجة التي لم يمض خمس سنوات 
َ
إدراجها في شركة تم  30أو ا

وم مدير الصندوق بتوزيع أية أرباح على املشتركين حيث سيتم إعادة أستثمار نمو(. ولن يق-ئيسية واملوازيةسوق األسهم السعودي )الر 

األرباح املوزعة في الصندوق. كما يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء يفوق معدل أداء املؤشر اإلسترشادي للصندوق مؤشر) فالكم 

 ه عن طريق موقع مدير الصندوق.للطروحات األولية(. والذي سيتم اإلعالن عن أدائ

 :ستثمار ال استراتيجية 

 مجال تحديث يتم حيث الصندوق  أصول  قيمة صافي الى مئوية كنسب موضحة أصوله توزيع في التالية االستراتيجية الصندوق  يتبع

 حتفاظلل  الصندوق  مدير  يلجأ قد االستثنائية الظروف وفي: جديدة شركات طرح عند أو /و األقل على سنوي  ربع بشكل االستثمار 

 حماية اقص ى مراعاة مع االسهم سوق  في الحادة االنخفاضات و  التقلبات ملواجهة مؤقت بشكل% 100 بنسبة نقد شكل على بأصوله

 .الصندوق  وحدات لحملة ممكنة

 الحد العلى الحد الدنى نوع االستثمار

 %100 %0        املرابحة وصناديق النقد أسواق أدوات

 %100 %0                               نمو(-)السوق الرئيسية واملوازية أولي عامطرح 

 
 
شركة مدرجة  30أو آخر  سنوات(خمس حتى  )نمو -في سوق األسهم الرئيسية واملوازية األسهم املدرجة حديثا

 في سوق األسهم السعودي

0% 100% 

 %50 %0  أسهم الشركات الصغيرة واملتوسطة

 عن طريق طرح أسهم 
 
 %15 %0  حقوق األولويةاألسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس مال الشركات املدرجة سابقا

 %25 %0 صناديق استثمارية 

 %25 %0 صناديق مؤشرات متداولة

 %25 %0 الصناديق العقارية املتداولة 
 

% من صافي أصوله في األسهم العادية خالل فترة الطرح األولي العام وفي 100يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه باستثمار حتى  -

خر  أسهم الشركات املدرجة الجديدة التي لم يمض خمس سنوات على إدراجها 
َ
في سوق األسهم شركة تم إدرجها  30أو ا

%من صافي قيمة أصول الصندوق  50الصندوق أن يستثمر بما ال يزيد عن  يجوز ملدير كما . نمو(-السعودية )الرئيسية أو املوازية

األسهم السعودية  سهم الشركات املدرجة في سوق أوالتي يقصد بها جميع  واملتوسطة في أسهم الشركات السعودية الصغيرة

ار ريال سعودي، ويكون حساب الحجم السوقي ملي 15مو ( بإستثناء الشركات التي يزيد حجمها السوقي عن ن-)الرئيسية واملوازية

 كالتالي: حاصل ضرب سعر السهم في عدد أسهم الشركات الحرة.

 أدوات في منه بجزء االحتفاظ و أ/و النقدي الفائض استثمار  إلى السیولة، إدارة ألغراض وذلك الصندوق، مدیر  يقوم وقد -

 النقد أسواق ألدوات املصدرة الجهات تلك اختيار  ويتم دي،السعو  الريال بعملة سعودية جهات من واملصدرة النقد أسواق

 املالي املركز  على بناء   داخليا بتصنيفها الصندوق  مدير  يقوم سوف حيث الشركة لدى املعتمد االئتماني التصنیف على بناء

خرين صناديق مدراء أو /و نفسه الصندوق  مدیر  قبل من مدارة واالدارة، العمليات من النقدية والتدفقات
ّ
 استثمار  أو /و. ا

  السعودي بالريال املطروحة املرابحة صنادیق خالل من مباشر  غير  بشكل السیولة
 
  طرحا

 
 السوق  هیئة من واملرخصة عاما

 لدى% 25 مانسبته تتجاوز  أال  على ،(%100) بنسبة آخر  مدیر  أو /و نفسه الصندوق  مدیر  قبل من مدارة كانت سواء املالية

 .واحدة جهة

 االستثمارات على الصندوق  أصول  لتوزيع أعاله املبينة املئوية النسب حدود في الصندوق  عمليات بإدارة الصندوق  مدير  يقوم -

 الفرص إلى للوصول  املتخصصة والتحليلية البحثية قدراته الصندوق  مدير  يوظف حيث. النتائج أفضل يحقق بما املستهدفة

 .الصندوق  أهداف تحقق التي والثانوية األولية األسواق في الواعدة االستثمارية
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 طريق عن التمويل لطلب الصندوق  يلجأ لن و  هذا. املحتملة االستردادات متطلبات ملواجهة الكافية السيولة توفر  مراعاة -

% 10 نسبة ُوجد، إن االقتراض، حجم يتجاوز  ال  أن على الصندوق، إدارة مجلس موافقة وبعد الضرورة، عند اال  االقتراض

 .الشرعية الضوابط مع يتوافق بما الصندوق  تمويل ويتم. الصندوق  أصول  قيمة صافي من

 .السعودية العربية اململكة في النقد أسواق وأدوات السعودي األسهم سوق  في الصندوق  يستثمر  -

  السعودي بالريال املطروحة و  مماثلة صناديق في أصوله من(%25) عن يزيد ال  ما استثمار  الصندوق  ملدير  يجوز  -
 
  طرحا

 
 و  عاما

 الضوابط مع يتوافق بما آخر، مدیر  أو  نفسه الصندوق  مدیر  قبل من مدارة كانت سواء املالية السوق  هیئة من املرخصة

 تملك تم الذي الصندوق  أصول  قيمة صافي من( %10) الصندوق  تملك نسبة تزيد أال  على إضافي عائد تحقيق بهدف الشرعية

  الصناديق تلك إختيار  ويتم. وحداته
 
 .واملصاريف الصندوق  وحجم األداء، على بنا

 .املالية األوراق بمشتقات االستثمار  يتم لن الصندوق، عمليات كافة في الشرعية الضوابط مراعاة مع -

  والرباح الدخل توزيع سياسة -3

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

 

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

 . .Falcom.com.sawww  للشركة االلكتروني

 أداء الصندوق ب(  

 جدول مقارنة   -1

 

 سجل الداء -2

  للطروحات الوليةفالكم صندوق  العائد اإلجمالي

 %18.71 سنة واحدة تراكمي :

 %9.22- ثالث سنوات

 %24.50- خمس سنوات

 %154.35 منذ التأسيس

 - م2007لعام  سنوي: 

 %30.38- م2008لعام 

 %37.18 م2009لعام 

 %1.34 م2010لعام 

 %22.20 م2011لعام 

 %53.78 م2012لعام 

 %48.55 م2013لعام 

 %24.71 م2014لعام 

 %13.65- م2015لعام 

 %3.69- م2016لعام 

 31 في كما

 ديسمبر

 أصول  قيمة صافي

 الصندوق 

(بالريال السعودي)   

وحدة لكل الصندوق  أصول  قيمة صافي  

( السعودي بالريال)   
 الوحدات عدد

 نهاية في املصدرة

 الفترة

 الرباح قيمة

وحدة لكل املوزعة  نسبة 

 املصروفات
الفترة نهاية  

 خالل قيمة أعلى

 السنة

 خالل قيمة أقل

 السنة
 الصافي اإلجمالي

2015 305,301,661 2,909.2082124 3,948.2595818 2,864.7476177 104,943.21 N/A N/A 2.27% 

2016 154,389,351 2,801.8173545 2,906.7257524 2,159.2614870 55,103.29 N/A N/A 2.09% 

2017 98,313,737.32 2,421.10 2,818.48 2,378.34 40,606.83 N/A N/A 1.84% 

2018 62,093,558 2,142.57 2,438.32 1,999.72 28,981 N/A N/A %1.92 

2019 62,302,081 2,543.46 2,630.78 2,083.80 24,495 N/A N/A 1,90% 

http://www.falcom.com.sa/
http://www.falcom.com.sa/
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 %13.57- م2017لعام 

 %11.52- م2018لعام 

 %18.71 م 2019لعام 

 

 مقابل الخدمات والعموالت والتعاب (ج

 خالل العام التي تحملها الصندوق الرسوم واملصاريف الفعلية 
 املبلغ 

 ) بالريال السعودي (

 1,035,331 وأخرى   اإلدارة رسوم

 147,905 مصاريف أخرى 

 1,183,236 االجمالي 

 %1.90 نسبة املصاريف إلى متوسط قيمة أصول الصندوق 
 

 قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها  خالل العام لم يكن هنالك أي ظروف -

أداء صندوق فالكم للطروحات الولية بشكل متسق كما هو موضح في شروط  بيانات حساب يتبع مدير الصندوق قواعد (د

 وأحكام الصندوق.

 

  الفترة خالل الجوهرية التغيرات -3

 :2019خالل عام  تغييرات جوهرية على الصندوق  مدير الصندوق بإحداث قام

سهم ا في سوق األ شركة تم إدراجه 30ر ستثمار في آخمكانية اال إضافة إ ير في أهداف صندوق االستثمار حيث تميإجراء تغتم  -

 م.02/12/2019بتاريخ  للهيئة املرسل اإلشعار  على بناء  السعودية )الرئيسية او املوازية "نمو"( 

من صافي قيمة  %50جوز ملدير الصندوق أن يستثمر بما ال يزيد عن يه ستثمار وممارسته حيث أنيير في سياسات اال جراء تغتم إ -

األسهم  سوق سهم الشركات املدرجة في والتي يقصد بها جميع أ واملتوسطة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة

على  مليار ريال سعودي، وذلك بناء   15مو ( بإستثناء الشركات التي يزيد حجمها السوقي عن ن-السعودية )الرئيسية واملوازية

 م..02/12/2019بتاريخ  للهيئة املرسل اإلشعار 

 وذلك بناء  تحديث املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق لتشمل "مخاطر االستثمار في الشركات املتوسطة والصغيرة" ،  م ت -

 م..02/12/2019بتاريخ  للهيئة املرسل اإلشعار على 

  السنوية التصويت ممارسات -4

 قرار التصويت موضوع التصويت  تاريخ الجمعية الشركة

شركة عبد هللا 

أبو سعد محمد 

 معطي للمكتبات

21-Aug-19 

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 

 م31/03/2019

املوافقة على 

 جميع البنود

التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة املالية املنتهية في 

 م31/03/2019

املالية املنتهية في التصويت على القوائم املالية املدققة للسنة 

 م31/03/2019

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين بناء على 

توصية لجنة املراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع 

م والسنوية من تاريخ 2020م و الربع الرابع لعام 2019الثاني والثالث لعام 

م 30/06/2020والربع األول املنتهي في   2020/03/31إلى  2019/04/01م

 وتحديد اتعابه

( ريال أرباح 8,000,000التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع مبلغ )

م، بواقع 31/03/2019على املساهمين عن السنة املالية املنتهية بتاريخ 

%( من رأس املال، وستكون أحقية األرباح  5( ريال وبنسبة )0.50)
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ة للمساهمين املالكين ألسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعي

العامة العادية وإقرارها توزيع األرباح على املساهمين املقيدين في سجل 

مساهمي الشركة لدى مركز إيداع األوراق املالية  في نهاية ثاني يوم تداول 

.)مرفق( 
 
 يلي تاريخ االستحقاق, وسيتم اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح الحقا

 

اإلدارة من مسؤولية إدارة الشركة التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس 

 .م31/03/2019عن العام املالي املنتهي في  

( ريال مكافأة سنوية ألعضاء مجلس 900,000التصويت على صرف  مبلغ )

   2019/03/31اإلدارة عن العام املالي املنتهي في م

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال عن طريق منح أسهم 

 مجانية حسب التالي:

( مليون ريال، رأس املال بعد الزيادة 160أس املال قبل الزيادة )ر  -

 ( مليون ريال.200)

 (.%25نسبة الزيادة )-

( مليون سهم، عدد األسهم بعد الزيادة 16دد األسهم قبل الزيادة )ع-

 ( مليون سهم.20)

 أسهم مملوكة. 4سهم مقابل  1عدد األسهم املمنوحة: -

الشركة من رفع رأس املال ليتناسب مع حجم اعمال الشركة  تهدف -

 وتطلعاتها املستقبلية.

من حساب  ( ريال11,244,754ستتم الزيادة من خالل رسملة مبلغ )-

( ريال من حساب األرباح 28,755,246االحتياطي النظامي ومبلغ )

 املبقاة.

لألسهم  قية أسهم املنحة ملساهمي الشركة املالكينسيكون تاريخ اح -

بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية واملقيدين في 

سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي 

 تاريخ االستحقاق.

ي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ف -

قيمتها على حملة األسهم لجميع حملة األسهم وتباع بسعر السوق ثم توزيع 

 من 30املستحقين للمنحة كل بحسب حصته خالل مدة ال تتجاوز )
 
( يوما

 تاريخ تحديد األسهم املستحقة لكل مساهم.

التصويت على تعديل املادة السابعة من النظام األساس للشركة واملتعلقة 

الشركة برأس مال الشركة, وذلك بما يتفق مع الزيادة املقترحة لرأس مال 

 في حال موافقة الجمعية على البند الثامن الخاص بزيادة رأس املال.)مرفق(

التصويت على تعديل املادة الثامنة من النظام األساس للشركة واملتعلقة 

 باالكتتاب في األسهم.)مرفق(

شركة االندلس 

 العقارية 
24-Apr-2019 

 موافق م2018/12/31املنتهي في التصويت على تقرير مجلس االدارة للعام املالي 

 موافق م2018/12/31التصويت على القوائم املالية املوحدة للعام املالي املنتهي في  

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام املالي املنتهي في 

 م2018/12/31
 موافق

في التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام املالي املنتهي 

 م2018/12/31
 موافق

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين بناء على 

توصية لجنة املراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع 

م 2020م والربع االول لعام 2019الثاني والثالث والسنوية من العام املالي 

 وتحديد أتعابه .

 موافق
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التصويت على توصية مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح على املساهمين عن 

م بقيمة إجمالية قدرها 31/12/2018السنة املالية املنتهية في 

( من رأس املال، %10( ريال للسهم وبنسبة )1( ريال بواقع )70.000.000)

ملیون ریال  35( سهم، منھا 70.000.000وعدد األسهم املستحقة لألرباح )

ملیون ریال توزع من املكاسب املحققة  35م و 2018وزع من أرباح العام ت

، على أن 1من الصندوق العقاري( األھلي ریت 31.27%من طرح نسبة )

تكون األحقية للمساهمين املالكين لألسهم يوم االستحقاق املقيدين في 

يخ سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تار 

 بعد موافقة 
 
 بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف األرباح الحقا

 
اإلستحقاق علما

 الجمعية العامة على هذه التوصية.

 موافق

( ريال كمكافأة ألعضاء مجلس االدارة 801,864التصويت على صرف مبلغ )

 م.31/12/2018عن العام املالي املنتهي في 
 موافق

التي ستتم بين الشركة وشركة الحياة التصويت على األعمال والعقود 

العقارية )شركة شقيقة(،)عقد اإلدارة( والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة 

املهندس/ صالح بن محمد الحبيب باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة 

الحياة العقارية، مصلحة مباشرة فيها. وتوجد كذلك مصلحة غير مباشرة 

بن سعد العتيبي باعتباره عضو مجلس  لعضو مجلس اإلدارة االستاذ/ هذال

في شركة الحياة العقارية ، علمأ بأن طبيعة العقد هو تولي الشركة إدارة 

مركز حياة مول وتحميل شركة الحياة العقارية حصتها من املصروفات 

املباشرة العمومية واإلدارية املتعلقة بإدارة هذا املركز، وذلك دون مقابل أو 

م حتى 2015 /2/8لك، ومدة التعامل من )رسوم أو أتعاب على ذ

 م(. علما أنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. )مرفق(.2/8/2020

 موافق

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة امتياز 

العربية،)تجديد العقد( والتي لرئيس مجلس اإلدارة السيد/ عبدالسالم بن 

مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديرين في عبدالرحمن العقيل، 

شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة امتياز 

( في مركز األندلس مول في جدة الذي يمثل 2م321العربية معرضا بمساحة )

والذي تمتلك الشركة نسبة  1أحد أصول الصندوق العقاري األهلي ريت 

م حتى 15/01/2019حداته، فترة التجديد هي من % من و  68.73

م وقيمة األجرة اإلجمالية عن كامل سنوات العقد هي 14/01/2022

 ريال، علما أنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. )مرفق(. 1,444,500

 موافق

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة امتياز 

لرئيس مجلس اإلدارة السيد / عبدالسالم بن عبدالرحمن العربية، والتي 

العقيل، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة امتياز 

العربية ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية 

( في مركز األندلس مول في جدة الذي يمثل أحد 2م 218معرضا بمساحة )

والذي تمتلك الشركة نسبة  1ق العقاري األهلي ريت أصول الصندو 

م(، 14/4/2020م حتى 15/4/2015%( من وحداته، فترة العقد )من 68.7)

ريال، علما  2,267,200وقيمة األجرة اإلجمالية عن كامل سنوات العقد هي 

 أنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. )مرفق(.

