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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 الطرح 

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

دف الصندوق إلى تحقيق أداء يفوق معدل أداء املؤشر اإلسترشادي للصندوق مؤشر) فالكم نمو(. كما يه-ئيسية واملوازيةالسعودي )الر 

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

 :ستثمار استراتيجية ال 

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

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

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

 .الصندوق  وحدات لحملة

 الحد العلى الحد الدنى نوع االستثمار

 %100 %0        املرابحة وصناديق النقد أسواق أدوات

 %100 %0                               نمو(-)السوق الرئيسية واملوازية طرح أولي عام

 
 
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 أسهم 100يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه باستثمار حتى  -

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

%من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم  50زيد عن ييجوز ملدير الصندوق أن يستثمر بما ال كما . نمو(-)الرئيسية أو املوازية

األسهم السعودية )الرئيسية  سهم الشركات املدرجة في سوق والتي يقصد بها جميع أ واملتوسطة الشركات السعودية الصغيرة

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

 حاصل ضرب سعر السهم في عدد أسهم الشركات الحرة.

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

 على بناء النقد أسواق ألدوات املصدرة الجهات تلك اختيار ويتم السعودي، الريال بعملة سعودية جهات من واملصدرة النقد

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

خرين ديقصنا مدراء أو/و نفسه الصندوق  مدیر قبل من مدارة واالدارة، العمليات من النقدية
ّ
 غير بشكل السیولة استثمار أو/و. ا

  السعودي بالريال املطروحة املرابحة صنادیق خالل من مباشر
 
  طرحا

 
 من مدارة كانت سواء املالية السوق  هیئة من واملرخصة عاما

 .واحدة جهة لدى% 25 مانسبته تتجاوز  أال على ،%(100) بنسبة آخر مدیر أو/و نفسه الصندوق  مدیر قبل

 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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 االقتراض طريق عن التمويل لطلب الصندوق  يلجأ لن و هذا. املحتملة االستردادات متطلبات ملواجهة الكافية السيولة توفر مراعاة -

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

 .الشرعية الضوابط مع يتوافق بما الصندوق  تمويل ويتم. الصندوق  أصول 

 .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

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

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

  الصناديق تلك إختيار
 
 .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

 

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

 . www.Falcom.com.sa  للشركة االلكتروني املوقع زيارة

  أداء الصندوق (  ب

 جدول مقارنة   -1

 

 سجل الداء -2

للطروحات صندوق فالكم  العائد اإلجمالي

 الولية

 %17.24 تراكمي : سنة واحدة

 %23.14 ثالث سنوات

 %2.47 خمس سنوات

 %198.19 منذ التأسيس

 - م2007سنوي: لعام 

 %30.38- م2008لعام 

 %37.18 م2009لعام 

 %1.34 م2010لعام 

 %22.20 م2011لعام 

 %53.78 م2012لعام 

 %48.55 م2013لعام 

 %24.71 م2014لعام 

 في كما

31 

 ديسمبر

 أصول  قيمة صافي

 الصندوق 

(بالريال السعودي)   

وحدة لكل الصندوق  أصول  قيمة صافي  

( السعودي بالريال)   
 الوحدات عدد

 في املصدرة

الفترة نهاية  

 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% 

2020 48,779,701 2,981.95 2990.37 2148.33 16,358 N/A N/A 2.02% 

http://www.falcom.com.sa/
http://www.falcom.com.sa/
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 %13.65- م2015لعام 

 %3.69- م2016لعام 

 %13.57- م2017لعام 

 %11.52- م2018لعام 

 %18.71 م 2019لعام 

 %17.24 م2020لعام 

 

 مقابل الخدمات والعموالت والتعاب (ج

 خالل العام التي تحملها الصندوق الرسوم واملصاريف الفعلية 
 املبلغ 

 ) بالريال السعودي (

 972,726 وأخرى   اإلدارة رسوم

 146,837 مصاريف أخرى 

 1,119,563 االجمالي 

 %2.02 نسبة املصاريف إلى متوسط قيمة أصول الصندوق 
 

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

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

 الصندوق.

 

  الفترة خالل الجوهرية التغيرات -3

 لم يقم مدير الصندوق بإحداث أي تغييرات جوهرية على الصندوق .

  السنوية التصويت ممارسات -4

قرار 

 الشركة تاريخ الجمعية موضوع التصويت  التصويت

افقة  املو

على جميع 

 البنود

اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في التصويت على تقرير مجلس 

 م31/07/2019

20-Jan-20 شركة عطاء التعليمية 

التصويت على القوائم املالية للشركة عن السنة املالية املنتهية في 

 م31/07/2019

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة املالية املنتهية في 

 م31/07/2019

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية التصويت على 

 م31/07/2019في 

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين بناء على 

توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية 

م 31/07/2020 للربع الثاني والثالث والسنوي من العام املالي املنتهي في

 وتحديد أتعابه

التصويت على توزيع أرباح على املساهمين عن السنة املالية املنتهية في 

( ريال سعودي 40,000,000م بقيمة إجمالية وقدرها )31/07/2019

%( من رأس املال 10لتكون حصة كل سهم )واحد ريال سعودي( وبنسبة )

املالكين لألسهم يوم انعقاد املدفوع، على أن تكون األحقية للمساهمين 

الجمعية واملقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع األوراق 

املالية )إيداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، كما 

 
 
 سيتم تحديد تاريخ صرف األرباح الحقا
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ألعضاء ( ريال سعودي كمكافأة 1,350,000التصويت على صرف مبلغ )

( ريال سعودي لكل عضو حتى الفترة 150,000مجلس اإلدارة وذلك بواقع)

 م31/07/2019املنتهية في 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة القصبي 

للمقاوالت املحدودة والتي لرئيس مجلس اإلدارة طارق بن عثمان القصبي 

عبدهللا بن طارق القصبي مصلحة مصلحة مباشرة ولعضو مجلس اإلدارة 

غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تنفيذ مجمع مدارس الرّواد بحي 

ريال سعودي( والترخيص للعام القادم،  10,215,476إشبيليا بقيمة )

 بدون شروط تفضيلية

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والدكتور أحمد بن 

لنائب رئيس مجلس اإلدارة أحمد بن ناصر املتعب  ناصر املتعب والتي

مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود اإليجار ملجمعات الشرق 

ريال سعودي( والترخيص للعام  7,682,130األوسط والفكر بقيمة )

 القادم، بدون شروط تفضيلية

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الدكتور أحمد 

بن ناصر املتعب والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة أحمد بن ناصر املتعب 

 10مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن ايجار مبنى تعليمي في املروج ملدة 

ريال سعودي( والترخيص 70,500,000سنوات وبقيمة إجمالية قدرها )

 للعام القادم، بدون شروط تفضيلية

( من النظام األساس للشركة و 1)التصويت على تعديل املادة رقم 

 املتعلقة بتحول الشركة

( من النظام األساس و املتعلقة باسم 2التصويت على تعديل املادة رقم )

 الشركة

( مستقلة في النظام األساس و املتعلق 9التصويت على إضافة مادة رقم )

 بشراء الشركة أسهمها وبيعها وارتهانها

افقة  املو

على جميع 

 البنود

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

 م2019

18-Mar-20 شركة اليمامة للصناعات الحديدية 

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة املالية املنتهية في 

 م30-09-2019

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

 م2019

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية 

 م2019-09-30في 

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين بناء على 

توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية 

 م والربع االول 2020والثالث والرابع والسنوي من العام املالي للربع الثاني 

 م وتحديد أتعابه2021من عام 

-09-30التصويت على عدم توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية في 

 م2019

( كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة 1.680,000التصويت على صرف مبلغ )

 م2019-09-30عن السنة املالية املنتهية في 

التصويت على سياسة مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة 

 التنفيذية

التصويت على انتخاب اعضاء مجلس اإلدارة من بين املرشحين للدورة  امتناع

م وملدة ثالث سنوات ميالدية 6/2020/ 26القادمة التي تبدأ من تاريخ 

 م25/6/2023تنتهي في تاريخ 
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افقة  املو

على جميع 

 البنود

التصويت على تشكيل لجنة املراجعة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 

م وملدة ثالث سنوات وتكون مهامها وضوابط عملها ومكافأت 26/6/2020

عبدالحميد  -1اعضائها وفق ميثاق اللجنة املعتمد, وهم كما يلي : 

عضو  -در التومي بدالقازياد ع -2 -ئيس اللجنةر  -عبدالعزيز العوهلي 

 عضو اللجنة -عبدهللا عبدالكريم املهنا  -3-اللجنة 

التصويت على اإلعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر 

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

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

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

ريال ، وبلغت قيمة  200.938.979م بلغت 2019التعامالت في عام 

 –م 26/6/2020ريال سعودي. مدة التعامل )  97.327املشتريات 

 انه )اليوجد أية شروط تفضيلية(25/6/2023
 
 م( علما

على اإلعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ثبات التصويت 

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

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

 بأن التعامالت للعام املاض ي 
 
م بلغت  2019مبيعات منتجات الشركة علما

م( 25/6/2023 –م 26/6/2020سعودي ، مدة التعامل )  ريال 60.000

 انه )اليوجد أية شروط تفضيلية(
 
 علما

التصويت على اإلعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر 

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

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

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

ريال ، مدة التعامل )  76.837م بلغت 2019بأن قيمة التعامالت في عام 

 انه )اليوجد أية شروط تفضيلية(25/6/2023 –م 26/6/2020
 
 م( علما

ستتم بين الشركة وشركة مصدر التصويت على اإلعمال والعقود التي 

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

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

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

م ، مدة التعامل ) 2019ي هناك تعامالت معها خالل العام املال

 انه )اليوجد أية شروط تفضيلية(25/6/2023 –م 26/6/2020
 
 م( علما

التصويت على اإلعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة 

السعودية لخدمات األعمال الكهربائية وامليكانيكية والتي لعضو مجلس 

ير تنفيذي( مصلحة اإلدارة األستاذ/ خالد بن عبدهللا الشامي )عضو غ

 بأن التعامالت من خالل اتفاقيتين مدتها سنة قابلة 
 
مباشرة فيها ، علما

أبراج  م لتوريد2019-02-25 م وتاريخ2018-02-07للتمديد بتاريخ 

كهربائية ملشاريع الشركة السعودية للكهرباء بقيمة إجمالية بلغت 

 بأن التعامالت في عام  103.625.900
 
م بلغت 2019ريال سعودي، علما

 انه ) اليوجد أبة شروط تفضيلية( 37.919.687
 
  ريال سعودي. علما

التصويت على اإلعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد 

ملواد البناء والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ خالد بن عبدهللا الشامي 

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

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

ريال وبلغت  11.001.380م بلغت 2019التعامالت لغرض البيع في عام 

 –م 26/6/2020ريال سعودي ، مدة التعامل )  106.139قيمة املشتريات 

 انه )اليوجد أية شروط تفضيلية(25/6/2023
 
 م( علما
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التصويت على اإلعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصنع شركة 

راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده لتصنيع املنتجات الحديدية ، والتي 

لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ خالد بن عبدهللا الشامي )عضو غير 