 موافق

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة امتياز 

العربية، والتي لرئيس مجلس اإلدارة السيد/ عبدالسالم بن عبدالرحمن 

العقيل، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة امتياز 

ة العربية ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربي

( في مركز األندلس مول في جدة الذي يمثل أحد 2م 109معرضا بمساحة )

 موافق
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والذي تمتلك الشركة نسبة  1أصول الصندوق العقاري األهلي ريت 

م(، 31/1/2021م حتى 1/2/2016( من وحداته، فترة العقد من )68.73)%

ريال، علما  1,024,600وقيمة األجرة اإلجمالية عن كامل سنوات العقد هي 

 ال توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. )مرفق(.أنه 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة امتياز 

العربية، والتي لرئيس مجلس اإلدارة السيد/ عبدالسالم بن عبدالرحمن 

العقيل، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة امتياز 

ومالك غير مباشر فيها ، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية العربية 

( في مركز األندلس مول في جدة الذي يمثل أحد 2م 105معرضا بمساحة )

والذي تمتلك الشركة نسبة  1أصول الصندوق العقاري األهلي ريت 

(، م31/10/2020 -م 1/11/2015( من وحداته، فترة العقد )68.73)%

ريال، علما  1,260,000مالية عن كامل سنوات العقد هي وقيمة األجرة اإلج

 أنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. )مرفق(.

 موافق

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة امتياز 

العربية، والتي لرئيس مجلس اإلدارة السيد / عبدالسالم بن عبدالرحمن 

فيها باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة امتياز العقيل، مصلحة مباشرة 

العربية ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية 

( في مركز األندلس مول في جدة الذي يمثل أحد 2م 83معرضا بمساحة )

والذي تمتلك الشركة نسبة  1أصول الصندوق العقاري األهلي ريت 

، وقيمة م(28/2/2020 -م 1/3/2015العقد )( من وحداته، فترة 68.73)%

ريال، علما أنه ال توجد  830,000األجرة عن إجمالي سنوات العقد هي 

 شروط تفضيلية في هذا العقد. )مرفق(.

 موافق

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الصيدليات 

السيد/ صالح بن محمد املتكاملة، والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة 

الحبيب، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة 

الصيدليات املتكاملة، ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة 

( في مركز األندلس مول في 2م 206الصيدليات املتكاملة معرضا بمساحة )

والذي تمتلك  1ت جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق العقاري األهلي ري

م حتى 1/5/2017( من وحداته، فترة العقد من )68.73%الشركة نسبة )

 1.977.600م( وقيمة األجرة عن إجمالي سنوات العقد هي 30/4/2021

 ريال، علما أنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. )مرفق(.

 موافق

الشركة وشركة  التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة بين

الصيدليات العاملية، والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة السيد/ صالح بن 

محمد الحبيب، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديرين في 

شركة الصيدليات العاملية، ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة 

الل سنتر الواقع ( في مركز ت2م 350الصيدليات العاملية معرضا بمساحة )

حتى  01/04/2019في الرياض، والعائد للشركة، فترة العقد هي من )

( ريال، علما 385,000م(، وقيمة العقد عن املدة املجددة هي )31/03/2020

 )أنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. )مرفق

 موافق

لية التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة صيد

الجمال الرابعة للتجارة، والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة السيد/ صالح بن 

محمد الحبيب، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديرين في 

شركة الصيدليات العاملية، ومالك غير مباشر فيها،ويتمثل باستئجار شركة 

ة سنتر ( في مركز الصحاف2م 249.3الصيدليات العاملية معرضا بمساحة )

م حتى 18/12/2018الواقع في الرياض، والعائد للشركة، فترة العقد من )

 موافق
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( ريال، 200,000م(، وقيمة العقد خالل املدة املجددة هي )17/12/2019

 علما أنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. )مرفق(.

الدكتور التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة 

سليمان الحبيب للخدمات الطبية القابضة، والتي لنائب رئيس مجلس 

اإلدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب، مصلحة مباشرة فيها باعتباره 

عضو مجلس إدارة في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 

ان القابضة، ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل بقيام مجموعة الدكتور سليم

الحبيب للخدمات الطبية بتصميم وتشغيل وإدارة املستشفى اململوك 

م وسيظل ساريا 30/4/2014مناصفة بين الطرفين، وقد بدأ العقد بتاريخ 

طيلة مدة شركة مستشفى غرب جدة املؤسسة بين الطرفين لغرض تملك 

سنة، مقابل خدمات التطوير والتصميم والبناء  99هذا املشروع ملدة 

% من تكلفة التطوير باإلضافة 10جموعة الطبية أتعاب بنسبة تستحق امل

% من الدخل السنوي 5إلى استحقاقها لرسوم لقاء إدارة وتشغيل مقدارها 

%(، علما أنه ال توجد شروط 20% إذا تجاوز عائد االستثمار السنوي 7.5)

 تفضيلية في هذا العقد. )مرفق(.

 موافق

التي ستتم بين الشركة وشركة هامات التصويت على األعمال والعقود 

العقارية،)تجديد العقد( والتي توجد فيها مصلحة مباشرة لكل من رئيس 

مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالسالم العقيل باعتباره عضو مجلس مديرين 

في شركة هامات العقارية، ومالك غير مباشر فيها، كما توجد فيه مصلحة 

املهندس / صالح بن محمد الحبيب،  مباشرة لنائب رئيس مجلس اإلدارة

باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات العقارية، ومالك غير مباشر 

فيها، وتوجد كذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس اإلدارة االستاذ/ 

هذال بن سعد العتيبي باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات 

العقارية بإدارة وتشغيل وتأجير العقارية،ويتمثل العقد بقيام شركة هامات 

مركز األندلس مول في جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق العقاري 

( من وحداته، وذلك 2م 68.73والذي تمتلك الشركة نسبة ) 1األهلي ريت 

مقابل نسب محددة من إجمالي دخل املركز واملبالغ املحصلة من 

م(، وقد 24/12/2027م حتى 1/1/2019املستأجرين، فترة التجديد من )

بلغت إجمالي املبالغ املحملة لشركة هامات العقارية بموجب هذا العقد 

( ريال، علما أنه ال توجد شروط تفضيلية 794,558م مبلغ ) 2018للعام 

 في هذا العقد. )مرفق(.

 موافق

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة هامات 

توجد فيها مصلحة مباشرة لكل من رئيس مجلس اإلدارة العقارية، والتي 

األستاذ/ عبدالسالم العقيل باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات 

العقارية، ومالك غير مباشر فيها، كما توجد فيه مصلحة لنائب رئيس 

مجلس اإلدارة املهندس / صالح بن محمد الحبيب، باعتباره عضو مجلس 

ت العقارية، ومالك غير مباشر فيها، وتوجد كذلك مديرين في شركة هاما

مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس اإلدارة االستاذ/ هذال بن سعد العتيبي 

باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات العقارية، ويتمثل بقيام 

شركة هامات العقارية بإدارة وتشغيل وتأجير مركز الصحافة سنتر في 

وذلك مقابل نسب محددة من إجمالي دخل املركز الرياض والعائد للشركة، 

 -م 1/1/2019واملبالغ املحصلة من املستأجرين، فترة العقد )

م(، وقد بلغت إجمالي املبالغ املحملة لشركة هامات العقارية 31/12/2023

( ريال، علما أنه ال توجد 161,856م مبلغ )2018بموجب هذا العقد للعام 

 . )مرفق(.شروط تفضيلية في هذا العقد

 موافق



9 
 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة هامات 

العقارية، والتي توجد فيها مصلحة مباشرة لكل من رئيس مجلس اإلدارة 

األستاذ / عبدالسالم العقيل باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات 

مصلحة مباشرة لنائب العقارية، ومالك غير مباشر فيها، كما توجد فيه 

رئيس مجلس اإلدارة املهندس / صالح بن محمد الحبيب، باعتباره عضو 

مجلس مديرين في شركة هامات العقارية، ومالك غير مباشر فيها، وتوجد 

كذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس اإلدارة االستاذ / هذال بن سعد 

عقارية، ويتمثل العتيبي باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات ال

بقيام شركة هامات العقارية بإدارة وتشغيل وتأجير مركز اليرموك سنتر في 

الرياض والعائد للشركة، وذلك مقابل نسب محددة من إجمالي دخل املركز 

م حتى  1/1/2019واملبالغ املحصلة من املستأجرين، فترة العقد )

ركة هامات العقارية م(، وقد بلغت إجمالي املبالغ املحملة لش 31/12/2023

( ريال، علما أنه ال توجد 256,884م مبلغ ) 2018بموجب هذا العقد للعام 

 شروط تفضيلية في هذا العقد. )مرفق(.

 موافق

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هامات 

العقارية، والتي توجد فيها مصلحة مباشرة لكل من رئيس مجلس اإلدارة 

ألستاذ / عبدالسالم العقيل باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات ا

العقارية، ومالك غير مباشر فيها، كما توجد فيه مصلحة مباشرة لنائب 

رئيس مجلس اإلدارة املهندس/ صالح بن محمد الحبيب، باعتباره عضو 

مجلس مديرين في شركة هامات العقارية، ومالك غير مباشر فيها، وتوجد 

لك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس اإلدارة االستاذ/ هذال بن سعد كذ

العتيبي باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات العقارية، ويتمثل 

بقيام شركة هامات العقارية بإدارة وتشغيل وتأجير مركز تالل سنتر في 

الرياض والعائد للشركة، وذلك مقابل نسب محددة من إجمالي دخل املركز 

م حتى 1/1/2019بالغ املحصلة من املستأجرين، فترة العقد )وامل

م(، وقد بلغت إجمالي املبالغ املحملة لشركة هامات العقارية 31/12/2019

( ريال، علما أنه ال توجد 301,748م مبلغ )2018بموجب هذا العقد للعام 

 شروط تفضيلية في هذا العقد. )مرفق(.

 موافق

والعقود التي ستتم بين الشركة بوصفها الشركة التصويت على األعمال 

الذي  1الوكيلة، وشركة األهلي املالية بوصفها مدير صندوق األهلي ريت

% من وحداته، والتي توجد فيها مصلحة غير 68.73تمتلك الشركة نسبة 

مباشرة لكل من املهندس صالح الحبيب )نائب رئيس مجلس اإلدارة( 

جلس اإلدارة( حيث يشغالن عضوية مجلس واألستاذ أحمد املوس ى )عضو م

إدارة الصندوق املذكور. وبموجب العقد تقوم الشركة بإدارة مركز األندلس 

مول واإلشراف عليه باإلضافة إلى اإلشراف على فندق )ستيبريدج سويتس 

دة األندلس مول(،لقاء أتعاب متفق عليها تدفع للشركة من حساب ج -

ة املدة، ويمكن للشركة إنهاؤه بموجب الصندوق، وهذا العقد غير محدد

أشهر من تاريخ اإلنهاء، في حين أنه ال يمكن ملدير الصندوق  6إشعار قبل 

إال بالحصول  –باستثناء حاالت اإلخالل املنصوص عليها في العقد  –إنهاؤه 

ألف ريال للسنة  500على موافقة حملة وحدات الصندوق وقيمة العقد 

يخ نقل ملكية الصك لصالح الصندوق بتاريخ األولى التي تبدأ من تار 

، وبعد ذلك يتم االتفاق بين الطرفين على تقدير قيمة 25/12/2017

األتعاب بشكل سنوي علما أنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا العقد 

 )مرفق(.

 موافق
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التصويت على الترخيص لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالسالم بن 

 باإلشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة. )مرفق(.عبدالرحمن العقيل 
 غير موافق 

التصويت على الترخيص لنائب رئيس مجلس اإلدارة املهندس/ صالح بن 

 محمد الحبيب باإلشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة. )مرفق(.
 غير موافق 

التصويت على الترخيص لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ أحمد بن 

 املوس ى باإلشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة. )مرفق(.عبدالرحمن 
 غير موافق 

التصويت على الترخيص لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ محمد بن 

 عبداملحسن الزكري باإلشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة. )مرفق(.
 غير موافق 

التصويت على الترخيص لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ هذال بن سعد 

 العتيبي باإلشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة. )مرفق(.
 غير موافق 

التصويت على تعديل املادة الثالثة من النظام األساس للشركة واملتعلقة 

 بأغراض الشركة. )مرفق( .
 موافق

التصويت على تعديل املادة الثالثون من النظام األساس للشركة واملتعلقة 

 )مرفق(. بدعوة الجمعيات العامة
 موافق

التصويت على تعديل املادة الحادية واألربعون من النظام األساس للشركة 

 واملتعلقة بتقارير اللجنة )مرفق(.
 موافق

التصويت على تعديل املادة الخامسة واألربعون من النظام األساس للشركة 

 واملتعلقة بالوثائق املالية )مرفق(.
 موافق

سياسة املكافآت والتعويضات ملجلس اإلدارة واللجان التصويت على تعديل 

 املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية )مرفق(.
 موافق

 موافق التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة املراجعة )مرفق(.

 موافق التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت )مرفق(.

 الزوردي شركة

 للمجوهرات
24-Apr-2019 

ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 

 م.2018
 موافق

 31التصويت على القوائم املالية للشركة عن السنة املالية املنتهية في 

 م.2018ديسمبر 
 موافق

 31التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة املالية املنتهية في 

 م.2018ديسمبر 
 موافق

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين بناء على 

توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع 

م، والربع األول من عام 2019الثاني والثالث والسنوي من العام املالي 

 ، وتحديد أتعابه.2020

 موافق

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 

 م.2018ديسمبر  31
 موافق

( من النظام األساس ي واملتعلقة باألسهم 9التصويت على تعديل املادة )

 املمتازة.
 موافق

( من النظام األساس ي واملتعلقة بشراء 14التصويت على إضافة املادة رقم )

 ألسهمهاوبيعها وارتهانها.الشركة 
 موافق

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

 مال الشركة.
 موافق

( من النظام األساس ي و املتعلقة برئيس 21التصويت على تعديل املادة )

 مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والسكرتير.
 موافق

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

 للجمعيات العامة.
 موافق
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( من النظام األساس ي واملتعلقة بتقارير 41التصويت على تعديل املادة )

 اللجنة.
 موافق

(من النظام األساس ي واملتعلقة بالوثائق 45التصويت على تعديل املادة )

 املالية.
 

مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ / سليم شدياق، عضو التصويت على توصية 

م الكمال 2018ديسمبر 11مجلس إدارة تنفيذي ، اعتبارا من تاريخ تعيينه 

م، خلفا 2021إبريل  25دورة املجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 

 للعضو املستقيل السيد/ جيمس ليونردوتانير، )عضو غير تنفيذي(.

 غير موافق

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ / سونيل بيلوترا ، 

 11عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ، اعتبارا من تاريخ تعيينه 

م الكمال دورة املجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 2018ديسمبر

م، خلفا للعضو املستقيل السيد/ ربيع ميشيل خوري ، 2021إبريل 25

 ر تنفيذي(.)عضو غي

 موافق

 24التصويت على إعادة تشكيل لجنة املراجعة للفترة التي تبدأ من تاريخ 

م وعلى مهامها وضوابط عملها، 2021إبريل 25م وتنتهي في تاريخ 2019إبريل 

ومكافآت أعضائها ، وأسماؤهم كما يلي: أ. صباح خليل إبراهيم املؤيد، 

املالية واملحاسبية. ب. سونيل رئيس لجنة املراجعة ومختص بالشؤون 

 بيلوترا. ج. بريان نورمان ديكي. د. عادل عبدهللا صالح امليمان.

 موافق

التصويت على صرف مكافآت ألعضاء مجلس االدارة نظير عضويتهم 

ريال( عن العام  1,395,278واملضمنة في تقرير مجلس االدارة بمبلغ اجمالي )

 م.31/12/2018املالي املنتهي في 

 موافق

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة املالية 

 م.2018ديسمبر  31املنتهية في 
 موافق

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس 

اإلدارة السيد/ بريان نورمان ديكي، هي عبارة اتفاقية خدمات استشارية 

ريال سعودي، علما بأن التعامالت للعام السابق  502,500بقيمة إجمالية 

 لشروط  502,500بلغت  2018
 
ريال سعودي كما أن شروط االتفاقية وفقا

 التعامل مع الغير فى سياق األعمال االعتيادية للشركة.

 غير موافق 

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف 

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

 لنظام 
 
 للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 
والصرف وفقا

 الشركات.

 موافق

 موافق التصويت على تعديل سياسة تعارض املصالح .