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

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

م( 25/6/2023 –م 26/6/2020م ، مدة التعامل ) 2019تعامالت في عام 

 انه )اليوجد أية شروط تفضيلية(
 
 علما

التصويت على اإلعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد 

ألستاذ/ خالد بن عبدهللا الشامي للمثبتات ، والتي لعضو مجلس اإلدارة ا

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

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

 –م 26/6/2020م ، مدة التعامل ) 2019يكن هناك تعامالت في عام 

 انه )اليوجد أية شرو 25/6/2023
 
 ط تفضيلية(م( علما

التصويت على اإلعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة املهنا 

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

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

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

 104.189.313م بلغت 2019بأن قيمة التعامالت لغرض البيع في عام 

 انه )اليوجد 25/6/2023 –م 26/6/2020ريال ، مدة التعامل ) 
 
م( علما

 أية شروط تفضيلية(

التصويت على اإلعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة املهنا 

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

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

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

ريال وبلغت  66.956.542م بلغت 2019التعامالت لغرض البيع في عام 

 –م 26/6/2020مدة التعامل )  ريال سعودي ، 9.030قيمة املشتريات 

 انه )اليوجد أية شروط تفضيلية(25/6/2023
 
 م( علما

التصويت على اإلعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة املعجل 

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

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

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

ريال ،  2.551.800م بلغت2019بأن قيمة التعامالت لغرض البيع في عام 

 انه )اليوجد أية 25/6/2023 –م 26/6/2020مدة التعامل ) 
 
م( علما

 شروط تفضيلية(

التي ستتم بين الشركة وشركة مدار ملواد التصويت على اإلعمال والعقود 

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

الشركة التابعة ) شركة اليمامة لحديد التسليح ( فوزان محمد الفوزان 

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

 بأن قيمة على طلبات شراء مقدمة من أح
 
د الطرفين إلى اآلخر ، علما

ريال وبلغت  24.621.859م بلغت 2019التعامالت لغرض البيع في عام 

 -م23/6/2019ريال سعودي ، مدة التعامل )  1.063.422قيمة املشتريات 

 انه )اليوجد أية شروط تفضيلية(22/6/2022
 
 م (. علما

أرباح مرحليه بشكل نصف التصويت على تفويض مجلس االدارة بتوزيع 

 م2020ربع سنوي عن العام املالي  /

افقة  املو

على جميع 

 البنود

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

 م2019
6-Apr-20 شركة أسمنت اليمامة 

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

 م2019
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التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة املالية املنتهية في 

 م31-12-2019

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن املسؤولية عن إدارة 

 م2019-12-31الشركة عن السنة املالية املنتهية في 

م 2019األرباح لعام التصويت على توصية مجلس اإلدارة بشأن توزيع 

( ألف ريال وبما 101,250( ريال للسـهم الواحـد بإجمالي مبلغ )0.50بواقع )

% من رأس مال الشركة وستكون أحقيـة األرباح ملـالكي أســهم 5نسبته 

الشركة املقيدين في سجالت تداول بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد 

 أن تاريخ توزيع 
 
 الجمعية العامة علما

 
 األرباح سيتم األعالن عنه الحقا

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين من قبل 

لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية والبيانات 

م )الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية( 2020للسنة الحالية 

 م، وتحديد أتعابه2021والربع األول من عام 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة اليمنية 

السعودية. حيث يمتلك سمو نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 

% من 16سمو األمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 

 20درها رأس مال الشركة وتمتلك شركة اسمنت اليمامة حصة ق
 
%. علما

بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع املوجود في 

ألف  389م مبلغ 2019اليمن. كما بلغت قيمة التعامل في العام السابق 

 أنه التوجد شروط تفضيليةع -ريال 
 
 لما

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع 

 –للتأمين التعاوني، حيث كان يشغل نائب رئيس مجلس اإلدارة العربي 

العضو املنتدب سمو األمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب 

م ويمتلك 2019سبتمبر  10رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي حتى 

 ما نسبته 
 
 بأن طبيعة هذا التعامل عبارة 14.25حاليا

 
% في الشركة. )علما

كة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين عن قيام شر 

 15,591م مبلغ 2019التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 

 أنه التوجد شروط تفضيليةع-ألف ريال(
 
 لما

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع 

يشغل عضو مجلس اإلدارة سمو األمير/ العربي للتأمين التعاوني، حيث 

نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة 

 2019سبتمبر  11شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني أبتداء  من 
 
م. )علما

بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين 

التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام لدى شركة الدرع العربي للتأمين 

 أنه التوجد شروط ع-ألف ريال( 15,591م مبلغ 2019السابق 
 
لما

 تفضيلية

ألف ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة  2,400التصويت على صرف مبلغ 

 م2019-12-31عن العام املالي املنتهي في 

الشركة وشركة زين التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين 

السعودية، حيث يشغل عضو مجلس اإلدارة سمو األمير/ نايف بن 

سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين 

 بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن تقديم خدمات 
 
السعودية. )علما

اتصاالت إلى شركة اسمنت اليمامة. كما بلغت قيمة التعامل للعام 

 أنه التوجد شروط تفضيليةع-ألف ريال( 557م مبلغ 2019بق السا
 
 لما

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات 

صناعة االسمنت. حيث يشغل االستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد 

عضو مجلس اإلدارة واملدير العام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة 

 بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة منتجات 
 
االسمنت. علما
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م 2019مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 

 أنه التوجد شروط تفضيلية-ألف ريال 7,597مبلغ 
 
 علما

التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة املدير العام االستاذ/ جهاد 

منافس لعمل الشركة، حيث أنه يشغل  بن عبدالعزيز الرشيد في عمل

عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت حائل كممثل للشركة، والترخيص له 

 م2021نوفمبر 29حتى 

التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة 

 التنفيذية

افقة  املو

على جميع 

 البنود

ديسمبر  31املنتهي في  التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي

 م2019

8-Apr-20 شركة أسمنت حائل 

 م2019ديسمبر  31التصويت على القوائم املالية للعام املالي املنتهي في 

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام املالي املنتهي في 

 م2019ديسمبر  31

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

 م2019ديسمبر  31

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين املرشحين بناء على 

توصية لجنة املراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية 

م والربع االول من 2020للربع الثاني والثالث والسنوي من العام املالي 

 وتحديد أتعابهم، 2021العام املالي 

التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة األستاذ جهاد عبد العزيز 

 الرشيد في عمل منافس ألعمال الشركة

مليون ريال من ميزانية الشركة للعام  1,2التصويت على تخصيص مبلغ 

 م للمسؤولية االجتماعية2020املالي 

مجلس اإلدارة واللجان التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء 

 واإلدارة التنفيذية

ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة  1,750,000التصويت على صرف مبلغ 

 م2019عن العام املالي 

ريال مكافأة ألعضاء لجنة املراجعة  300,000التصويت على صرف مبلغ 

 م2019عن العام املالي 

 املراجعةالتصويت على تعديل الئحة لجنة 

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتعيين املهندس عثمان محمد عمر 

 بمجلس اإلدارة ابتداء  من تاريخ تعيينه في 
 
 مستقال

 
أبريل  28بافقيه عضوا

نوفمبر  29م إلكمال دورة املجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2019

 للعضو السابق األستاذ ممدوح سع2021
 
 ود الشرهانم خلفا

افقة  املو

على جميع 

 البنود

-31التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة املالية املنتهية في 

 م12-2019

20-Apr-20 مجموعة سيرا القابضة 

التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة املالية املنتهية 

 م2019-12-31في 

 م2019-12-31املالية للسنة املالية املنتهية في التصويت على القوائم 

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين بناء على 

توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية 

م والربع األول من 2020للربع الثاني والثالث والسنوي من العام املالي 

 م وتحديد أتعابه2021 العام املالي

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية 

 م2019-12-31في 
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م بين الشركة 2019التصويت على األعمال والعقود التي تمت في العام 

والشركة الدولية الخليجية للمقاوالت واالستثمار العقاري املحدودة والتي 

اإلدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم )عضو غير تنفيذي( لعضو مجلس 

مصلحة غير مباشرة فيها )طرف ذو عالقة( حيث أن طبيعة العقد تقديم 

 بأنه التوجد أية شروط  200خدمات السفر بمبلغ 
 
 علما

 
ألف ريال شهريا

 تفضيلية في العقد

الشركة م بين 2019التصويت على األعمال والعقود التي تمت في العام 

وشركة كابالت الرياض والتي لعضو مجلس اإلدارة أحمد سامر بن حمدي 

الزعيم )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها )طرف ذو عالقة( 

  50حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 
 
ألف ريال شهريا

 بأنه ال توجد أية شروط تفضيلية في العقد
 
 علما

م بين الشركة 2019عمال والعقود التي تمت في العام التصويت على األ 

والشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك( والتي لعضو مجلس اإلدارة 

مازن أحمد الجبير )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها )طرف 

ألف  600ذو عالقة( حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 

 بأنه
 
 علما

 
 التوجد أية شروط تفضيلية في العقد ريال شهريا

م بين الشركة 2019التصويت على األعمال والعقود التي تمت في العام 

وشركة مطارات الرياض والتي لعضو مجلس اإلدارة مازن أحمد الجبير 

)عضو غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها )طرف ذو عالقة( حيث أن 

ريال  1,000,000والسياحة بقيمة طبيعة العقد تقديم خدمات السفر 

 بأنه ال توجد أية شروط تفضيلية في العقد
 
 علما

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية 

( من املادة الحادية والسبعين من نظام 1بالترخيص الوارد في الفقرة )

مة أو حتى نهاية الشركات وذلك ملدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العا

 للشروط الواردة في 
 
دورة مجلس اإلدارة املفوض أيهما أسبق، وفقا

 لنظام الشركات 
 
الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 الخاصة بشركات املساهمة املدرجة

افقة  املو

على جميع 

 البنود

في  التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام املالي املنتهي

 م31/12/2019

20-Apr-20 شركة دله للخدمات الصحية 

 م31/12/2019التصويت على القوائم املالية عن العام املالي املنتهي في 

التصويت على تقرير مجلس االدارة عن العام املالي املنتهي في 

 م31/12/2019

على  التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين املرشحين بناء  

توصية لجنة املراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية 

م والربع االول لعام 2020للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 

 م وتحديد أتعابه2021

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية 

 م31/12/2019في 

ريال( مكافأة ألعضاء مجلس 1.800.000صرف مبلغ )التصويت على 

 م31/12/2019اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 

التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة )األستاذ/ فهد بن عبد هللا 

القاسم( في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في مجلس 

شركاؤه )شركة مساهمة إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه و 

 مقفلة( والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعالج

التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة )الدكتور /محمد بن راشد 

الفقيه( في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتالكه ما نسبته 

% )ملكية غير مباشرة( في شركة 7.03% )ملكية مباشرة( ونسبة 13.88

محمد راشد الفقيه وشركاؤه )شركة مساهمة مقفلة( والتي تقوم  الدكتور 

 بتقديم الرعاية الطبية والعالج
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التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة )الدكتور /محمد بن راشد 

الفقيه( في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه لرئاسة مجلس 

)شركة مساهمة االدارة بشركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه 

 مقفلة( والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعالج

التصويت على االعمال والعقود التي تتم بين الشركة وبين املهندس/ طارق 

بن عثمان القصبي حيث لديه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد 

 ان التعامالت 
 
للعام تقديم استشارات ادارية يقوم بتقديمها للشركة علما

 انه ال يوجد شروط تفضيلية بهذا 1.147.596م بلغت 2019
 
ريال علما

 العقد

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية 

( من املادة الحادية والسبعون من نظام 1بالترخيص الوارد في الفقرة )