 

 

 

 

 

 

 

شركة لجام 

 للرياضة

 

 

 

 

 

 

 

 

07-May-2019 

 

اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في التصويت على تقرير مجلس 

 م.31/12/2018
 

 

 

 

 

 

 

املوافقة على 

 جميع البنود

 

التصويت على مراجع حسابات الشركة للسنة املالية املنتهية في 

 م.31/12/2018

 م.31/12/2018التصويت على القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في 

أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية التصويت على إبراء ذمة 

 م.31/12/2018بتاريخ 

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين بناء على 

توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع 

م 2020األول لعام م والربع 2019الثاني والثالث والسنوي من العام املالي 

 وتحديد أتعابه.
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التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام 

( ريال للسهم عن الربع 0.5379مليون ريال( بواقع ) 95.9)م بمبلغ 2018

% 18.31( ريال للسهم عن الربعين الثاني والثالث والذي تمثل 0.96الرابع و )

 املال.)مرفق(من رأس 

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين )األستاذ حمد بن علي الصقري/ 

 من تاريخ 
 
م 2019فبراير  27عضو غير تنفيذي( في مجلس اإلدارة اعتبارا

م 2021/12/09الكمال دورة املجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 

محمد البراك/ عضو غير خلفا للعضو املستقيل )الدكتور عبدالرحمن 

 تنفيذي(.)مرفق(

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين )األستاذ هشام حسين الخالدي 

 من تاريخ /
 
م الكمال دورة 2019فبراير  27عضو مستقل( باملجلس اعتبارا

م خلفا للعضو 2021/12/09املجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 

 طارق عبدهللا النعيم/عضو مستقل(.)مرفق(املستقيل )الدكتور 

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين )األستاذ عبداإلله محمد النمر 

 من تاريخ /
 
م الكمال دورة 2019فبراير  27عضو مستقل( باملجلس اعتبارا

م خلفا للعضو 2021/12/09املجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 

 األستاذ مساعد عبدالرحمن املوس ى/عضو مستقل(.)مرفق(املستقيل ) 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس 

اإلدارة االستاذ حمد بن علي الصقري ، وهي عبارة عن عقد ايجار األرض 

التي يقع عليها املركز الرٔييس ي للشركة.حيث أن له مصلحة مباشرة باعتباره 

ن قيمة التعامالت في عام مالك 
ٔ
 با

 
(مليون 3.4م كانت )2018األرض. علما

سس تجارية دون 
ٔ
ن هذا التعامل تم بنا ء على ا

ٔ
ريال سعودي مع العلم ا

 شروط تفضيلية. )مرفق(.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة الصقري 

وغير مباشرة فيها باعتبار عضو والتي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة 

مجلس اإلدارة حمد بن علي الصقري مالك للمجموعة وعضو مجلس 

اإلدارة علي بن حمد الصقري نائب رئيس مجلس اإلدارة لدى املجموعة ، 

وهي عبارة عن عقد مبيعات الشركات . علما بأن قيمة التعامالت في عام 

هذا التعامل تم بناء   ( ريال سعودي مع العلم أن103,537م كانت )2018

 على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. )مرفق(

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة ذيب لتأجير 

السيارات ،والتي كان لعضو مجلس االدارة السابق األستاذ ربيع خوري 

لتأجير مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة ذيب 

السيارات، وهو عبارة عن عقد خدمة تأجير السيارات. علما بأن قيمة 

( ريال سعودي مع العلم أن 1,241,993م كانت )2018التعامالت في عام 

 هذا التعامل تم بناء  على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. )مرفق(

ميدغلف التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة 

للتأمين ،والتي كان ألعضاء اإلدارة مجلس االدارة السابقين الدكتور 

عبدالرحمن محمد البراك مصلحة غير مباشرة باعتباره رئيس مجلس إدارة 

شركة ميدغلف للتأمين و عضو مجلس االدارة الدكتور طارق عبدهللا 

 النعيم مصلحة غير مباشرة باعتباره الرئيس التنفيذي لشركة ميدغلف

للتأمين، وهو عبارة عن عقد مبيعات الشركات. علما بأن قيمة التعامالت 

( ريال سعودي مع العلم أن هذا التعامل 633,350م كانت )2018في عام 

 تم بناء  على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. )مرفق(
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التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة فدوة 

للمقاوالت والتي كان لعضو مجلس االدارة االستاذة حصة حمد الصقري 

سبتمبر  28مصلحة غير مباشرة باعتبارها أحد مالك الشركة حتى تاريخ 

م 2018م، وهو عبارة عن عقود بناء. علما بأن قيمة التعامالت في عام 2018

( ريال سعودي مع العلم أن هذا التعامل تم بناء  على 5,927,597ت )كان

 أسس تجارية دون شروط تفضيلية. )مرفق(

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهرة الخير 

للمقاوالت والتي كان لعضو مجلس اإلدارة السابق األستاذ عبداملحسن 

السابق فهد الحقباني مصلحة غير مباشرة الحقباني والرئيس التنفيذي 

باعتبارهم أخوة مالك شركة مهرة الخير للمقاوالت ، وهو عبارة عن عقود 

( ريال 3,297,315م كانت )2018بناء. علما بأن قيمة التعامالت في عام 

سعودي مع العلم أن هذا التعامل تم بناء  على أسس تجارية دون شروط 

 تفضيلية. )مرفق(

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الحياة 

لالستثمار )سبورتا( والتي كان لعضو مجلس اإلدارة السابق األستاذ 

عبداملحسن الحقباني والرئيس التنفيذي السابق فهد الحقباني مصلحة 

غير مباشرة باعتبارهم أخوة مالك شركة الحيارة لالستثمار )سبورتا(، وهو 

رة عن عقود شراء أجهزة رياضية وعقود بيع أجهزة رياضية. علما بأن عبا

( ريال سعودي 4,289,720م كانت )2018قيمة شراء أجهزة رياضية في عام 

( ريال سعودي، مع العلم أن هذا التعامل 957,977و بيع أجهزة رياضية )

 تم بناء  على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. )مرفق(

 الشرق  شركة

 للرعاية وسطال 

 الصحية

20-Jun-2019 

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة املالية املنتهية في 

 م٣١/١٢/٢٠١٨

املوافقة على 

 جميع البنود

 

 .م٣١/١٢/٢٠١٨التصويت على القوائم املالية عن العام املالي املنتهي في 

املالي املنتهي في التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام 

 .م٣١/١٢/٢٠١٨

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بشأن عدم توزيع أرباح على املساهمين 

 م٢٠١٨للعام املالي 

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين بناءا 

وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني والثالث 

 .م وتحديد أتعابه٢٠٢٠م والربع األول لعام ٢٠١٩للعام والسنوي 

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من مسؤوليتهم عن إدارة 

 .م٣١/١٢/٢٠١٨الشركة خالل السنة املالية املنتهية في 

التصويت على صرف مكافئة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة 

ريال )مليونان ومائة وأربعة وأربعون ألف ٢٫١٤٤٫٣٠٣للمجلس بمبلغ وقدره 

 .م٣١/١٢/٢٠١٨وثالثمائة وثالثة رياالت( وذلك عن العام املالي املنتهي في 

( من النظام األساس ي للشركة  ٢٩التصويت على تعديل املادة رقم )

 واملتعلقة بدعوة الجمعيات. )مرفق(.

من النظام األساس ي للشركة (  ٤٠التصويت على تعديل املادة رقم )

 واملتعلقة بتقارير اللجنة. )مرفق(.

( من النظام األساس ي للشركة  ٤٤التصويت على تعديل املادة رقم )

 واملتعلقه بالوثائق املالية. )مرفق(.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط 

للرعاية والتنمية الصحية والتي تنشأ  للرعاية الصحية والشركة االماراتية
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مصلحة مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي 

وعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس 

باعتبارهم شركاء وأعضاء في مجلس  اإلدارة الدكتور مكارم صبحي بترجى

لتنمية الصحية والترخيص لهذا التعاقد إدارة الشركة اإلماراتية للرعاية وا

املستمر لعام آخر، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية اإلشراف اإلداري على 

املستشفى السعودي األملاني بمدينة دبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

(  ١٠مقابل حصول شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية على نسبة )%

رائب والزكاة مع الوضع في االعتبار عدم من صافي الربح قبل خصم الض

 ٨٬٠٥٦٬٦٤٣وجود أي مخاطر على أصول وأرباح الشركة، بلغ التعامل مبلغ 

مليون ريال  ٩م. ومن املتوقع الحصول على مبلغ ٢٠١٨ريال خالل العام 

 م وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. )مرفق(.٢٠١٩للعام 

والعقود التي سـتتم بين شـركة الشـرق األوسـط التصـويت على األعمال 

للرعاية الصـحية والشـركة الســعودية اليمنية للرعاية الصحية والتي تنشأ 

مصلحة مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي 

وعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس 

رم صبحي بترجى باعتبارهم شـركاء وأعضاء في مجلس اإلدارة الدكتور/ مكا

إدارة الشركة السعودية اليمنية للرعاية الصحية والترخيص لهذا التعاقد 

املستمر لعام آخر، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية اإلشراف اإلداري على 

بالجمهورية اليمنية مقابل  املستشفى السعودي األملاني بمدينة صنعاء

( من  ١٠شرق األوسط للرعاية الصحية على نسبة )%حصول شركة ال

صافي الربح قبل خصـم الضرائب والزكاة مع الوضع في االعتبار عدم وجود 

أي مخاطر على أصـول وأرباح الشـركة، ومن املتوقع الحصـول على عائد من 

باليمن وتحقيق الشـركة لألرباح وال  هذه االتفاقية عقب تحسن األوضاع

م وال توجد شروط تفضيلية في هذا ٢٠١٨خالل العام  توجد أي مبالغ

 التعاقد. )مرفق(.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط 

للرعاية الصحية والشركة املصرية السعودية للرعاية الصحية والتي تنشأ 

 مصلحة مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي

وعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس 

اإلدارة الدكتور/مكارم صبحي بترجي باعتبارهم شركاء وأعضاء في مجلس 

إدارة الشركة املصرية السعودية للرعاية الصحية والترخيص لهذا التعاقد 

ى املستمر لعام آخر، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية اإلشراف اإلداري عل

املستشفى السعودي األملاني بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية مقابل 

( من  ١٠حصول شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية على نسبة )%

صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة مع الوضع في االعتبار عدم وجود 

 بأن عقد اإلشراف اإلداري ب
 
دأ أي مخاطر على أصول وأرباح الشركة، علما

في العام  ريال١٫٥٠٠٫٠٠٠م ومن املتوقع الحصول على مبلغ ٢٠١٦في العام

م وال توجد شروط تفضيلية ٢٠١٨م وال توجد أي مبالغ خالل العام ٢٠١٩

 في هذا التعاقد.)مرفق(.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط 

للخدمات الصحية والتي تنشأ للرعاية الصحية وشركة حائل الوطنية 

مصلحة مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي 

وعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس 

باعتبارهم شركاء وأعضاء في مجلس  اإلدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي

خيص لهذا التعاقد إدارة شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية والتر 
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املستمر لعام آخر، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية اإلشراف اإلداري على 

بلمملكة العربية السعودية  املستشفى السعودي األملاني بمدينة حائل

(  ١٠مقابل حصول شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية على نسبة )%

االعتبار عدم  من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة مع الوضع في

وجود أي مخاطر على أصول وأرباح الشركة، علما بأن املستشفى بدأ العمل 

م عدم وجود أي مخاطر على أصول وأرباح الشركة، علما ٢٠١٧في العام 

ألف ريال في ٥٠٠ومن املتوقع الحصول على عائد من هذه االتفاقية بمبلغ 

توجد شروط وال٢٠١٨م وال توجد أي مبالغ خالل العام ٢٠١٩العام 

 تفضيلية في هذا التعاقد. )مرفق(.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط 

للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية والتي تنشأ مصلحة مباشرة 

لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضـو مجلس 

دارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي عتبارهما شريكين وعضوي في  اإلإ

دارة شركة بيت البترجي الطبية والترخيص لهذا التعاقد ملدة مجلس إ

عام آخر، هذا التعامل عبارة عن عقد مستمر لتوفير الخدمات املتعلقة 

دارة املشاريع الجديدة وتنفيذ اتفاقيات اإلشراف اإلداري التي تقوم بها 

شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية مع املستشفيات األخرى وهذا 

كة الحد من املخاطر ومساعدة فريق العمل على التركيز في يتيح للشر 

االحتياجات التشغيلية وستحصل شركة الشرق األوسط للرعاية 

الصحية على رسوم أعلى من قيمة عقد اإلشراف اإلداري ومن املتوقع 

ريال وبلغ  ٦٬٣٠٠٬٨٩٨م مبلغ ٢٠١٩أن يبلغ حجم التعامل في العام 

م وال توجد شروط ٢٠١٨خالل العام ريال  ٦٬٠٠٠٬٨٥٢التعامل مبلغ 

 تفضيلية في هذا التعاقد. )مرفق(. 

التصـويت على األعمال والعقود التي ســتتم بين شــركة الشـرق األوســط 

للرعاية الصــحية وشـركة بيت البترجي للتعليم والتدريب والتي تنشأ مصلحة 

بترجي وعضـــو  مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/ صبحي عبد الجليل

مجلس االدارة اعتبارهما شــريكين وعضـــوي في اإلدارة الدكتور/ خالد عبد 

الجليل بترجي مجلس إدارة شركة بيت البترجي للتعليم والتدريب والترخيص 

لهذا التعاقد ملدة عام آخر، هذا التعامل عبارة عن عقد مستمر تقوم من 

ب بتقديم خدمات تنمية وتطوير خالله شركة بيت البترجي للتعليم والتدري

املهارات وتدريب وتوظيف املرشــحين من قبل صندوق تنمية املوارد البشرية 

السعودي وتعتبر مصدر لتوظيف السعوديين في شركة الشرق األوسط 

( ٢٠١٩للرعاية الصحية. ومن املتوقع أن يبلغ حجم التعامل في العام )

ية املقدمة بينما بلغ التعامل مليون ريال تدفع على أساس الخدمة الفعل

م وال توجد شروط تفضيلية في هذا ٢٠١٨ريال خالل العام ١٧٦٫٦٤٦مبلغ 

 التعاقد. )مرفق(.

التصويت على األعمال والعقود التي ســتتم بين شـركة الشرق األوسط 

للرعاية الصحية وشركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة األجهزة الطبية 

تنشأ مصلحة مباشـرة لعضو مجلس اإلدارة الدكتور خالد )صيانة( والتي 

عبد الجليل بترجي بصـفته شـريك في شــركة )صـيانة( والترخيص لهذا 

التعاقد ملدة عام آخر، هذا التعامل عبارة عن عقد مستمر تقوم من خالله 

شركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة األجهزة الطبية بتجديد وإصالح 

آلالت الجراحية ملستشفيات الشـركة ومن املتوقع أن تكون والحفاظ على ا

مليون ريال تدفع على أساس الخدمة ٦م بمبلغ ٢٠١٩قيمة العقد للعام 
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ريال خالل العام  ٤٬٤٥٢٬٠٣٠الفعلية املقدمة بينما بلغ التعامل مبلغ 

 م وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. )مرفق(.٢٠١٨

والعقود التي ستتم بين شـركة الشـرق األوســط  التصـويت على األعمال

للرعاية الصحية وشـركة بيت البترجي للصناعات الدوائية )باب فارما( والتي 

تنشـأ مصلحة مباشـرة لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/ صـبحي عبد الجليل 

)باب فارما( والترخيص لهذا التعاقد ملدة عام  بترجي بصفته شريك في شـركة

ا التعاقد عبارة عن قيام شركة)باب فارما( بشراء وتوريد األدوية آخر، هذ

املحددة مع املدفوعات على أساس سعر الشراء املســـبق والفعلي لشـــركة 

الشـــرق األوســـط للرعاية الصـــحية من الطرف الثالث )املوردين( واملتوقع 

على أساس مليون ريال تدفع  ٢٥مبلغ  ٢٠١٩أن تكون قيمة العقد للعام 

ريال ١٩٬٩٣٧٬٣٨٧املنتجات الفعلية التي يتم شراؤها بينما بلغ التعامل مبلغ 

 م وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. )مرفق(.٢٠١٨خالل العام 

التصـويت على األعمال والعقود التي سـتتم بين شـركة الشـرق األوسـط 

والتطوير العقاري للرعاية الصحية وشـركة شباب الخليج لالستثمار 

)جانبرو( والتي تنشــأ مصلحة مباشـرة لعضـو مجلس اإلدارة الدكتور/ مكارم 

باعتباره شـريك في شـركة شباب الخليج لالسـتثمار  صبحي عبد الجليل بترجي

والتطوير العقـاري والترخيص لهـذا التعـاقـد ملدة عام آخر، هـذا العقـد يعتبر 

طرف الثالـث واملسـتخدم من قبل مسـتشـفيات الوحيـد في تقـديم خدمة ال

شـركة الشـرق األوسـط للرعاية الصحية وهو قائم على التنافسـية والكفاءة 

املتخصصة وبموجبه تقوم شركة شباب الخليج لالســتثمار والتطوير 

العقاري )جابرو( بالقيام بأعمال النظافة والحفاظ على سـالمة البيئة 

م مبلغ ٢٠١٩ومن املتوقع أن تبلغ قيمة العقد للعام باملستشفيات املذكورة 

مليون ريال تدفع على أقساط شهرية وعلى أساس الخدمة الفعلية  ١٤

وال توجد  ٢٠١٨ريال خالل العام  ١٢٬١٩٥٬٩٤٣املقدمة وبلغ التعامل مبلغ 

 شروط تفضيلية في هذا التعاقد. )مرفق(.

بين شـركة الشـرق األوسـط التصـويت على األعمال والعقود التي سـتتم 

للرعاية الصـحية وشـركة إنشـاء املستشفيات الدولية والتي تنشــأ مصلحة 

مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو 

مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس اإلدارة 

صفتهم شركاء في شركة إنشاء املهندس ســلطان صبحي عبد الجليل بترجي ب

املستشفيات الدولية والترخيص لهذا التعاقد ملدة عام آخر، هذا التعاقد 

عبارة عن عقد التجديد والترميم ملستشفيات الشركة ومن املتوقع أن تكون 

ريال من قيمة إجمالي  ٢٦٫١٩٠٫٩٨١م بمبلغ ٢٠١٩قيمة التعامل للعام 

ثالثة سنوات وبلغ التعامل مبلغ ريال ملدة ٩٣٬٣٢٩٬٧٥٤العقد البالغة 

وال توجد شروط تفضيلية في هذا  ٢٠١٨ريال خالل العام  ٣٠٫١٥٣٫٦٠٤

 التعاقد. )مرفق(.