العامة العادية أو الشركات، وذلك ملدة عام من تاريخ موافقة الجمعية 

 للشروط 
 
حتى نهاية دورة مجلس االدارة املفوض أيهما أسبق، وذلك وفقا

الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق 

 لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة
 
 املالية تنفيذا

مرحلية بشكل نصف التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 

م وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف بحسب 2020سنوي للعام املالي 

 لنظام الشركات وذلك 
 
الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

بما يتناسب مع وضع الشركة املالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية 

 واالستثمارية

افقة  املو

على جميع 

 البنود

-12-31على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية فيالتصويت 

 م2019

30-Apr-20 الشركة السعودية للعدد واألدوات 

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة املالية املنتهية في 

 م31-12-2019

 م2019-12-31التصويت على القوائم املالية عن السنة املالية املنتهية في 

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية 

 م2019-12-31بتاريخ 

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين من قبل 

لجنة املراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني والثالث 

 م وتحديد أتعابه2021م والربع األول من العام 2020والرابع من العام 

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

( 1مليون ريال بواقع ) 36م، والبالغ 2019النصف األول من العام املالي 

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

مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن النصف الثاني وكذلك على توصية 

  2019من العام 

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

اإلدارة حسب توصية لجنة الترشيحات واملكافآت عن السنة املالية 

 م2019-12-31املنتهية في 

مرحلية على املساهمين التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 

م، وتحديد تاريخ 2020بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املالي 

 للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة 
 
االستحقاق والتوزيع وفقا

 لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة املالي و 
 
تنفيذا

 تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية
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التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد هللا طه 

بخش املالكين لشركة أبرار العاملية القابضة أحد كبار مساهمي شركة 

ساكو واملمثله بعضوي مجلس اإلدارة السيد طالل محمد بخش )غير 

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

رة متمثله في عقد إيجار متجر في جدة )شارع األندلس( ، من تاريخ مباش

 26/02/2020ة م و لغاي2009-02-28وافق هـ، امل 03-03-1430
 
م، علما

( ريال سعودي 2,000,000م سيكون )2020بأن مبلغ التعامل خالل عام 

 وال يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل

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

بخش املالكين لشركة أبرار العاملية القابضة أحد كبار مساهمي شركة 

ساكو واملمثله بعضوي مجلس اإلدارة السيد طالل محمد بخش )غير 

تنفيذي( و السيد هاني شويعر )غير تنفيذي( حيث أن لهم مصلحة غير 

كو في جدة شارع األمير محمد بن مباشرة متمثله في عقد إيجار معرض سا

-31ة م، ولغاي2017-04-09عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية من تاريخ 

 بأن مبلغ التعامل 1,985,000)م بمبلغ 12-2030
 
( ريال سعودي ، علما

( ريال سعودي، وال يوجد شروط 1,985,000سيكون ) 2020خالل عام 

 تفضيلية في هذا التعامل

صية مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ / سمير عمر باعيس ى التصويت على تو 

 من تاريخ 
 
 في مجلس االدارة )مستقل( اعتبارا

 
 م إلكمال2019-5-26عضوا

 2020-07-20دورة املجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 
 
م خلفا

 للعضو السابق )األستاذ / عبد املحسن الطوق )مستقل(

افقة  املو

على جميع 

 البنود

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 

 م 31/12/2019

3-May-20 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار 

التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة املنتهية في 

 م 31/12/2019

في التصويت على القوائم املالية للشركة عن السنة املالية املنتهية 

 م 31/12/2019

التصويت على إبـراء ذمة أعضاء مجلـس اإلدارة عن إدارتهـم خالل السنة 

 م 31/12/2019املالية املنتهية في 

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين بناء على 

توصيات لجنة املراجعة وذلك لفحص ومراجعه وتدقيق القوائم املالية 

ل م والربع األو  2020الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام املالي للربع 

 م وتحديد أتعابه 2021من العام املالي 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس 

 بأن طبيعة 
 
اإلدارة األستاذ /صالح محمد الحمادي مصلحة مباشرة ، علما

مباني سكني لألطباء و اإلداريين، كما بلغت قيمة  التعامل عبارة عن إيجار

 بأنه ال يوجد  8,239,000م مبلغ 2019التعامل للعام السابق 
 
ريال، علما

 شروط تفضيلية

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و عضو مجلس 

 بأن طبيعة
 
 اإلدارة األستاذ / محمد صالح الحمادي مصلحة مباشرة ، علما

التعامل عبارة عن خدمات رسائل و تطبيقات جوجل ، كما بلغت قيمة 

 بأنه ال يوجد  367,915م مبلغ 2019التعامل للعام السابق 
 
ريال، علما

 شروط تفضيلية

التصويت على صرف مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة املستقلين عن العام 

 ريال 1,000,000بمبلغ اجمالي قدرة  2019

افقة  املو

على جميع 

 البنود

ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في 

2019 
5-May-20 الشركة املتحدة لإللكترونيات 

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام املالي املنتهي في 

 2019ديسمبر  31
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 2019ديسمبر  31املنتهي في التصويت على القوائم املالية عن العام املالي 

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

 2019ديسمبر  31

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

ريال  1.25والبالغ  2018املساهمين عن النصف الثاني من العام املالي 

% من رأس مال الشركة، وبمبلغ 12.5للسهم الواحد وبما نسبته سعودي 

 إثنان وستون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي

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

ريال  2.25م البالغ مجموعها 2019النصف األول والنصف الثاني من عام 

% من رأس مال الشركة، وبمبلغ 22.5نسبته سعودي للسهم الواحد وبما 

( مائة وإثنى عشر مليون وخمسمائة ألف ريال 112,500,000إجمالي )