التصـويت على األعمال والعقود التي ســتتم بين شـركة الشرق األوسـط 

للرعاية الصحية وشـركة إنشاء املستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة 

مجلس اإلدارة املهندس صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مباشرة لرئيس 

مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس اإلدارة 

املهندس/سلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة إنشاء 

 بإنشاء البرج الطبي املستشفيات الدولية بخصوص العقد املتعلق

ني في عسير والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر باملستشفى السـعودي األملا

 ٥٣٬٠٦٠٬٥٥٢باملشروع وبلغ إجمالي قيمة العقد  ،حيث اكتملت األعمال

بأنه سـيتم سداد املبلغ املتبقي من العقد وقدره  ريال مع العلم
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ريال على مدى خمسة سنوات عليه بلغ التعامل مبلغ ٣١٫٨٣٦٫٣٤٦

م وبناءا ٢٠٢١بلغ حتى العام م وامل٢٠١٨ريال خالل العام ١٠٫٦١٢٫١١٠

 ريال. )مرفق(.١٠٫٦١٢٫١١٠م هو ٢٠١٩املستحق للعام 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط 

للرعاية الصحية وشـركة إنشــاء املستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة 

مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو 

مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس اإلدارة 

سلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة إنشاء  املهندس

املستشفيات الدولية بخصوص ترسية عقد األعمال الهندسية واإلنشائية 

واإللكتروميكانيكية وتركيب األجهزة واملعدات الطبية ملشروع املستشفى 

السعودي األملاني في مدينة الدمام على شركة إنشاء املستشفيات الدولية 

رخيص لهذا التعاقد لعام آخر. ومن املتوقع أن تكون قيمة التعامل والت

ريال من قيمة إجمالي العقد البالغة  ١١٤٫٣٥٣٫٨٥٢م بمبلغ ٢٠١٩للعام 

ريال  ١٦٦٫٤٦٩٫٤٣٢شهر وبلغ التعامل مبلغ  ٣٠ريال ملدة  ٣٣٦٬٤٥١٬٥٠٠

 م وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. )مرفق(.٢٠١٨خالل العام 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسـط 

للرعاية الصحية وشـركة إنشـاء املستشفيات الدولية والتي تنشــأ مصلحة 

مباشــرة لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو 

مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس اإلدارة 

هندس سلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة إنشاء امل

املسـتشـفيات الدولية بخصـوص ترسية عقد أعمال إنشاء املستشفى 

سرير على شركة إنشاء ٣٠٠السعودي األملاني بمكة املكرمة بسعة 

املستشفيات الدولية والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر. ومن املتوقع أن 

مليون ريال من قيمة إجمالي  ٧٧م بمبلغ ٢٠١٩عامل للعام تكون قيمة الت

شهر وبلغ التعامل مبلغ  ٣٦ريال ملدة  ٣٨٨٬٩١١٫٥٣٣العقد البالغة 

م وال توجد شروط تفضيلية في هذا ٢٠١٨ريال خالل العام ٤٢٫٩٦٠٫٤٢١

 التعاقد. )مرفق(.

األوسـط التصويت على األعمال والعقود التي ســتتم بين شـركة الشـرق 

للرعاية الصحية وشـركة إنشـاء املسـتشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة 

مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو 

مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس اإلدارة 

شاء املهندس سلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة إن

املسـتشـفيات الدولية بخصوص ترسية عقد أعمال سـكن العاملين 

للمستشفى السعودي األملاني بمكة املكرمة على شــركة إنشاء املستشفيات 

الدولية والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر. ومن املتوقع أن تكون قيمة 

الغة مليون ريال من قيمة إجمالي العقد الب٣٨م بمبلغ ٢٠١٩التعامل للعام 

م ٢٠١٨شهر وال توجد أي مبالغ خالل العام  ٣٦ريال ملدة ١١٣٬٧٣٢٫٠٨٥

 وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. )مرفق(.

التصويت على األعمال والعقود التي ســتتم بين شـركة الشـرق األوسـط 

للرعاية الصحية وشـركة إنشاء املستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة 

لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مباشرة 

مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس اإلدارة 

املهندس سلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة إنشاء 

املستشفيات الدولية بخصوص ترسية عقد أعمال سكن العاملين 

ني بمدينة الدمام على شركة إنشاء املستشفيات للمستشفى السعودي األملا
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الدولية والترخيص لهـذا التعاقـد لعام آخر. ومن املتوقع أن تكون قيمة 

مليون ريال من قيمة إجمالي العقد البالغة ٤٨م بمبلغ ٢٠١٩التعامل للعام 

م ٢٠١٨شهر وال توجد أي مبالغ خالل العام  ٣٦ريال ملدة  ٩٨٬١٠٠٫٧٤٥

 فضيلية في هذا التعاقد. )مرفق(.وال توجد شروط ت

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط 

للرعاية الصحية وشركة إنشاء املسـتشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة 

مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو 

الجليل بترجي وعضو مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد 

املهندس سلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم شـركاء في شركة إنشاء 

املستشفيات الدولية بخصوص ترسية عقد أعمال البرج الطبي باملستشفى 

السعودي األملاني بمدينة الرياض على شركة إنشاء املستشفيات الدولية 

ومن املتوقع أن تكون قيمة التعامل  .والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر

مليون ريال من قيمة إجمالي العقد البالغة  ٣٨م بمبلغ ٢٠١٩للعام 

ريال خالل  ٥٫٠٠٢٫٣٥٤شهر بلغ التعامل مبلغ  ٣٦ريال ملدة  ١٣٢٬٦٢١٫٤٤٩

 وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. )مرفق(. ٢٠١٨العام 

ستتم بين شركة الشرق األوسط التصويت على األعمال والعقود التي 

للرعاية الصحية وشركة إنشاء املستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة 

مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو 

مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس اإلدارة 

شركاء في شركة إنشاء املهندس سلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم 

 املستشفيات الدولية بخصوص ترسية عقد أعمال توسعة أقسام التنويم

باملستشفى السعودي األملاني بمدينة الرياض على شركة إنشاء 

املستشفيات الدولية والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر ومن املتوقع أن 

مة إجمالي مليون ريال من قي١٥م بمبلغ ٢٠١٩تكون قيمة التعامل للعام 

شهر بلغ التعامل مبلغ  ٣٦ريال ملدة  ٦١٬٠٤٠٫٩٨٧العقد البالغة 

وال توجد شروط تفضيلية في هذا  ٢٠١٨ريال خالل العام ٣٫٩٢١٫٧٣٤

 التعاقد. )مرفق(.

التصويت على األعمال والعقود التي سـتتم بين شـركة الشـرق األوسـط 

والتي تنشـأ مصـلحة مباشـرة للرعاية الصـحية وشـركة بيت البترجي للياقة 

لعضـو مجلس اإلدارة الدكتور/مكارم صـبحي عبد الجليل بترجي بصـفته 

شـريك في شـركة بيت البترجي للياقة هذا التعامل عبارة عن تقديم الخدمات 

الطبية ملوظفي شـركة بيت البترجي للياقة من قبل مستشفيات الشركة 

ريال خالل ٤٠٩٫١٩٢التعامل مبلغ  والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر وبلغ

 م واليوجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. )مرفق(.٢٠١٨العام 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط 

للرعاية الصحية وشركة البيت الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس 

بترجي وعضو مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة املهندس/ صبحي عبد الجليل 

الدكتور/خالد عبد الجليل بترجي بصفتهما شريكين في شركة البيت الدولية، 

هذا التعامل عبارة عن تقديم الخدمات الطبية ملوظفي شـركة البيت 

الدولية من قبل مستشفيات الشركة والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر 

مليون ريال وبلغ  ٣م بمبلغ ٢٠١٩ومن املتوقع أن تكون قيمــة التعامل للعام 

م واليوجد شروط ٢٠١٨ريال خالل العــام ٢٫٣٦٥٫٨٥٦التعامل مبلغ 

 تفضيلية في هذا التعاقد. )مرفق(.

التصويت على األعمال والعقود التي ســتتم بين شـركة الشـرق األوسـط 

للرعاية الصحية وشـركة بيت البترجي الطبية والتي تنشـأ مصلحة مباشرة 
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لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس 

اإلدارة الدكتور/ خالد عبدالجليل بترجي شريكين وعضوي في مجلس اإلدارة 

الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي إدارة شركة بيت البترجي الطبية 

والترخيص لهذا التعاقد ملدة عام آخر، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية 

شراف اإلداري على مشروع مدينة البترجي الطبية في مدينة اإلسكندرية لل 

بجمهورية مصر العربية في منطقة ) إليكس ويســت( مقابل حصول الشركة 

 ( من صافي األرباح قبل خصم الضرائب والزكاة مع العلم١٠على نســبة )%

دأ بأنه ال يوجد أي مخاطر على أرباح وأصول الشركة ومن املتوقع أن يب

م ٢٠٢٠نهاية العام املسـتشـفى التابع ملدينة البترجي الطبية العمل بحلول 

ومن املتوقع أن تحصـل الشـركة على رسوم اإلشراف اإلداري بحلول عام 

م وال توجد شروط تفضيلية ٢٠١٨م. وال توجد أي مبالغ خالل العام ٢٠٢٣

 في هذا التعاقد. )مرفق(.

التي ســتتم بين شـركة الشـرق األوسـط التصويت على األعمال والعقود 

للرعاية الصحية وشـركة بيت البترجي الطبية والتي تنشأ مصلحة مباشـرة 

لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجللس 

اإلدارة الدكتور/ خالد عبدالجليل بترجي باعتبارهما شريكين وعضوي في 

عبد الجليل بترجي إدارة شركة بيت البترجي مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد 

الطبية والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر، هذا التعامل عبارة عن اتفاقيات 

اإلشراف اإلداري على مستشفى الشارقة ومستشفى عجمان وينطبق عليها 

نفس شـروط االتفاقيات املبرمة مع شركة بيت البترجي الطبية إلدارة 

( من ١٠ة ويحق للشركة الحصول على نســبة )%مستشفياتها خارج اململك

صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة وتم افتتاح مسـتشـفى الشارقة في 

ومستشفى عجمان في الربع الثاني من العام  ٢٠١٨الربع الثاني من العام 

ويتوقع أن تحصـل الشـركة على رسـوم اإلشـراف اإلداري في العام  .م٢٠١٩

 ٢٠١٨م على التوالي وال توجد أي مبالغ خالل العام ٢٠٢٢م والعام ٢٠٢١

 والتوجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. )مرفق(.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شـركة الشـرق األوسـط 

للرعاية الصحية وشـركة بيت البترجي الطبية والتي تنشأ مصلحة مباشرة 

صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/ 

اإلدارة الدكتور/ خالد عبدالجليل بترجي باعتبارهما شريكين وعضوي في 

مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي إدارة شركة بيت البترجي 

الطبية والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر، هذا التعامل عبارة عن توقيع 

باكستان  لى أربعة مستشفيات بدولةاتفاقيات اإلشراف اإلداري ع

املستشفيات الثالثة اململوكة لشركة بيت البترجي الطبية في مدن الهور 

وإسالم أباد وكراتش ي فيحق لشركة الشرق األوسط للرعاية الصحية 

( من صافي الربح قبل خصم ١٠الحصول على رسوم إدارية بنسبة )%

مدينة الهور فسيتم الضرائب والزكاة أما مستشفى بحرية أورشد في 

مستشفى  .اإلشراف عليها بدون أي تكاليف على الشركة وبدون رسوم إدارية

تاون في مدينة الهور وهو على وشــك االنتهاء واملستشفيات الثالثة  بحرية

 لذلك 
 
اململوكة لشركة بيت البترجي الطيبة في مرحلة التخطيط. ووفقا

)املستشفى السعودي األملاني(  سيتم االنتهاء منها تحت العالمة التجارية

تاريخ توقيعها وال  وستكون هذه االتفاقيات صالحة ملدة عشرة سنوات من

م.والتوجد شروط تفضيلية في هذا ٢٠١٨توجد أي مبالغ خالل العام 

 التعاقد. )مرفق(.
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شركة ريدان 

 الغذائية

21-Apr-2019 

املرشحين للدورة التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين 

م 2022-04-20في  م وتنتهي2019-04-21القادمة والتي ستبدأ اعتبارا من 

 )عدد ثمانية أعضاء(.

املوافقة على 

 جميع البنود 

التصويت على تشكيل لجنة املراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها 

وملدة ثالثة  م2019-04-21ومكافآت أعضائها من تاريخ بداية الدورة في 

السيد / سعود سعيد عقل العجيفي •سنوات للسادة التالية أسماؤهم 

 السيد / زاهر فضل السيد حميدة الدابي•السيد / عمر رابح ستر السلمي •

. 

29-Oct-2019 

التصويت على عملية االستحواذ الجزئي على شركة الجونة املتميزة 

للحلويات والحفالت املحدودة واململوكة لعدد اثنين من املساهمين 

املؤسسين وهم: السيد/ مشعل عوض هللا السلمي والسيد / نصار عوض 

هللا السلمي ، وذلك بـتحويل ستة فروع من الفروع اململوكة للروشة العاملية 

ويات )إحدى فروع شركة مطابخ ومطاعم ريدان( كجزء من مقابل للحل

% كحد أدنى من شركة الجونة املتميزة للحلويات 30الحصول على نسبة 

والحفالت املحدودة واعتماد املرشحين للمقيمين املعتمدين للمنشآت 

االقتصادية من قبل الهيئة السعودية للمقيمين وهم : األستاذ / وليد أحمد 

عروف والدكتور/ محمد عيد القحطاني واألستاذ/ بسام محمد محمد بام

 البقعاوي.

شركة اليمامة 

للصناعات 

 الحديدية

18-Mar-2019 

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

 )بأغراض الشركة. )مرفق
 موافق

والخاصة ( من النظام االساس ي للشركة 19التصويت على تعديل املادة )

 باملركز الشاغر في املجلس. )مرفق(
 موافق

( من النظام االساس ي للشركة والخاصة  22التصويت على تعديل املادة ) 

 برئيس مجلس االدارة والنائب. والعضو املنتدب وامين السر. )مرفق(
 موافق

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

 )الجمعية العامة للمساهمين. )مرفق بانعقاد
 موافق

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

 بتقارير لجنة املراجعة. )مرفق(
 موافق

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

 بالوثائق املالية. )مرفق(
 موافق

-09-30تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في التصويت على 

 م.2018
 موافق

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة املالية املنتهية في 

 م.30-09-2018
 موافق

-09-30التصويت على القوائم املالية للشركة عن السنة املالية املنتهية في 

 م.2018
 موافق

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في  التصويت على

 م.30-09-2018
 موافق

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين بناء على 

توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع 

م والربع االول من عام 2019املالي الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 

 م وتحديد أتعابه.2020

 موافق

 موافق م.2018-09-30التصويت على عدم توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية في 
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( مليون واربعمائة ألف ريال 1,400,000التصويت على صرف مبلغ )

م 2018-09-30 كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في

. 

 موافق

التصويت على اإلعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر ملواد 

البناء ، والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/رائد بن ابراهيم املديهيم )عضو 

غير تنفيذي( مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات بناء  على 

 بأن قيمة التعامالت طلبات شراء مقدمة من أحد 
 
الطرفين إلى اآلخر ، علما

م 26/6/2017ريال ، مدة التعامل )  188,447,168م بلغت . 2018في عام 

– 25/6/2020 
 
 انه )اليوجد أية شروط تفضيلية(. )مرفق( م( علما

االمتناع عن 

 التصويت 

التصويت على اإلعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ثبات 

للنشاءات املحدودة ، والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/رائد بن ابراهيم 

 بأن التعامالت 
 
املديهيم )عضو غير تنفيذي( مصلحة مباشرة فيها ، و علما

مال ريال سعودي. من خالل استك 1,140,000م بلغت  2018للعام املاض ي 

فق هـ املوا1436-06 -13اعمال اتفاقيتين مدتها سنتين قابله للتمديد بتاريخ 

هياكل فراغية ملشاريع الكليات بجامعة أم القرى  م لتوريد02-04-2015

ريال سعودي، واستكمال اعمال  3,266,000بقيمة إجمالية بلغت حوالي 

-17و بتاريخ اتفاقية لتوريد هياكل فراغية ملشروع مرافق الفاضلي ألرامك

 3,000,000جمالية تبلغ حوالي إم بقيمة 2016-06-22فق هـ املوا09-1437

 انه )اليوجد أية شروط تفضيلية(. )مرفق(
 
 ريال سعودي. علما

االمتناع عن 

 التصويت 

التصويت على اإلعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر 

اإلدارة األستاذ/ رائد بن ابراهيم للتجهيزات الفنية ، والتي لعضو مجلس 

املديهيم )عضو غير تنفيذي( مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع 

 
 
منتجات بناء  على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى اآلخر ، علما

ريال ، مدة التعامل )  56,767م بلغت 2018بأن قيمة التعامالت في عام 

 م( علم25/6/2020 –م 26/6/2017
 
 انه )اليوجد أية شروط تفضيلية(. ا

 )مرفق(

االمتناع عن 

 التصويت 

التصويت على اإلعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية 

لخدمات األعمال الكهربائية وامليكانيكية والتي لعضو مجلس اإلدارة 

فيها األستاذ/ خالد بن عبدهللا الشامي )عضو غير تنفيذي( مصلحة مباشرة 

 بأن التعامالت من خالل اربعة اتفاقيات مدتها سنتين قابلة للتمديد 
 
، علما

م 2017-10-10خ م وبتاري2017-10-01خ م وبتاري2016-05-01بتاريخ 

أبراج كهربائية ملشاريع الشركة السعودية  م لتوريد2018-02-07وبتاريخ 

  95,530,105للكهرباء بقيمة إجمالية بلغت 
 
 بأن ريال سعودي، علما

 انه )  20,077,046م بلغت 2018التعامالت في عام 
 
ريال سعودي. علما

 اليوجد شروط تفضيلية ( . )مرفق(

االمتناع عن 

 التصويت 

التصويت على اإلعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد ملواد 

)عضو البناء والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ خالد بن عبدهللا الشامي 

غير تنفيذي( مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناء  على 

 بأن قيمة التعامالت 
 
طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى اآلخر ، علما

ريال وبلغت قيمة املشتريات  8,384,842م بلغت 2018لغرض البيع في عام 

م( 25/6/2020 –م 26/6/2017ريال سعودي ، مدة التعامل )  313,640

 انه )اليوجد أية شروط تفضيلية(. )مرفق(
 
 علما

االمتناع عن 

 التصويت 

التصويت على اإلعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصنع شركة راشد 

عبدالرحمن الراشد وأوالده لتصنيع املنتجات الحديدية ، والتي لعضو 

غير تنفيذي( مجلس اإلدارة األستاذ/ خالد بن عبدهللا الشامي )عضو 

االمتناع عن 

 ت التصوي
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مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناء  على طلبات شراء 

 بأنه لم يكن هناك تعامالت في 
 
مقدمة من أحد الطرفين إلى اآلخر ، علما

 انه 25/6/2020 –م 26/6/2017م ، مدة التعامل ) 2018عام 
 
م(علما

 )اليوجد أية شروط تفضيلية(. )مرفق(

التصويت على اإلعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد 

للمثبتات ، والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ خالد بن عبدهللا الشامي 

)عضو غير تنفيذي( مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناء  

 
 
بأنه لم يكن على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى اآلخر ، علما

 –م 26/6/2017م ، مدة التعامل ) 2018هناك تعامالت في عام 

 انه )اليوجد أية شروط تفضيلية(. )مرفق(25/6/2020
 
 م( علما

االمتناع عن 

 التصويت 

التصويت على اإلعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة املهنا 

التجارية ، والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ مهنا بن عبدهللا املهنا )عضو 

غير تنفيذي( مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناء  على 

 بأن قي
 
مة التعامالت طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى اآلخر ، علما

ريال ، مدة التعامل )  89,865,279م بلغت 2018لغرض البيع في عام 

 انه )اليوجد أية شروط تفضيلية(. 25/6/2020 –م 26/6/2017
 
م( علما

 )مرفق(

االمتناع عن 

 التصويت 

التصويت على اإلعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة املهنا 

اإلدارة األستاذ/ مهنا بن عبدهللا املهنا )عضو للحديد ، والتي لعضو مجلس 

غير تنفيذي( مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات بناء  على 

 بأن قيمة التعامالت 
 
طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى اآلخر، علما

ريال وبلغت قيمة املشتريات  62,414,346م بلغت 2018لغرض البيع في عام 

م( 25/6/2020 –م 26/6/2017سعودي ، مدة التعامل ) ريال  15,175

 انه )اليوجد أية شروط تفضيلية(. )مرفق(
 
 علما

االمتناع عن 

 التصويت 

التصويت على اإلعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة املعجل 

للتجارة واملقاوالت ، والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ سعد بن إبراهيم 

)عضو غير تنفيذي( مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع املعجل 

 
 
منتجات بناء  على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى اآلخر، علما

ريال، مدة  655,050م بلغت 2018بأن قيمة التعامالت لغرض البيع في عام 

 انه )اليوجد أية شروط 25/6/2020 –م 26/6/2017التعامل ) 
 
م ( علما

 (. )مرفق(تفضيلية

االمتناع عن 

 التصويت 

التصويت على اإلعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار ملواد 

 شركة الفوزان ملواد البناء( ، والتي لعضو مجلس إدارة 
 
البناء )سابقا

الشركة التابعة )شركة اليمامة لحديد التسليح( فوزان محمد الفوزان 

عبارة عن بيع منتجات بناء  على طلبات  )عضو غير تنفيذي( مصلحة، وهي

 بأن قيمة التعامالت لغرض 
 
شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى اآلخر، علما

ريال، وبلغت قيمة املشتريات  60,804,723م بلغت 2018البيع في عام 

م ( 29/4/2019 –م 23/6/2014ريال سعودي، مدة التعامل )  137,294

 انه )اليوجد أية شروط تفض
 
 يلية(. )مرفق(علما

االمتناع عن 

 التصويت 

التصويت على اإلعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر 

ألدوات النجارة، والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ رائد بن إبراهيم 

املديهم)عضو غير تنفيذي( مصلحة، وهي عبارة عن بيع منتجات بناء  على 

 بأن قيمة التعامالت طلبات شراء مقدمة من أحد 
 
الطرفين إلى اآلخر، علما

 –م 26/6/2017ريال، مدة التعامل )  6,300م بلغت 2018في عام 

 انه )اليوجد أية شروط تفضيلية(. )مرفق(25/6/2020
 
 م ( علما

االمتناع عن 

 التصويت 
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التصويت على تفويض مجلس االدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف 

م وتحديد تاريخ االستحقاق 2019سنوي عن العام املالي سنوي او ربع 

والصرف وفق للضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام 

الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة املالي وتدفقاتها النقدية 

 وخططها التوسعية واالستثمارية.

 موافق

الشركة 

السعودية للعدد 

 واألدوات

 

30-Apr-2019 

-12-31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في

 م.2018

املوافقة على 

 جميع النود

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة املالية املنتهية في 

 م.31-12-2018

 م2018-12-31التصويت على القوائم املالية عن السنة املالية املنتهية في 

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية 

 م.2018-12-31بتاريخ 

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين من قبل 

لجنة املراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني والثالث 

 م وتحديد أتعابه.2020األول من العام م والربع 2019والرابع من العام 

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن 

( 1مليون ريال بواقع ) 24م، والبالغ 2018النصف األول من العام املالي 

٪ من القيمة اإلسمية للسهم، وكذلك 10ريال حصة السهم الواحد وبنسبة 

( 1مليون ريال بواقع ) 36م والبالغ 2018العام املالي عن النصف الثاني من 

 ٪ من القيمة اإلسمية للسهم )مرفق(.10ريال حصة السهم الواحد وبنسبة 

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على املساهمين 

م، وتحديد تاريخ 2019بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املالي 

  االستحقاق
 
 للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 
والتوزيع وفقا

لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة املالي و تدفقاتها 

 النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد هللا طه 

أبرار العاملية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو بخش املالكين لشركة 

واملمثله بعضوي مجلس اإلدارة السيد طالل محمد بخش )غير تنفيذي( و 

السيد هاني شويعر )غير تنفيذي( ، حيث أن لهم مصلحة غير مباشرة 

-03-03متمثله في عقد إيجار متجر في جدة )شارع األندلس( ، من تاريخ 

 بأن مبلغ 26/02/2020ة م و لغاي2009-02-28هـ، املوافق  1430
 
م، علما

( ريال سعودي وال يوجد 2,250,000م سيكون )2019التعامل خالل عام 

 شروط تفضيلية في هذا التعامل )مرفق(.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد هللا طه 

أحد كبار مساهمي شركة ساكو بخش املالكين لشركة أبرار العاملية القابضة 

واملمثله بعضوي مجلس اإلدارة السيد طالل محمد بخش )غير تنفيذي( و 

السيد هاني شويعر )غير تنفيذي( حيث أن لهم مصلحة غير مباشرة متمثله 

في عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع األمير محمد بن عبد العزيز بمركز 

م بمبلغ 2030-12-31، ولغاية م2017-04-09الصفوة التحلية من تاريخ 

 بأن مبلغ التعامل خالل عام 1,985,000)
 
 2019( ريال سعودي ، علما
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( ريال سعودي، وال يوجد شروط تفضيلية في هذا 1,985,000سيكون )

 التعامل )مرفق(.

( ريال كمكافآة ألعضاء مجلس 1,800,000التصويت على صرف مبلغ )

 م.2018-12-31املنتهية في اإلدارة عن السنة املالية 
 

شركة ثوب 

 األصيل
22-May-2019 

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام املالي املنتهي في 

 م.31/12/2018

املوافقة على 

 جميع البنود

التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام املالي املنتهي في 

 م.31/12/2018

 م.31/12/2018املالية عن العام املالي املنتهي في التصويت على القوائم 

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

 م.31/12/2018

التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين املرشحين حسب 

توصية لجنة املراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع 

م 2019األول والثاني والثالث والرابع والقوائم املالية السنوية للعام املالي 

 م وتحديد أتعابه.2020والربع األول من العام 

ثالثين  30,000,000على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع مبلغ التصويت 

مليون ريال كأرباح على املساهمين عن الفترة املالية املنتهية في 

( من رأس %10( ريال لكل سهم وذلك بنسبة )1م بواقع )31/12/2019

املال على أن تكون األحقية للمساهمين املالكين لألسهم بنهاية تداول يوم 

ة واملقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز انعقاد الجمعي

اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق، وسوف يتم توزيع 

 من تاريخ استحقاق هذه  15األرباح على املساهمين املقيدين خالل 
 
يوما

 األرباح.

التصويت على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ إجمالي وقدره 

 م.31/12/2018( ريال عن العام املالي املنتهي في 1,371,999)

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على املساهمين 

م، وتحديد تاريخ 2019بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املالي 

 للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة 
 
 االستحقاق والتوزيع وفقا

 
تنفيذا

لنظام الشركات،وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة املالي و تدفقاتها 

 النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية.

شركة زهرة 

 الواحة للتجارة
24-Sep-2019 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هنا 

أحمد -األستاذللصناعات الغذائية، حيث يشغل رئيس مجلس اإلدارة 

حمود إبراهيم الذياب منصب عضو مجلس ادارة والعضو املنتدب وأحد 

مساهمى شركة هنا للصناعات الغذائية، والترخيص بها للسنة القادمة 

 بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة 2019
 
م علما

واالغطية الصنع تتمثل فى مصغرات القوارير البالستيكية )البريفورم( 

البالستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة وبيع وشراء مواد خام 

وتعبئة وتغليف وبدون التمييز او شروط تفضيلية وقد بلغت قيمة التعامل 

ريال ومشتريات بمبلغ  98,669,907م مبيعات بمبلغ 2018للسنة السابقة 

 47,093,430م 2018ديسمبر  31ريال وكان رصيد اخر املدة فى  6,451,705

 .(ريال مدين )مرفق

املوافقة على 

 جميع البنود

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أبناء حمود 

أحمد حمود  -ابراهيم الذياب، حيث أن رئيس مجلس اإلدارة األستاذ

إبراهيم الذياب أحد مساهمى شركة أبناء حمود ابراهيم الذياب، 
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 بأن طبيعة التعامل عبارة عن 2019للسنة القادمة والترخيص بها 
 
م علما

عقد خدمات نقل وبدون التمييز او شروط تفضيلية وقد بلغت قيمة 

ريال وكان  285,132م شراء خدمة بمبلغ 2018التعامل للسنة السابقة 

 .(م صفر ريال )مرفق2018ديسمبر  31رصيد اخر املدة فى 

مجلس اإلدارة عـن إدارة الشركة عـن السنة  التصويت على إبـراء ذمة أعضاء

 .م2018ديسمبر  31املالية املنتهية في 

التصويت على سياسة مكافآت اعضاء مجلس االدارة واللجان التابعة 

 .(للمجلس واالدارة التنفيذية )مرفق

ريال كمكافأة ألعضاء مجلس  300,000التصويت على صرف مبلغ وقدره 

 .م2018ديسمبر  31املستقلين عن السنة املالية املنتهية في اإلدارة 

 

 

 

 

  الصندوق  إدارة ملجلس السنوي  تقرير -5

 م , وكان حضور السادة األعضاء كما يلي : 2019اجتماعين خالل عام  الصندوق  إدارة مجلس عقد

 العضو تصنيف عضو مجلس اإلدارة  إسم
 الول  اإلجتماع

 م2019يونيو  25

 الثاني اإلجتماع

 م2019ديسمبر  26

     املجلس رئيس قاسم الخصاونة معاذ/  األستاذ

   مستقل عضو  تايه أبو  أحمد بن سليمان/  األستاذ

 - - غيل مستقل  عضو  *األستاذ / سهيل بن عبدهللا حيان

 -   مستقل عضو  **األستاذ / محمد بن عبدهللا العلوان

 السوق  هيئة إلى املرسل خطابنا حسب. االستثمارية الصناديق إدارة مجلس عضوية من  سهيل بن عبدهللا حيان /األستاذ استقالة تم* 

 م.03/02/2019بتاريخ  املالية

 السوق  هيئة إلى املرسل خطابنا حسب. ستثماريةاال  الصناديق إدارة مجلس عضوية منمحمد بن عبدهللا العلوان  /األستاذ استقالة تم** 

 م.21/11/2019 بتاريخ املالية

 :  التقرير  محل بالصندوق  العالقة ذات التاليةالنقاط  واستعراضمناقشة م 2019يونيو  25املنعقد بتاريخ  االجتماع الول خالل  تم

 م.2018 ديسمبر  20 في املنعقد املجلس اجتماع محضر  اعتماد تم .1

 م.2019 يونيو  19 في املنتهية للفترة االستثمارية الصناديق وأداء أنشطة في التطور  استعراض تم .2

 م.2018 ديسمبر  31 في املنتهية الفترة خالل للصناديق والخارجة الداخلة النقدية التدفقات بيانات استعراض تم .3

 الشركة في املتبعة واإلجراءات األنظمة املخاطر  وإدارة واإللتزام املطابقة إدارة مدير  الصومالي، حسن /األستاذ استعرض .4

 الصناديق وأحكام وبشروط املالية السوق  هيئة لوائح وبقية االستثمار  صناديق بالئحة االلتزام من التأكد بغرض وذلك

 املطابقة مجموعة تبذلها التي الجهود مراجعة تمت وكما(، CRS) املشتركة التبليغ ومعايير  الفاتكا ومتطلبات االستثمارية

 .األموال غسل مكافحة ونظام االستثمار، صناديق بالئحة بالعمل املختصة اإلدارات إلتزام من للتأكد املخاطر  وإدارة وااللتزام

 املتداول  وفالكم السعودية لألسهم تداول امل فالكم صندوقي عن لديها ممثلين لترشيح تداول  شركة طلب مناقشة تمت .5

 إدارة مجلس عضو  بصفته هالخصاون معاذ /ستاذاأل  من كل ترشيح تم فقد ذلك على وبناء   البتروكيماويات، لقطاع
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 املالية السوق  شركة لدى الصندوقين لتمثيل التنفيذين كبار  من بصفتهة الشبان أحمد /واالستاذ االستثمارية، الصناديق

 .اإلدراج بقواعد املتعلقة غراضاأل  لجميع)تداول(  السعودية

 .التطورات وأخر  فالكم صناديق أداء استعراض تم .6

 اطالع املجلس وأخذ املوافقة على انشاء الصناديق التالية التي استعرضها مدير الصندوق  تم .7

 ذهب عام  صندوق  -

 :عقارية خاصة  صناديق -

  لوجستي  صندوق 

  عرعر هيلز  صندوق 

 تمويل خاص بشركات التمويل  صندوق  -

 إلدارة واإلستراتيجية الستثماريةا القرارات إتخاذ عملية النقاش شمل مفصل، بشكل فالكم صناديق أداء املجلس ناقش .8

 .األصول 

 العوائد ملؤشرات سعرية مؤشرات من املتداولة األسهم صناديق مؤشرات لتغير  املتبعة االجراءات اتخاذ على االتفاق تم .9

 .الكلية

 

 التقرير  محل بالصندوق  العالقة ذات التاليةالنقاط  واستعراضمناقشة م 2019ديسمبر  26املنعقد بتاريخ  االجتماع الثانيخالل  تم

 : 

 استقالة مناقشة وتم االجتماع بدأ ثم ومن% 66.66 للجتماع الحضور  نصاب نسبة وبلغت البداية، في املجلس رئيس بالحضور  رحب .1

  يجري  انه املجلس ناقش كما العلوان، محمد /االستاذ الصناديق إدارة مجلس عضو 
 
 .مستقل عضو  تعيين بحث حاليا

 م.2019 يونيو  25 في املنعقد املجلس اجتماع محضر  اعتماد تم .2

 م.2019 ديسمبر  23 في املنتهية للفترة االستثمارية الصناديق وأداء أنشطة في التطور  استعراض تم .3

 م.2019 يونيو  30 في املنتهية الفترة خالل للصناديق والخارجة الداخلة النقدية التدفقات بيانات استعراض تم .4

 .التطورات واخر  فالكم صناديق أداء تعراضاس تم .5

استعرض األستاذ/ بدر الصليع، رئيس اإللتزام والعمليات، األنظمة واالجراءات املتبعة في الشركة ملتابعة التأكد من التزام مدير   .6

لية التأكد من تطبيق الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصناديق آح وتعليمات هيئة السوق املالية و الصندوق بلوائ

أكد لت(، والجهود التي تبذلها مجموعة املطابقة وااللتزام وادارة املخاطر لCRSتثمارية ومتطلبات الفاتكا ومعايير التبليغ املشتركة )االس

لى إطالع املجلس إفحة غسل االموال. باإلضافة خر مستجدات مكاآلعمل بالئحة صناديق االستثمار، و با ةمن إلتزام اإلدارات املختص

دارة الثروات واالستثمار املقدمة بار الشهادة الدولية في إتبشأن إطالق اخ 29/07/2019هيئة سوق املال الصادر بتاريخ الى تعميم 

ستثمار والتي تهدف في رفع املستوى املعرفي للعاملين في مجال إدارة االصول وتحليل اال  CISIاملالية واالستثمار  وراقلل  املعتمد من املعهد

 .30/06/2020 ابتداء من تاريخ

 بتاريخ للمرابحة فالكم وصندوق م 02/12/2019 بتاريخ االولية للطروحات فالكم لصندوق  اإلشعار  واجبة التغييرات استعراض تم .7