 سعودي

التصويت على تعيين مراجع الحسـابات للشركة من بين املرشحين بناء 

على توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم 

 م والربع األول 2020والسنوي من العام املالي  املالية للربع الثاني والثالث

 م وتحديد أتعابه2021لعام 

التصويت على تعديل املادة الثامنة من النظام األساس ي للشركة، املتعلقة 

 باإلكتتاب في األسهم في حال املوافقة على البند التاسع

نصف التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل 

وتحديد تاريخ االستحقاق  2020سنوي أو ربع سنوي عن العام املالي 

 لنظام 
 
 للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 
والصرف وفقا

الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة املالي وتدفقاتها النقدية 

 وخططها التوسعية واالستثمارية

 500بزيادة رأس مال الشركة من )التصويت على توصية مجلس اإلدارة 

% من رأس مال 20مليون( ريال ما يمثل زيادة  600مليون( ريال إلى )

مليون(  60مليون( سهم إلى ) 50الشركة وبهذا سيرتفع عدد األسهم من )

سهم وذلك لدعم املركز املالي للشركة، وسيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس 

ال من حساب األرباح املبقاة مليون ري 100املال عن طريق رسملة 

م، 2019ديسمبر  31واالحتياطي النظامي للشركة للعام املالي املنتهي في 

وذلك بتوزيع أسهم منحة على املساهمين بواقع سهم واحد لكل خمسة 

أسهم قائمة، وفي حال املوافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم 

وم انعقاد الجمعية العامة غير املنحة ملساهمي الشركة املالكين لألسهم ي

العادية املقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع 

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

الجمعية العامة غير العادية. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم 

م، وتباع بسعر السوق، ثم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة األسه

توزع قيمتها على حملة األسهم املستحقين للمنحة كل حسب حصته، 

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

 مساهم

التصويت على تعديل املادة السابعة من النظام األساس ي للشركة، 

 على البند التاسعاملتعلقة برأس مال الشركة في حال املوافقة 

التصويت على تعديل املادة السابعة عشر من النظام األساس ي للشركة، 

 املتعلقة بصالحيات مجلس اإلدارة

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار ملواد 

البناء والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان )عضو 

تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة غير 

 بأن مبلغ العقد 
 
 550,000فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع ، علما

 باإلضافة إلى مصاريف صيانة للمستودع بقيمة 
 
 351,970ريال سنويا

. مع 2019ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار ملواد البناء خالل عام 
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 على أسس تجارية وال يوجد أي شروط  العلم بأن
 
هذه التعامالت تتم بناءا

 خاصة مرتبطة بها

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة 

( من املادة الحادية والسبعين من نظام 1بالترخيص الوارد في الفقرة )

حتى نهاية الشركات، وذلك ملدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو 

 للشروط الواردة في 
 
دورة مجلس اإلدارة املفوض أيهما أسبق، وفقا

 لنظام الشركات 
 
الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 الخاصة بشركات املساهمة املدرجة

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة 

ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون 

عبدهللا الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غير تنفيذي( 

 بأن 
 
مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع ، علما

  480,000مبلغ العقد 
 
. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءا

 
ريال سنويا

 وط خاصة مرتبطة بهاعلى أسس تجارية وال يوجد أي شر 

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة 

عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة 

عبدهللا الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غير تنفيذي( 

 بأن مبلغ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار أرض، 
 
علما

 على  991,000العقد 
 
. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءا

 
ريال سنويا

 أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان 

 القابضة والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان

)عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير 

مباشرة فيها ، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة )تقوم شركة 

 بأن مبلغ 
 
الفوزان القابضة بتقديم خدمات مساندة لشركة اكسترا(، علما

 على أسس 
 
. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءا

 
العقد ريال واحد سنويا

 جارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بهات

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة املتحدة 

للمستلزمات املنزلية والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا 

الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غير تنفيذي( 

وهو عبارة عن عقد إيجار مكاتب إدارية داخل مصلحة غير مباشرة فيها، 

 بأن مبلغ العقد 
 
. مع العلم بأن  588,000معرض اكسترا، علما

 
ريال سنويا

 على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة 
 
هذه التعامالت تتم بناءا

 مرتبطة بها

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة املتحدة 

لزمات املنزلية والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا للمست

الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غير تنفيذي( 

مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية 

 بأن مبلغ العقد 
 
ريال  1,566,080بمعرض إكسترا فرع السويدي، علما

. مع العلم 
 
 على أسس تجارية وال يوجد سنويا

 
بأن هذه التعامالت تتم بناءا

 أي شروط خاصة مرتبطة بها

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة املتحدة 

للمستلزمات املنزلية والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا 

غير تنفيذي(  الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو

مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية 

 بأن مبلغ العقد 
 
ريال  2,650,000بمعرض اكسترا فرع غرناطة، علما
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 على أسس تجارية وال يوجد 
 
. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءا

 
سنويا

 أي شروط خاصة مرتبطة بها

ود التي تمت بين الشركة والشركة املتحدة التصويت على االعمال والعق

للمستلزمات املنزلية والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا 

الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غير تنفيذي( 

مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن مصاريف مرتبطة بعقود اإليجار 

 بأنه قد بلغت تلك مع الشركة املتحدة للمستلزمات ا
 
ملنزلية علما

من الشركة  2019ريال تم تحصيلها خالل عام  455,836املصاريف 

 على 
 
املتحدة للمستلزمات املنزلية، مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءا

 أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها

والشركة املتحدة التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة 

للمستلزمات املنزلية والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا 

الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غير تنفيذي( 

مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة )تقوم 

املنزلية(، اكسترا بتقديم خدمات مساندة للشركة املتحدة للمستلزمات 

 بأن مبلغ العقد 
 
، مع العلم بأن هذه  1,191,252علما

 
ريال سنويا

 على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة 
 
التعامالت تتم بناءا

 بها

التصويت على تعديل املادة التاسعة والثالثون من النظام األساس ي 

 للشركة، املتعلقة بميزانية الشركة

االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار التصويت على 

للكهرباء والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان 

)عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير 

 بأن إجمالي التعامل خالل 
 
مباشرة فيها ، وهو عبارة عن مشتريات، علما

ال سعودي مع استمرار التعامل خالل عام ري 174,036مبلغ  2019

 على أسس تجارية وال يوجد 2020
 
. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءا

 أي شروط خاصة مرتبطة بها

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة املجدوعي 

املجدوعي للسيارات والتي يكون لعضو مجلس اإلدارة السيد/ عبدهللا 

)عضو غير تنفيذي( مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن مشتريات، 

 بأن إجمالي التعامل خالل 
 
ريال سعودي. مع  336,310مبلغ  2019علما

 على أسس تجارية وال يوجد أي شروط 
 
العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءا

 خاصة مرتبطة بها

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة املتحدة 

للمستلزمات املنزلية والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا 

الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غير تنفيذي( 

 بأن إجمالي 
 
مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علما

ريال سعودي  16,142,837)مشتريات( مبلغ  2019تعامل خالل ال

ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعامالت تتم  543,678)مبيعات( مبلغ 

 على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها
 
 بناءا

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان 

يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان القابضة والتي 

)عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غير تنفيذي( مصلحة غير 

 بأن إجمالي التعامل خالل 
 
مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علما

ريال سعودي. مع العلم بأن هذه  452,893)مبيعات( مبلغ  2019
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 على
 
أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة  التعامالت تتم بناءا

 بها

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رتال 

للتطوير العمراني والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا 

الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غير تنفيذي( 

 بأن إجمالي مصلحة غير مباشرة فيها، وهو 
 
عبارة عن تعامل تجاري، علما

ريال سعودي. مع العلم بأن  91,770)مبيعات( مبلغ  2019التعامل خالل 

 على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة 
 
هذه التعامالت تتم بناءا

 مرتبطة بها

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار 

والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا للعدد واألدوات 

الفوزان )عضو غير تنفيذي( وفوزان الفوزان )عضو غير تنفيذي( 

 بأن إجمالي 
 
مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علما

ريال سعودي، مع العلم  326,871)مشتريات( مبلغ  2019التعامل خالل 

 على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة بأن هذه التعامالت تتم بنا
 
ءا

 مرتبطة بها

 من أسهمها بحد أقص ى 
 
ألف  100التصويت على شراء الشركة عددا

سهم، وذلك بغرض االحتفاظ بها كأسهم خزينة وإضافتها إلى البرنامج 

الحالي املعتمد ألسهم موظفي الشركة )خطة الحوافز طويلة األجل(، على 

عملية الشراء من التوزيعات النقدية ألسهم الخزينة أن يتم تمويل 

واملحتفظ بها ضمن برنامج أسهم موظفي الشركة، وتفويض مجلس 

اإلدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خالل فترة أقصاها إثنى عشر 

 من تاريخ قرار الجمعية غير العادية، على أن يتم االحتفاظ باألسهم 
 
شهرا

ات من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين سنو  8املشتراة حتى 

حسب برنامج أسهم املوظفين الحالي وبعد انقضاء هذه املده تتبع الشركة 

 االجراءات والضوابط املنصوص اليها في االنظمة واللوائح ذات العالقة

افقة  املو

على جميع 

 البنود

 م2019في التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي 

11-Apr-20 شركة الزيت العربية السعودية 
التصويت على تعيين مراجع الحسـابات الخارجي للشركة، بناء على توصية 

مجلس اإلدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع 

م، والربع األول من العام 2020الثاني والثالث والسنوي من العام املالي 

 وتحديد أتعابهم 2021املالي 

افقة  املو

على جميع 

 البنود

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للسنة املالية املنتهية في 

 م31/12/2019

14-Apr-20 شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر 

التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة املالية املنتهية في 

 م31/12/2019

املدققـة للسنة املالية املنتهية في التصويت على القوائـم املالية 

 م31/12/2019

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين بناء على 

توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية 

ن م، والربع األول م2020للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام املالي 

 م، وتحديد أتعابه2021املالي  العام

مليون ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة  1,6التصويت على صرف مبلغ 

 م31/12/2019عن السنة املالية املنتهية في 

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية 

 م2019ديسمبر 31في 
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افقة  املو

على جميع 

 البنود

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة املالية املنتهية في 

 م31/12/2019

7-Jun-20  شركة الشرق األوسط لصناعة

 وإنتاج الورق

 م.31/12/2019التصويت على القوائم املالية عن السنة املالية املنتهية في 

املنتهية في التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية 

 م.31/12/2019

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين بناء  على 

توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية 

م والربع األول من 2020للربع الثاني والثالث والسنوي من العام املالي 

 م وتحديد أتعابه.2021العام 

التصويت على تفويض مجلس االدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف 

م وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف وفقا ۲۰20أو ربع سنوي عن العام 

للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك 

بما يتناسب مع وضع الشركة املالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية 

 واالستثمارية.

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية 

( من املادة الحادية والسبعين من نظام 1بالترخيص الوارد في الفقرة )

الشركات، وذلك ملدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية 

 
 
للشروط الواردة في دورة مجلس اإلدارة املفوض أيهما أسبق، وفقا

 لنظام الشركات 
 
الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 الخاصة بشركات املساهمة املدرجة.