 م.11/12/2019

 .للصندوق  املستقبلية التوقعات ومناقشة هيلز  عرعر  صندوق  طرح نتائج عن املجلس إيجاز  تم .8
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 واإلستراتيجية االستثمارية القرارات إتخاذ عملية النقاش شمل مفصل، بشكل السعودية األسهم فالكم صندوق  أداء املجلس ناقش .9

 .األصول  إلدارة

 الصندوق  مدير  استعرضها التي التالية الصناديق انشاء على موافقته واخذ املجلس إطالع تم .10

 .تطويري  عقاري  1 فالكم صندوق  -

 .تطويري  عقاري  2 فالكم صندوق  -

 (.واملتوسطة)الصغيرة  للفرص الخاصة امللكية صندوق  -

 .الناشئة لالسواق فالكم صندوق  -

 .األرباح+  املبلغ اصل بسداد وذلكم. 31/12/2019 تاريخ قي 1 الخاصة للملكية فالكم صندوق  انهاء على املوافقة تمت .11

  الصندوق  مدير(  ج

  املالية للخدمات فالكم شركة:  الصندوق  مدير اسم -1

 884. ب.ص

 11421 الرياض

 السعودية العربية اململكة

 8004298888 هاتف

 + 966( 11) 2032546 فاكس

www.Falcom.com.sa 

  

 : بالباطن الصندوق  مدير معلومات -2

 ينطبق ال

  الفترة خالل االستثمار لنشطة مراجعة -3

  كما في نهاية

2018 

 كما في نهاية

2019 
 الصندوق  إلستثمارات القطاعي التوزيع

 الطاقة  15.99% 0%

 املواد األساسية 12.04% 0%

 السلع الرأسمالية 3.45% 0%

 الخدمات التجارية واملهنية 0% 0%

 النقل  0% 11.68%

 السلع طويلة األجل 0% 12.66%

 الخدمات االستهالكية 8.30% 12.14%

 اإلعالم 0% 0%

 تجزئة السلع الكمالية 3.00% 7.31%

 تجزئة األغذية  0% 0%

 إنتاج األغذية  0% 0%

 الرعاية الصحية 3.84% 14.47%

 االدوية 0% 0%

 البنوك 0% 0%

 اإلستثمار والتمويل  0% 0%

 التأمين 0% 0%

 االتصاالت  0% 0%

 املرافق العامة  0% 0%

 التطبيقات وخدمات التقنية  2.18% 0%

http://www.falcom.com.sa/
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  الفترة خالل االستثمار صندوق  أداء عن تقرير -4

  2019 عام خالل األولية للطروحات فالكم صندوق  حقق
 
 إي عائدا

 
 املؤشر  حققه% 1.73 مقدارهإيجابي  بعائد مقارنة% 18.71 بمقدار جابيا

  (تاس ي) السعودية سهماأل  ؤشر موحقق  ،(األولية للطروحات فالكم مؤشر ) االسترشادي
 
 إيجابيا

 
 %.  7.19  بمقدار عائدا

وفي  العالم في عام اكتتاب كبر أ صبحأ والذي رامكو أ اكتتاب هو  برزهاأ وكان ،األولية عامةال كتتاباتزخم عالي من ناحية اال 2019 عام شهد

ا األولية للطروحات فالكم صندوق  في املوجودة الشركات بعض أداء كان الشركات، دراجبإ هتماماإل  الى ضافةالتاريخ وباإل   بشكل جيد 

،أ: رئيسين سببين ىإل يرجع وذلك استثنائي
 
والتي تتداول أسهمها  واملتوسطة الصغيرة للشركات هتمامإ هناك كان 2019 عام خالل وال

  رباح،األ  تدهور  بسبب املاضية القليلة السنوات خالل كبير  بشكل سهماأل  هذه سعار أ انخفضت حيث كبير  بخصم
 
 معنويات ألن ونظرا

 يكونوا أن املتوقع من كان حيث الشركات هذه إلى املستثمرين انتقل لذلك قوية كانت السعودي االقتصاد انتعاش بشأن املستثمرين

 . االنتعاش من الرئيسيين املستفيدين
 
 املزيد جذب في  الرئيسية السوق  الى" نمو" املوازية السوق  من انتقالها تم الي الشركات ساهمت: ثانيا

 رتفاع مكررات أرباحها.وإ السيولة من

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

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

 /االستثمارية كل من األستاذ الصناديق إدارة مجلس عضوية استقال من حيثإدارة الصندوق  مجلس ألعضاء  تم إجراء تغيير  -

 /م، واألستاذ03/02/2019بتاريخ  املالية السوق  هيئة إلى املرسل خطابنا عضو غير مستقل( وذلك حسب) عبدهللا حيانسهيل بن 

 م.21/11/2019بتاريخ  املالية السوق  هيئة إلى املرسل خطابنا محمد بن عبدهللا العلوان )عضو مستقل( وذلك حسب

سهم جاها في سوق األ اشركة تم إدر  30خر ستثمار في آإضافة إمكانية اال  ستثمار حيث تمهداف صندوق األ ي أير فيجراء تغإتم  -

 م.02/12/2019بتاريخ  للهيئة املرسل اإلشعار  على بناء   )الرئيسية او املوازية "نمو"( السعودية

من صافي قيمة  %50جوز ملدير الصندوق أن يستثمر بما ال يزيد عن يه يير في سياسات األستثمار وممارسته حيث أنجراء تغتم إ -

األسهم  سهم الشركات املدرجة في سوق والتي يقصد بها جميع أ واملتوسطة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة

على  مليار ريال سعودي، وذلك بناء   15نمو ( بإستثناء الشركات التي يزيد حجمها السوقي عن -السعودية )الرئيسية واملوازية

 م..02/12/2019بتاريخ  يئةلله املرسل اإلشعار 

وذلك بناء تحديث املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق لتشمل "مخاطر االستثمار في الشركات املتوسطة والصغيرة" ،  م ت -

 م..02/12/2019بتاريخ  للهيئة املرسل اإلشعار على 

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

   أخرى  معلومات -6

 ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق.

 

  أخرى  استثمارية صناديق في الصندوق  استثمار -7

 الصناديق العقارية املتداولة  6.62% 17.49%

 إدارة وتطوير العقارات 0% 2.25%

 صناديق املؤشرات املتداولة 9.88% 6.69%

 الصناديق االستثمارية  29.41% 12.97%

 نقد 5.28% 2.33%

 املجموع 100% 100%
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 .%29.41م ما نسبته 2019في نهاية عام كما بلغت استثمارات الصندوق في الصناديق االستثمارية األخرى 

 

 

 

 

  الفترة خالل الخاصة العموالت -8

 .أي ترتيبات عمولة خاصة  الفترة خالل الصندوق  مدير يبرم لم

 

  أخرى  بيانات -9

  . الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق  يرجىللمزيد من املعلومات 

  الحفظ أمين(  د

 املالية البالد شركة:  الحفظ أمين اسم -1

 140. ب.ص

 11411 الرياض

 السعودية العربية اململكة

 + 920003636 966 هاتف

 + 966( 11) 2906299 فاكس

capital.com-www.albilad 

 

  الحفظ أمين ومسؤوليات واجبات -2

 .االدارية بالخدمات والقيام الصندوق  أصول  حفظ عن املسئولة الجهة(  املالية البالد) الحفظ أمين يكون 

 

 الحفظ أمين رأي -3

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

 .الصندوق وأمين الحفظ( ال تشمل إبداءه لهذا الرأي

  القانوني املحاسب( هـ

 كوبرز  وترهاوس برايس:  القانوني املحاسب اسم -1

 8282. ب.ص

 11482 الرياض

 السعودية العربية اململكة

www.pwc.com/me 

 

  القانوني املحاسب رأي -2

 ملحق بالقوائم املالية في نهاية التقرير

 الصندوق االستثماري  مارنسبة االستث الرسوم اإلدارية

 صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي 26.95% 0.50%

 للمرابحات والصكوكصندوق إتقان  2.46% 0.25%

http://www.pwc.com/me
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  املالية القوائم(  و

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

 . القانونين للمحاسبين السعودية



 

 
 
 
 
 

 للطروحات األولية صندوق فالكم 
 

 ةالقوائم المالي 
 9201ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 الحسابات المستقل مراجعوتقرير  



 

 للطروحات األوليةصندوق فالكم 
 الماليةالقوائم 

 9201 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة
 

  الصفحة  
 3 - 1 املستقل مراجع احلساباتتقرير 

 4    قائمة املركز املايل
 5    الدخل الشاملقائمة 

 6    العائدة إىل حاملي الوحداتحقوق امللكية قائمة التغريات يف 
 7    قائمة التدفقات النقدية

 20 - 8 القوائم املاليةات حول إيضاح
 



 

 

 ، اململكة العربية السعودية11482، الرياض 8282(، برج اململكة، ص.ب. 25برايس وترهاوس كوبرز، ترخيص رقم )

 www.pwc.com/middle-east +،966( 11) 211-0401+، فاكس: 966( 11) 211-0400هاتف: 
 
 

 
 
 
 

 فالكم للطروحات األوليةبصندوق  الوحدات حامليإلى  المستقلالحسابات مراجع تقرير 
 

  تقرير حول مراجعة القوائم المالية
 رأينا

فالكم للطروحات يف رأينا، أن القوائم املالية تظهر بصورة عادلة، من مجيع النواحي اجلوهرية، املركز املايل لصندوق 
وأداءه املايل وتدفقاته النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ  9201ديسمرب  31)"الصندوق"( كما يف األولية 

وفقاً للمعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف اململكة العربية السعودية واملعايري واإلصدارات األخرى الصادرة عن 
 اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني.

 
 نطاق المراجعة

 للصندوق مما يلي:تتألف القوائم املالية 
  9201ديسمرب  31قائمة املركز املايل كما يف. 
 .قائمة الدخل الشامل للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ 
  العائدة إىل حاملي الوحدات للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ.حقوق امللكية قائمة التغريات يف 
  ذلك التاريخ.قائمة التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف 
  ،للسياسات احملاسبية اهلامة. اليت تتضمن ملخصإيضاحات حول القوائم املالية 

 
 أساس الرأي

لقد قمنا مبراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا مبوجب هذه 
 .مسؤوليات املراجع حول مراجعة القوائم املاليةاملعايري مت توضيحها يف تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم 

 
 ومناسبة كأساس إلبداء رأينا.نعتقد أن أدلة املراجعة اليت حصلنا عليها كافية 

 
 االستقالل

إننا مستقلون عن الصندوق وفقاً لقواعد سلوك وآداب املهنة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية املتعلقة مبراجعتنا 
 للقوائم املالية، كما التزمنا مبسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لتلك القواعد.

 
 والمكلفين بالحوكمة عن القوائم الماليةمسؤوليات مدير الصندوق 

إن مدير الصندوق مسؤول عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم املالية وفقاً للمعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة 
 يف اململكة العربية السعودية واملعايري واإلصدارات األخرى الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبيني القانونيني وعن

، األحكام اليت تنطبق من الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية وشروط وأحكام الصندوق
وعن نظام الرقابة الداخلية الذي يراه مدير الصندوق ضروريًا ليتمكن من إعداد قوائم مالية خالية من األخطاء 

 اجلوهرية، سواًء كان ناجتة عن احتيال أو خطأ.
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 )تتمة(فالكم للطروحات األولية بصندوق  الوحدات حامليإلى  المستقلالحسابات مراجع تقرير 

 
 )تتمة( مسؤوليات مدير الصندوق والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

عند إعداد القوائم املالية، فإن مدير الصندوق مسؤول عن تقييم قدرة الصندوق على االستمرار يف أعماله واإلفصاح 
مدير الصندوق  عن األمور املتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية احملاسيب ما مل ينو -عند الضرورة  -

 تصفية الصندوق أو وقف عملياته أو عدم وجود بديل حقيقي خبالف ذلك.
 

 .عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية لدى الصندوق جملس اإلدارة مسؤولإن 
 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية
تتمثل أهدافنا يف احلصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم املالية ككل خالية من األخطاء جوهرية، 
سواء كانت ناجتة عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير املراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد املعقول مستوى 

التأكيد، ولكنه ال يضمن أن عملية املراجعة اليت مت القيام هبا وفقًا ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف  عاليا من
اململكة العربية السعودية، ستكشف دائماً عن خطأ جوهري عند وجوده. ميكن أن تنتج األخطاء من احتيال أو 

ملتوقع إىل حد معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية خطأ، وتُ َعد جوهرية، مبفردها أو يف جمموعها، إذا كان من ا
 اليت يتخذها املستخدمون بناًء على هذه القوائم املالية.

 
ويف إطار عملية املراجعة اليت مت القيام هبا وفقاً ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، منارس 

  املهين خالل عملية املراجعة. كما أننا نقوم أيضاً مبا يلي:التقدير املهين وحنافظ على الشك 
  حتديد وتقييم خماطر وجود أخطاء جوهرية يف القوائم املالية، سواء كانت ناجتة عن احتيال أو خطأ، وتصميم

وتنفيذ إجراءات مراجعة ملواجهة هذه املخاطر، واحلصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء 
إن خطر عدم اكتشاف أي أخطاء جوهرية ناجتة عن االحتيال يعد أكرب من اخلطر الناتج عن اخلطأ  رأينا.

  حيث قد ينطوي اإلحتيال على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو حتريف أو جتاوز نظام الرقابة الداخلي.
 إجراءات مراجعة مالئمة  احلصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية املتعلقة بعملية املراجعة لغرض تصميم

  للظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية ملدير الصندوق.
  تقييم مدى مالئمة السياسات احملاسبية املستخدمة ومعقولية التقديرات احملاسبية واإلفصاحات املتعلقة هبا

  اليت قام هبا مدير الصندوق.
  استنتاج مدى مالءمة استخدام مدير الصندوق ملبدأ االستمرارية احملاسيب، وبناًء على أدلة املراجعة اليت مت

احلصول عليها، حتديد ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف ميكن أن تشري إىل 
إىل وجود عدم تأكد جوهري،  وجود شك كبري حول قدرة الصندوق على االستمرار يف أعماله. وإذا توصلنا

يف القوائم املالية، أو تعديل رأينا إذا كانت  عالقةالجيب علينا لفت االنتباه يف تقريرنا إىل اإلفصاحات ذات 
هذه اإلفصاحات غري كافية. تستند استنتاجاتنا إىل أدلة املراجعة اليت مت احلصول عليها حىت تاريخ تقريرنا. 

   األحداث أو الظروف املستقبلية قد تؤدي إىل عدم استمرار الصندوق يف أعماله.ومع ذلك، فإن 
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 بصندوق فالكم للطروحات األولية )تتمة( الوحدات حامليإلى  المستقلالحسابات مراجع تقرير 

 
  مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية )تتمة(

  القوائم املالية، مبا يف ذلك اإلفصاحات، وحتديد ما إذا كانت القوائم تقييم طريقة العرض العام وهيكل وحمتوى
 املالية متثل املعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة حتقق العرض العادل.

 
بالنطاق والتوقيت املخطط لعملية املراجعة  -من بني أمور أخرى  -املكلفني باحلوكمة مدير الصندوق و نقوم بإبالغ 

املراجعة اجلوهرية، مبا يف ذلك أي أوجه قصور مهمة يف نظام الرقابة الداخلي قد يتم اكتشافها خالل ونتائج 
 مراجعتنا.

 
 برايس وترهاوس كوبرز

 
 
 

_________ 
 علي حسن البصري

 409ترخيص رقم 
 
 ه 1441شعبان  5

 (2020مارس  29)
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 للطروحات األوليةصندوق فالكم 
 قائمة المركز المالي

 )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
 

 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31  ايضاح 
      الموجودات

 1.456.807  3,303,004  4 يعادلهنقد وما 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

 5 خالل الربح أو اخلسارة
 

59,292,746  58.238.512 
 2.700.403  -   توزيعات أرباح مستحقة

 62.395.722  62,595,750   مجموع الموجودات
      

      المطلوبات
 288.679  280,192  6 أتعاب إدارة مستحقة

 13.485  13,477   خرىأمطلوبات 
 302.164  293,669   مجموع المطلوبات 

إلى حملة  حقوق الملكية العائدة
  الوحدات

 
62,302,081  62.093.558 

      
 28.981  24,495   عدد الوحدات املصدرة )وحدة(

 2,142/56  2,543/46   قيمة الوحدة )لاير سعودي(
 

  



 

 .القوائم املالية هذه جزءاً ال يتجزأ من 20إىل رقم  8تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 
 

- 5 - 

 صندوق فالكم للطروحات األولية
 الشاملالدخل قائمة 

 )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في    
 8201  9201  يضاحإ 

      الدخل
التغري يف القيمة العادلة  (خسارةربح / )

للموجودات املالية بالقيمة العادلة من 
 خالل الربح أو اخلسارة

  

18,817,229  (9.587.692) 
 2.073.879  1,275,205   دخل من توزيعات أرباح

موجودات مالية بالقيمة بيع  )خسارة( / ربح
 العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

  
(8,604,924)  207.788 

 (7.306.025)  11,487,510   الدخل مجموع
      

      المصاريف
 (1.358.958)  (1,035,331)  6 أتعاب إدارة وأخرى

 (63.289)  (147,905)   مصاريف أخرى
 (1.422.247)  (1,183,236)   مجموع المصاريف

      
 (8.728.272)  10,304,274   للسنة (الخسارةالربح / )صافي 

 -  -   اآلخر للسنة الدخل الشامل
الخسارة / ) الشامل الدخلمجموع 
 (8.728.272)  10,304,274   للسنة (الشاملة
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 صندوق فالكم للطروحات األولية
 إلى حاملي الوحداتحقوق الملكية العائدة قائمة التغيرات في 

 السعودي ما مل يذكر غري ذلك()مجيع املبالغ بالريال 
 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   
  9120  8201 

كما   إلى حاملي الوحداتالعائدة حقوق الملكية 
 يناير  1في 

 
62.093.558  98.313.737 

 (8.728.272)  10,304,274  / )اخلسارة الشاملة( للسنة الشامل الدخلجمموع 
من قبل حاملي واالستردادات االشتراكات 
 الوحدات:

 
   

 203.405  113,112  اصدار وحدات قابلة لالسرتداد خالل السنة
 (27.695.312)  (10,208,863)  اسرتداد وحدات قابلة لالسرتداد خالل السنة

كما   حاملي الوحداتإلى حقوق الملكية العائدة 
 ديسمبر 31في 

 
62,302,081  62.093.558 

     
     الوحدات حركة

يف املنتهية  للسنة تتلخص احلركة يف عدد الوحدات
 مبا يلي: ديسمرب 31

  

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   
  9201  8201 

 40.607  28.981  ي بداية السنةعدد الوحدات كما ف
 84  46  قابلة لالسرتداد خالل السنةاصدار وحدات 

 (11.710)  (4,532)  اسرتداد وحدات قابلة لالسرتداد خالل السنة
 28.981  24,495  نهاية السنةفي عدد الوحدات كما 
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 صندوق فالكم للطروحات األولية
 قائمة التدفقات النقدية

 )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
 

 ديسمبر 31هية في تللسنة المن  
  9201  8201 

     التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية
 (8.728.272)  10,304,274  / )اخلسارة( للسنة الربحصايف 

     
     تعديالت لبنود غير نقدية

بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة ربح( ) / خسارة
 من خالل الربح أو اخلسارة

  
8,604,924 

  
(207,788) 

التغري يف القيمة العادلة  من رةخسا / )ربح(
للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 أو اخلسارة

 

(18,817,229)  9.587.692 
     

التغيرات في الموجودات والمطلوبات صافي 
 التشغيلية:

    

بالقيمة العادلة من مالية إضافات اىل موجودات 
 خالل الربح أو اخلسارة

 
(73,520,872)  (63.189.522) 

بالقيمة العادلة من مالية متحصالت بيع موجودات 
 خالل الربح أو اخلسارة

 
82,678,943  76,468,714 

 (2,700,403)  2,700,403  توزيعات أرباح مستحقة
 (227.745)  (8,847)  تعاب إدارة مستحقةأ

 621  (8)  خرىمطلوبات أ
صافي التدفقات النقدية الناتجة من االنشطة 

 11.003.296  11,941,948  التشغيلية
     

     من األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية 
 203.405  113,112  اصدار وحدات قابلة لالسرتداد

 (27.695.311)  (10,208,863)  لالسرتداداسرتداد وحدات قابلة 
صافي التدفقات المستخدمة في األنشطة 

 التمويلية
 

(10,095,751)  (27.491.906) 
     

 (16.488.610)  1,846,197  صافي التغير في النقد وما يعادله
 17.945.417  1.456.807  في بداية السنةالنقد وما يعادله 
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 1.456.807  3,303,004  في نهاية السنةلنقد وما يعادله ا
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 عـام -1
)"الصندوق"( هو صندوق استثماري مت تأسيسه مبوجب اتفاقية إن صندوق فالكم للطروحات األولية 

بني فالكم للخدمات املالية )"مدير الصندوق"( واملستثمرين بالصندوق )"حاملي الوحدات"(. تتمثل 
أهداف الصندوق يف االستثمار يف أسهم الشركات اجلديدة من خالل طرحها األويل واليت ميكن أن تتيح 

ل األجل. يستثمر الصندوق يف الشركات املدرجة حديثًا يف السوق املالية فرصًا لنمو رأمسايل طوي
السعودية. كما يستثمر الصندوق السيولة املتاحة يف األصول منخفضة املخاطر. إن الصندوق "مفتوح 
املدة"، وال يقوم بتوزيع أية أرباح على حاملي الوحدات، بل يعاد استثمار مجيع األرباح احملصلة يف 

 مما ينعكس على سعر وحدة الصندوق. الصندوق

 إن عنوان مدير الصندوق هو كما يلي:
 فالكم للخدمات املالية

 884شارع العليا، ص.ب. 
 11421الرياض 

 اململكة العربية السعودية

يتعامل مدير الصندوق مع حاملي الوحدات على أساس أنه وحدة مستقلة وعليه يقوم مدير الصندوق 
 مستقلة للصندوق.بإعداد قوائم مالية 

 16ه  )املوافق 1429مجادى اآلخر  12مت احلصول على ترخيص هيئة السوق املالية للصندوق بتاريخ 
 .2008يوليو  12(. بدأ الصندوق نشاطه بتاريخ 2008يونيو 

ذو احلجة  3خيضع الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية بتاريخ 
شعبان  16( واملعّدل من قبل جملس هيئة السوق املالية بتاريخ 2006ديسمرب  24املوافق ه  )1427
( واليت توضح املتطلبات اخلاصة بعمل الصناديق االستثمارية داخل 2016مايو  23ه  )املوافق 1437

 اململكة العربية السعودية.

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة -2
أهم السياسات احملاسبية املطبقة يف إعداد هذه القوائم املالية مت إدراجها أدناه. مت تطبيق هذه إن 

 املعروضة، ما مل يذكر غري ذلك. السنواتالسياسات بشكل منتظم على مجيع 

 أسس االعداد 2-1
العربية مدة يف اململكة املعت للتقرير املايلمت إعداد هذه القوائم املالية للصندوق وفقًا للمعايري الدولية 

 السعودية.
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بالقيمة  مت إعداد هذه القوائم املالية مبوجب مبدأ التكلفة التارخيية واملعّدل بإعادة تقييم املوجودات املالية
 و اخلسارة.العادلة من خالل الربح أ

واملطلوبات املتداولة ليس للصندوق دورة تشغيلية ميكن تعريفها بوضوح ولذلك ال يتم عرض املوجودات 
وغري املتداولة بشكل منفصل يف قائمة املركز املايل. وعوضًا عن ذلك، تعرض املوجودات واملطلوبات 

 حسب ترتيب السيولة.
يتطلب إعداد القوائم املالية من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافرتاضات تؤثر يف تطبيق السياسات 
احملاسبية واملبالغ املشمولة يف التقرير للموجودات واملطلوبات واإليرادات واملصاريف. قد ختتلف النتائج 

ة هبا بشكل مستمر. يتم إثبات الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات املتعلق
مراجعة التقديرات احملاسبية يف السنة اليت يتم خالهلا مراجعة التقديرات وتأثريها على أية سنوات مستقبلية. 

 مل يتم استخدام أية تقديرات جوهرية أو افرتاضات مؤثرة يف إعداد هذه القوائم املالية.
 شهر من تاريخ التقرير. 12ومطلوباته خالل فرتة  يتوقع الصندوق استعادة أو تسوية مجيع موجوداته

  تغييرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحاتال 2-2
 جديدة تم اعتمادها من قبل الصندوق وتعديالتمعايير 

. ٢٠١٩يناير  ١مت نشر معيار حماسيب جديد وهو ساري املفعول للفرتات السنوية اليت تبدأ يف أو بعد 
 اإلدارة لتأثري هذا املعيار اجلديد:فيما يلي تقييم 

 عقود اإليجار - ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 بشكل رئيسي على حماسبة املستأجرين وينتج عنه ١٦يؤثر املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 

 يف قائمة املركز املايل. يزيل املعيار التفريق احلايل بني عقود إجيار اً االعرتاف جبميع عقود اإلجيار تقريب
 والتمويل ويتطلب االعرتاف باألصل )احلق يف استخدام البند املؤجر( وااللتزام املايل بدفع التشغيل

 يوجد استثناء اختياري لعقود اإلجيار قصرية األجل وذات القيمة اً.جلميع عقود اإلجيار تقريب اإلجيارات
 .املنخفضة

 يتعاملإجراء تقييم آلثار تطبيق املعيار اجلديد على القوائم املالية للصندوق، وبالنظر إىل أن الصندوق ال مت
 يف عقود اإلجيار كمستأجر، مل يتم حتديد أي تأثري.

 لمفعول ولم يتم تطبيقها مبكراً من قبل الصندوقأو تعديالت جديدة غير سارية ا معايير
 نشر بعض املعايري احملاسبية والتعديالت اجلديدة على املعايري والتفسريات احملاسبية اليت تسري على مت

من قبل الصندوق.  اً ولكن مل يتم اعتمادها مبكر  ٢٠٢٠يناير  ١السنوية اليت تبدأ يف أو بعد  الفرتات
 أن يكون هلذه املعايري تأثري جوهري على القوائم املالية للصندوق. يتوقعال
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 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-3
ليت يعمل هبا الصندوق )"العملة تقاس البنود املدرجة بالقوائم املالية بعملة البيئة االقتصادية الرئيسية ا

لوظيفية وعملة العرض ميثل العملة ا الوظيفية"(. يتم عرض القوائم املالية بالريال السعودي والذي
 للصندوق.

 معامالت وأرصدة
يتم حتويل املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية إىل الريال السعودي باستخدام أسع ار الصرف السائدة 
يف تاريخ تلك املعامالت. يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بعملة أجنبية إىل الريال السعودي 

م أسعار الصرف السائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل. يتم إدراج خسائر وأرباح صرف العمالت باستخدا
 االجنبية هلذه املعامالت يف قائمة الدخل الشامل.

 نقد وما يعادلهال 2-4
يشمل النقد وما يعادله للصندوق األرصدة لدى البنوك واليت يتم إدارهتا من قبل مدير الصندوق. يدرج 

 وما يعادله بالتكلفة املطفأة يف قائمة املركز املايل.النقد 

 األدوات المالية 2-5
يتم االعرتاف وإلغاء االعرتاف بكافة العمليات االعتيادية املتعلقة بشراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ 

االعتيادية املتعلقة التداول؛ أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع املوجودات. العمليات 
بشراء أو بيع املوجودات املالية تتطلب إيصال هذه املوجودات ضمن إطار زمين تنص عليه األنظمة أو 

 تلك املتعارف عليها يف السوق.

يتم االعرتاف بكافة املوجودات واملطلوبات املالية األخرى مبدئيا بتاريخ التداول الذي يصبح فيه الصندوق 
 م التعاقدية لألداة.طرفاً يف األحكا

 تصنيف وقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 2-5-1
 أدوات حقوق امللكية

تُعرف أدوات حقوق امللكية بكوهنا األدوات اليت تستويف مفهوم حقوق امللكية من وجهة نظر املصدر، 
 لمصدر.ل حقوق املكليةأي األدوات اليت ال تشمل التزاما تعاقديا بالدفع ومتتلك حقوق يف 

 
يصنف الصندوق موجوداته املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة. يقوم الصندوق الحقاً 

اخلسارة، باستثناء يف حال بقياس كافة استثمارات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
اختيار مدير الصندوق عند االعرتاف املبدئي، يصنف االستثمار كحقوق امللكية غري القابلة لإللغاء 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تتمثل سياسة الصندوق يف حتديد استثمارات كحقوق 

مل اآلخر عندما يتم االحتفاظ بتلك االستثمارات امللكية باعتبارها القيمة العادلة من خالل الدخل الشا
ألغراض أخرى غري املتاجرة. وعند استخدام هذا االختيار، يتم االعرتاف باألرباح واخلسائر يف الدخل 
الشامل اآلخر وال يتم تصنيفها الحقا يف قائمة الدخل الشامل، وحيدث ذلك أيضا عند استبعادها. ال 

القيمة )وعكس خسائر االخنفاض يف القيمة( بصورة منفصلة عن  يتم تسجيل خسائر االخنفاض يف
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التغريات األخرى يف القيمة العادلة لالستثمارات. يتم االعرتاف بتوزيعات األرباح يف قائمة الدخل الشامل 
 عند وجود حق للصندوق باستالم تلك املبالغ.

 انخفاض قيمة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 2-5-2
يقوم الصندوق بتقييم خسائر االئتمان املتوقعة على أساس استطالعي ملوجوداته املدرجة بالتكلفة املطفأة. 

يعكس قياس خسائر االئتمان املتوقعة يقوم الصندوق بإثبات خمصص هلذه اخلسائر يف تاريخ كل تقرير. 
 ما يلي:

 قيمة غري متحيزة ومرجحة يتم حتديدها من خالل تقييم جمموعة من النتائج احملتملة. 
 القيمة الزمنية للموارد. 
  املعلومات املعقولة واملدعومة املتاحة دون تكلفة أو جهد غري مربر يف تاريخ التقرير حول األحداث

 احلالية أو توقعات الظروف االقتصادية املستقبلية. املاضية أو الظروف

خسارة االئتمان  لقد مت األخذ يف االعتبار قيمة املوجودات املالية احملتفظ هبا بالتكلفة املطفأة يف حساب
املتوقعة. ومع ذلك، كانت خسارة االئتمان املتوقعة هلا غري جوهرية، وبالتايل مل يتم عرضها يف هذه 

تتضمن املوجودات املالية احملتفظ هبا بالتكلفة املطفأة األرصدة لدي البنك وتوزيعات  .املاليةالقوائم 
 األرباح املدينة. يتم االحتفاظ باألرصدة البنكية لدي بنك ذو تصنيف ائتماين مرتفع.

 
 إلغاء االعتراف 2-5-3

احلقوق التعاقدية يف استالم التدفقات يتم إلغاء االعرتاف باملوجودات املالية أو جزء منها عند انقضاء 
( حتويل الصندوق لكافة املخاطر اجلوهرية ومنافع 1النقدية من هذه املوجودات أو عند حتويلها، وعند 

( عدم قيام الصندوق بتحويل أو االحتفاظ هبذه املخاطر ومنافع امللكية ومل حيتفظ الصندوق 2امللكية أو 
 بسيطرته عليها.

 المالية المطلوبات 2-5-4
يصنف الصندوق مطلوباته املالية بالتكلفة املطفأة ما مل يكن لديه مطلوبات مصنفة بالقيمة العادلة من 
خالل الربح أو اخلسارة. يلغي الصندوق االعرتاف باملطلوبات املالية عند تنفيذ التزاماته التعاقدية أو 

 إلغائها أو انقضائها.

 المقاصة  2-6
صايف القيمة يف قائمة املركز املايل فقط عندما  عرضاملوجودات واملطلوبات املالية و يتم إجراء مقاصة 

يكون للصندوق حالًيا حق نظامي ملزم مبقاصة هذه املبالغ وعند وجود نية إما لتسويتها على أساس 
 الصايف أو بيع املوجودات وتسديد املطلوبات يف آن واحد.

 أخرىمصاريف مستحقة وذمم دائنة   2-7
الذمم الدائنة األخرى مبدئيًا بالقيمة العادلة وتقاس الحقًا بالتكلفة املطفأة املصاريف املستحقة و تقيد 

 باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلية.
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 الوحدات حامليالعائدة إلى  حقوق الملكية   2-8
العائدة إىل حاملي الوحدات على الوحدات الصادرة واألرباح املبقاة الناجتة عن  حقوق امللكيةتشمل 

وتصنف الوحدات  العائدة إىل حاملي الوحدات كحقوق ملكية حقوق امللكيةنشاط الصندوق. وتصنف 
  القابلة لالسرتداد كحقوق ملكية كما هو مبني أدناه.

 لالسرتدادقابلة الوحدات ال ( 1)
يصنف الصندوق وحداته القابلة لالسرتداد كأداة حقوق امللكية إن كان لدى هذه الوحدات اخلصائص 

 :التالية
  لصندوق يف حالة حقوق امللكية لأن تعطي حاملي الوحدات احلق يف احلصول على حصة نسبية من

 تصفية الصندوق.
 .أن تكون ضمن فئة أدوات تابعة لكافة الفئات األخرى لألدوات 
  تكون كافة األدوات املالية ضمن فئة األدوات التابعة لكافة الفئات األخرى لألدوات ذات أن

 اخلصائص املتطابقة.
  ال تتضمن األداة أي التزامات تعاقدية لدفع النقد أو أصل مايل آخر ما عدا حقوق حاملي الوحدات

 لصندوق.حقوق امللكية لالنسبية يف 
 توقعة اليت تعزى إىل األداة على مدار عمر األداة بشكل جوهري يعتمد إمجايل التدفقات النقدية امل

قوق امللكية املثبتة أو التغري يف القيمة العادلة حلحقوق امللكية  على الربح أو اخلسارة أو التغري يف
 املثبتة واملستبعدة للصندوق على مدار عمر األداة.

 
إن وحدات الصندوق القابلة لالسرتداد تستويف مفهوم األدوات القابلة للبيع املصنفة كأدوات حقوق 

يقوم الصندوق  حقوق امللكية.امللكية موجب معيار الدويل للتقرير املايل وبالتايل مت تصنيفها كأدوات 
يف حال ما إذا استوفت الوحدات القابلة لالسرتداد  .باستمرار بتقييم تصنيف الوحدات القابلة لالسرتداد

كمطلوبات كافة اخلصائص والشروط حسب املعيار الدويل للتقرير املايل، فسيقوم الصندوق بتصنيفها  
مع أي اختالفات من القيمة الدفرتية السابقة ، التصنيف وقياسها بالقيمة العادلة يف تاريخ إعادةمالية 

 .تثبت يف حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات
 املتاجرة بالوحدات ( 2)

إن وحدات الصندوق متاحة للشراء فقط يف اململكة العربية السعودية لدى فروع فالكوم للخدمات املالية 
حقوق  لصندوق يف يوم التقييم بقسمةحقوق امللكية لمن قبل أشخاص طبيعيني أو اعتباريني. يتم حتديد 

عدد الوحدات القائمة يف يوم )القيمة العادلة جملموع املوجودات ناقصا املطلوبات( على إمجايل امللكية 
 التقييم ذي الصلة.

 الزكاة / الضريبة  2-9
مل يتم تكوين خمصص للزكاة أو ضريبة الدخل يف القوائم املالية املرفقة، حيث أن الزكاة أو ضريبة الدخل، 

 إن وجدت، ستكون التزاماً على حاملي الوحدات.
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 إثبات اإليرادات 2-10
تصادية ويكون باإلمكان يتم إثبات اإليرادات عندما يكون من احملتمل أن تتدفق إىل الصندوق منافع اق
العادلة للمقابل املقبوض  قياسها بصورة موثوق هبا بغض النظر عن موعد الدفع. تُقاس اإليرادات بالقيمة

 بعد خصم الضرائب واحلسومات.
 رباح.الصندوق احلق يف استالم توزيعات األ رباح عندما يكون لدىات توزيع األبإيراديتم االعرتاف 

 إدارة المخاطر المالية -3
 عوامل المخاطر المالية 3-1

يتمثل هدف الصندوق يف ضمان قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة حىت يتمكن من 
 الوحدات. حلامليالوحدات وضمان السالمة املعقولة  حاملياالستمرار يف تقدمي العوائد املثلى إىل 

 
نشطة الصندوق تعرضه جملموعة متنوعة من املخاطر املالية اليت تشتمل على خماطر السوق وخماطر أإن 

 االئتمان وخماطر السيولة.
 

يتحمل مدير الصندوق مسؤولية حتديد ومراقبة املخاطر. يشرف جملس إدارة الصندوق على مدير 
 ق وهو مسؤول يف النهاية عن اإلدارة العامة للصندوق.الصندو 

 
لدى الصندوق  ة الصندوق.تتم مراقبة والسيطرة على املخاطر اعتماداً على احلدود اليت يضعها جملس إدار 

اليت حتدد اسرتاتيجيات أعماله العامة، وتعرضه للمخاطر وإدارة املخاطر العامة و شروط واألحكام وثيقة لل
 اذ إجراءات إلعادة التوازن للمحفظة مبا يتماشى مع إرشادات االستثمار.وهو ملزم باخت

 
يستخدم الصندوق أساليب خمتلفة لقياس وإدارة خمتلف أنواع املخاطر اليت يتعرض هلا؛ فيما يلي شرح 

 هذه األساليب:
 السوق مخاطر (أ)
 صرف العمالت مخاطر (1)

ية ألداة مالية بسبب قيمة التدفقات النقدية املستقبلخماطر صرف العمالت األجنبية هي خماطر تذبذب 
إن  أسعار صرف العمالت وتنشأ هذه املخاطر عن األدوات املالية املثبتة بعمالت أجنبية.التغريات يف 

مجيع معامالت وأرصدة الصندوق بالريال السعودي وبالتايل ال يتعرض الصندوق ملخاطر صرف العمالت 
 األجنبية.

 ار العموالتمخاطر أسع (2)
تنشأ خماطر أسعار العموالت اخلاصة من احتمال تأثري التغريات يف أسعار العموالت اخلاصة يف السوق 
على الرحبية املستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات املالية. ال خيضع الصندوق إىل خماطر جوهرية ألسعار 

 .عمولة خاصة كبريةالعمولة اخلاصة، ألنه ليس لديه أي أدوات مالية حتمل 
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 مخاطر األسعار  (3)
ت يف أسعار السوق بسبب خماطر األسعار هي خماطر تقلب قيمة األدوات املالية للصندوق نتيجة للتغريا

 عوامل أخرى غري حركة أسعار صرف العمالت األجنبية والعموالت.

وات املالية اليت ميتلكها تنشأ خماطر السعر بشكل أساسي من عدم التأكد من األسعار املستقبلية لألد
الصندوق. يراقب مدير الصندوق بشكل دقيق حركة أسعار أدواته املالية املدرجة يف سوق األسهم 
السعودية. يدير الصندوق املخاطر من خالل تنويع حمفظته االستثمارية عن طريق االستثمار يف خمتلف 

 قطعات السوق.
 

املالية للصندوق حبسب القطاعات االستثمارية، باستثناء يوضح اجلدول أدناه جممل املوجودات 
  االستثمارات يف الصناديق املشرتكة:

 2018ديسمبر  31   2019ديسمبر  31  
 المبلغ ٪  المبلغ ٪  القطاع
 - %0,00  10,008,603 %24,48  الطاقة 

 - %0,00  7,538,133 %18,44  املواد األساسية
 4,176,643 ٪7,90  6,185,722 %15,13  االستثمارات

 7,577,832 %14.34  5,198,324 %12,72  اخلدمات االستهالكية
  12,316,224 ٪23,31  4,146,251 %10,14  إدارة وتطوير العقارات

  9,027,721 ٪17,08  2,400,562 %5,88  الرعاية الصحية
  7,900,209 ٪14,95  2,159,028 %5,28  السلع الكمالية

 - %0,00  1,878,309 %59,4  التجزئة
 - %0,00  ,387,3671 %3,34  اخلدمات املهنية 

 4.560,055 %8.63  - -  السلع طويلة االجل
 7,286,745 ٪13.79  - -  النقل

  100,00% 40,882,319  100.00٪ 52,845,429 
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)نتيجة للتغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية( بسبب تغري حمتمل  ى حقوق امللكيةن التأثري علإ
  معقول يف مؤشرات حقوق امللكية على أساس القطاع، مع ثبات املتغريات األخرى كما يلي:

 2018ديسمبر  31   2019ديسمبر  31  

 القطاع
 

 حقوقاألثر على 
 الملكية

التغير المحتمل 
 المعقول ٪

 
األثر على 

 الملكية حقوق

التغير 
المحتمل 
 المعقول ٪

 - ٪5,00  500,430 ٪5,00   الطاقة
 - ٪5,00  376,907 ٪5,00  املواد األساسية

 208,832 ٪5,00  309,286 ٪5,00   االستثمارات
 378,892 ٪5,00  259,916 ٪5,00  اخلدمات االستهالكية
 615,811 ٪5,00  207,313 ٪5,00  إدارة وتطوير العقارات

 451,386 ٪5,00  120,028 ٪5,00  الرعاية الصحية
 395,010 ٪5,00  107,951 ٪5,00  السلع الكمالية

 - ٪5,00  93,915 ٪5,00  التجزئة
 - ٪5,00  68,369 ٪5,00  املهنية  اخلدمات

 228,003 ٪5,00  - ٪5,00  االجلالسلع طويلة 
 364,337 ٪5,00  - ٪5,00  النقل

  5,00٪ 2,044,115  5,00٪ 2,642,271 
 

 مخاطر االئتمان )ب(
الصندوق ملخاطر االئتمان وهي خماطر تسبب أحد أطراف األداة املالية خبسارة مالية للطرف يتعرض 

 اآلخر من خالل العجز عن تسوية التزام ما.

جيدة. يسعى الصندوق  تعىن سياسة الصندوق بإبرام عقود االدوات املالية مع أطراف مقابلة ذات مسعة
التعرضات االئتمانية ووضع حدود للمعامالت مع أطراف  من خماطر االئتمان وذلك مبراقبةإىل التقليل 

 مقابلة معينة وتقييم املالءة املالية هلذه األطراف بصورة مستمرة.

يقوم مدير الصندوق مبراجعة الرتكز االئتماين حملفظة االستثمار اعتمادا على األطراف املقابلة. ال يتعرض 
لديه تصنيف بنك البالد والذي  ىوما يعادله مودع لد الصندوق حاليا ملخاطر االئتمان. إن رصيد النقد

 . A3جبودة ائتمانية ائتماين خارجي من موديز 

 مخاطر السيولة )ج(
خماطر السيولة هي املخاطر املتمثلة يف عدم قدرة الصندوق على توليد موارد نقدية كافية لتسوية التزاماته 

 إال بشروط تكون غري جمدية.بالكامل عند استحقاقها أو ال ميكن القيام بذلك 
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يف كل يوم تقييم. واسرتدادها يف الوحدات  اتاالشرتاكتنص شروط وأحكام الصندوق على امكانية 
يتعرض الصندوق ملخاطر السيولة الناجتة من سداد عمليات االسرتداد يف أي وقت. وتعد  ال ولذلك

يف أي وقت. ورغم ذلك، قام مدير  األوراق املالية للصندوق قابلة للتحقق بسهولة وميكن تصفيتها
الصندوق بوضع إرشادات السيولة الصندوق ويقوم مبراقبة متطلبات السيولة بانتظام لضمان وجود أموال 

اجلديدة أو تصفية حمفظة االستثمار االشرتاكات كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما من خالل 
 القة.أو باحلصول على متويل من األطراف ذوي الع

 إدارة مخاطر رأس المال 3-2
. ميكن أن تتغري قيمة القابلة لالسرتدادالوحدات  حلامليالعائدة حقوق امللكية  ميثل رأس مال الصندوق

بشكل ملحوظ يف كل يوم تقييم، حيث القابلة لالسرتداد الوحدات  حامليالعائدة إىل  حقوق امللكية
الوحدات يف كل يوم تقييم باإلضافة  حامليوفًقا لتقدير واالسرتدادات  لالشرتاكاتخيضع الصندوق 

إىل التغريات الناجتة عن أداء الصندوق. تتمثل أهداف الصندوق عند إدارة رأس املال يف احلفاظ على 
الوحدات واملكافآت ألصحاب  حلامليقيق العوائد قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة وحت

 املصاحل اآلخرين، وكذلك احلفاظ على قاعدة رأس املال لدعم تنمية أنشطة االستثمار للصندوق. 

واالسرتدادات االشرتاكات وللحفاظ على هيكل رأس املال، تتمثل سياسة الصندوق يف رصد مستوى 
ادرًا على تصفيتها وتعديل كمية التوزيعات اليت قد يدفعها املتعلقة باملوجودات اليت يتوقع أن يكون ق

 .القابلة لالسرتدادالصندوق للوحدات 

العائدة  حقوق امللكيةيقوم جملس إدارة الصندوق ومدير االستثمار مبراقبة رأس املال على أساس قيمة 
 .القابلة لالسرتداد حامليإىل 

 تقديرات القيمة العادلة 3-3
تعتمد القيمة العادلة لألدوات املالية املتداولة يف األسواق النشطة على أسعار السوق املدرجة يف هناية 
التداول كما يف تاريخ القوائم املالية. يتم تقييم األدوات اليت مل يتم عليها أي حركة بيع يف يوم التقييم 

 .بناءاً على أحدث سعر للعرض
تم فيه التعامل مع املوجودات أو املطلوبات حبركة وحجم كافيني السوق النشط هو السوق الذي يإن 

لتقدمي معلومات السعر على أساس مستمر. إن القيمة العادلة تساوي تقريبًا القيمة الدفرتية ناقصاً 
يتكون تسلسل القيمة العادلة خمصص االخنفاض يف قيمة الذمم املدينة األخرى والذمم الدائنة األخرى. 

 :التالية من املستويات
  املستوى األول: هي أسعار معلنه )غري معدلة( يف أسواق نشطة للموجودات أو املطلوبات املشاهبة

 .اليت تستطيع املنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس
  املستوى الثاين: هي مدخالت أخرى غري األسعار املدرجة املعلنة يف املستوى األول واليت تكون

 .م بشكل مباشر أو غري مباشرملحوظة لألصل أو االلتزا
 .املستوى الثالث: هي مدخالت غري قابلة للمالحظة للموجودات واملطلوبات 
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تعتمد على أسعار مدرجة يف أسواق نشطة واليت يتم تصنيفها ضمن املستوى األول،  االستثماراتإن 
 وتتضمن أدوات حقوق امللكية املدرجة. اليقوم الصندوق بتعديل السعر املدرج هلذه األدوات.

يتضمن اجلدول التايل حتليل التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات الصندوق )حسب 
  8201ديسمرب  31و 9201 ديسمرب 31الفئة( املقاسة بالقيمة العادلة كما يف 

 9201 ديسمرب 31كما يف 

 المستوى الثاني المستوى األول فئة الموجودات
المستوى 

 المجموع الثالث
موجودات مالية بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو 
 اخلسارة

 
 

40,882,319 

 
 

18,410,427 

 
 

- 

 
 

59,292,746 

 8201ديسمرب  31يف  كما

 المستوى األول فئة الموجودات
المستوى 

 الثاني
المستوى 

 المجموع الثالث
 موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 58.238.512 - - 58.238.512 من خالل الربح أو اخلسارة   
 
 النقد وما يعادله -4

احلساب البنكي من قبل مدير يتم إدارة  يتمثل النقد وما يعادله يف النقد املودع لدي بنوك حملية.
  الصندوق.
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 الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خالل  وجودات ماليةم -5
ن مجيع املوجودات املالية للصندوق هي استثمارات يف أسهم شركات مسامهة سعودية مدرجة يف السوق إ

للمتاجرة. تتلخص تفاصيل حمفظة املالية السعودية ووحدات يف صندوق استثماري سعودي مقتناه 
  على القطاع االقتصادي مبا يلي: االستثمارات يف األسهم واملصنفة بناءً 

 القطاع 2019ديسمبر 31 2018ديسمبر  31
 استثمارات في أسهم مدرجة بالسوق المالية السعودية  

 طاقة 008,60310, -
 املواد األساسية 7,538,133 -

 االستثمارات 6,185,722 4,176,643
 اخلدمات االستهالكية 5,198,324 7,577,832

 إدارة وتطوير العقارات 4,146,251 12,316,224
 الرعاية الصحية 2,400,562 9,027,721
 السلع الكمالية 2,159,028 7,900,209

 التجزئة 1,878,309 -
 اخلدمات املهنية  1,367,387 -

 السلع طويلة االجل - 4,560,055
 النقل - 7,286,745

52,845,429 40,882,319  
 استثمارات في صناديق استثمارية  

 صندوق فالكم للمراحبة بالريال السعودي 16,869,329 5,393,0833
 صندوق اتقان للمراحبة 1,541,098 -

5,393,083 18,410,427  
58,238,512 59,292,746  

النسبية لتوزيع  األوزانيستثمر الصندوق يف أسهم شركات ضمن حمفظة املؤشر املستهدف مع مراعاة 
 على أخرىالتزامات  وأياملوجودات، بينما يتم االحتفاظ بنقد كايف بشكل مستمر ملواجهة املصاريف 

 الصندوق.
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 عالقة مع أطراف ذوي وأرصدة معامالت -6
ممارسة نفوذ  أوخر الطرف اآل علىالقدرة على السيطرة  للطرفكان   إذاعالقة  ذوي أهنا األطرافتعترب 

 .والتشغيليةيف اختاذ القرارات املالية  اآلخرالطرف  علىهام 

ضمن السياق االعتيادي لألعمال، يقوم الصندوق بالتعامل مع األطراف ذوي العالقة اليت ختضع بدورها 
إىل أحكام وشروط الصندوق الصادرة من هيئة السوق املالية. يتم اعتماد كافة املعامالت مع األطراف 

 الصندوق. إدارةذوي العالقة من ِقبل جملس 

 ذو عالقة بالصندوق. طرفاً  ةيعترب مدير الصندوق والشرك
 

  
مبلغ المعامالت خالل السنة 

 الرصيد الختامي ديسمبر 31هية في تالمن
الطرف ذو 

 2018 2019 طبيعة العالقة العالقة
ديسمبر  31

2019 
ديسمبر  31

2018 
فالكم للخدمات 

 املالية
أتعاب اإلدارة 

 288.679 280,192 1.358.958 1,035,331 وأخرى
 فالكم صندوق

 للمراحبة
 وحداتيف  استثمار

 5,393,083 16,869,329 18,257,233 11,328,705 الصندوق

حقوق يقوم الصندوق بدفع أتعاب إدارية وأتعاب ومصاريف أخرى حتسب بالنسب املوضحة أدناه من 
 لصندوق واحملتسبة يف كل يوم تقييم.ل امللكية

 النسب ة  
 ٪1.75 أتعاب إدارة

  ٪0.25 أتعاب ومصاريف أخرى

 باإلضافة إىل ذلك، يقوم مدير الصندوق باسرتداد أي مصاريف أخرى مت حتملها نيابة عن الصندوق.

 ألدوات المالية بحسب الفئةا -7
 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31 

    الموجودات بحسب قائمة المركز المالي
 1.456.807  3,303,004 نقد وما يعادله

 2.700.403  - توزيعات أرباح مستحقة
 من خاللموجودات مالية بالقيمة العادلة 

 58.238.512  59,292,746 الربح او اخلسارة  
 62.395.722  62,595,750 المجموع
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 آخر يوم للتقييم  -8

إن آخر  كل يوم عمل )يوم التقييم(.  هناية يف امللكيةقيمة حقوق يتم تقييم وحدات الصندوق وحساب 
 .9201ديسمرب  31يوم تقييم 

 
 أحداث الحقة -9

وانتشر يف مجيع أحناء  2020( يف أوائل عام Covid-19مت تأكيد وجود فريوس تاجي جديد )
عترب يالصني القارية وما وراءها، مما تسبب يف اضطرابات يف األنشطة التجارية والنشاط االقتصادي. 

. نظرًا ألن الوضع متغري وسريع قوائم املاليةأن هذا التفشي حدث غري قابل للتعديل يف الالصندوق 
 .لصندوقالتطور، فإننا ال نعترب أنه من املمكن تقدمي تقدير كمي للتأثري احملتمل هلذا التفشي على ا

 
 الموافقة على القوائم المالية -10

 (.2020مارس  29ه )1441شعبان  5 بتاريخ جملس اإلدارةن قبل ت املوافقة على القوائم املالية ممت
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