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين )لسيد/ خالد سالم محمد 

 بمجلس اإلدارة ابتداء  من تاريخ تعيينه في ععضو مستقل(  -الرويس 
 
ضوا

ل دورة املجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية م إلكما10/05/2020

 للعضو السابق )لسيد/ خالد صالح فهد 13/11/2022في
 
م خلفا

 عضو مستقل( -الخطاف 

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين السيد/ خالد سالم محمد 

الرويس )عضو مجلس إدارة مستقل(، عضوا في لجنة املراجعة ابتداء  من 

م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 10/05/2020تاريخ 

 من عضو اللجنة السابق السيد/ خالد صالح 13/11/2022
 
م، وذلك بدال

فهد الخطاف )عضو مجلس إدارة مستقل(، على أن يسري التعيين ابتداء  

م، ويأتي هذا 10/05/2020من تاريخ قرار التوصية الصادر بتاريخ 

 لالئ
 
 حة عمل لجنة املراجعةالتعيين وفقا

( 4( إلى )3التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة املراجعة من )

( أعضاء، وذلك بتعيين 4مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة املراجعة )

السيد/ عمر محمد سراج نجار )عضو مجلس إدارة مستقل( في لجنة 

فترة عمل اللجنة املراجعة ابتداء  من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية 

 م13/11/2022الحالية بتاريخ 

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على 

 م31/12/2019املساهمين عن السنة املالية املنتهية في 

التصويت على توصية مجلس االدارة باعتماد الئحة معايير منافسة 

 الشركة

افقة  املو

على جميع 

 البنود

 م.٢٠١٩التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام املالي املنتهي في 

8-Jun-20 شركة ثوب الصيل 

-١٢-٣١التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام املالي املنتهي في 

 م.٢٠١٩

 م.٢٠١٩-١٢-٣١التصويت على القوائم املالية عن العام املالي املنتهي في 

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

 م.٢٠١٩-١٢-٣١



18 
 

التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين املرشحين حسب 

توصية لجنة املراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية 

 م٢٠٢٠املالي للربع الثاني والثالث والرابع والقوائم املالية السنوية للعام 

 م وتحديد أتعابه٢٠٢١والربع األول من العام املالي 

التصويت على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ إجمالي وقدره 

 م.٢٠١٩-١٢-٣١( ريال عن العام املالي املنتهي في ٩٠٣.٠٠٠)

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على املساهمين 

م وتحديد تاريخ ٢٠٢٠سنوي أو ربع سنوي عن العام املاي بشكل نصف 

 للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة 
 
االستحقاق والتوزيع وفقا

 لنظام الشركات
 
 تنفيذا

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ / سعد بن ابراهيم 

 في لجنة املراجعة )مستقل من خارج املجلس( 
 
 من املشوح عضوا

 
اعتبارا

م وذلك ٢٠٢١-٠٩-٠٤تهاء الدورة الحالية في م حتى ان٢٠١٩-١١-١٧تاريخ 

 لعضو لجنة املراجعة املستقيل األستاذ / وهدان بن سليمان 
 
خلفا

القاض ي )مستقل من خارج املجلس( على أن يسري التعيين ابتداء  من 

 لالئحة عمل لجنة ا٢٠١٩-١١-١٧تاريخ 
 
 ملراجعةم ويأتي هذا التعيين وفقا

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبدهللا بن 

إبراهيم الجديعي والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ فيصل بن عبدهللا 

الجديعي واألستاذ محمد بن عبدهللا الجديعي واألستاذ عبدالرحمن بن 

إيجار سنوية عبدهللا الجديعي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود 

 ( ريال٤.٩٤٨.٠٩٥عقد بيع بمبلغ )

افقة  املو

على جميع 

 البنود

 31التصويت على ما ورد في تقرير مجلس اإلدارة عن العام املالي املنتهي في 

 م.2019ديسمبر 

22-Jun-20  الشركة السعودية لخدمات

 السيارات والمعدات

 31املالي املنتهي في التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام 

 م.2019ديسمبر 

التصويت على القوائم املالية املوحدة للشركة عن العام املالي املنتهي في 

 م.2019ديسمبر  31

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين بناء على 

 توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية

ل م، والربع األو 2020للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام املالي 

 م، وتحديد أتعابه.2021من عام 

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

 م.2019ديسمبر  31

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين 

م بواقع واحد ريال لكل سهم 2019ديسمبر  31عن العام املالي املنتهي في 

% من رأس مال الشركة، 10مليون ريال أي بما يعادل  60وبإجمالي مبلغ 

عية على أن تكون األحقية للمساهمين املالكين لألسهم يوم إنعقاد الجم

واملقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق 

املالية )إيداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ اإلستحقاق ، وسيتم 

.
 
 اإلعالن عن موعد وطريقة التوزيع الحقا

 1.8التصويت على صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بإجمالي مبلغ 

 م.2019ألف ريال لكل عضو عن العام املالي  200مليون ريال بواقع 

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على 

 م.2020املساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املالي 

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية 

( من املادة الحادية والسبعون من نظام 1)بالترخيص الوارد في الفقرة 

الشركات، وذلك ملدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية 

 للشروط الواردة في 
 
دورة مجلس االدارة املفوض أيهما أسبق ، وذلك وفقا
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 لنظام الشركات 
 
الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 ملدرجة.الخاصة بشركات املساهمة ا

التصويت على الئحة "معايير منافسة عضو مجلس اإلدارة ألعمال 

 الشركة أو أحد فروع نشاطها" )مرفق(.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات 

البترولية )شركة تابعة( وشركة بوابة املرح، والتي لبعض أعضاء مجلس 

فيها وهم األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي اإلدارة مصلحة مباشرة 

)عضو غير تنفيذي( رئيس مجلس إدارة شركة بوابة املرح )يمتلك حصة 

% من رأس مالها(، واألستاذ/ ماجد بن محمد 97.75مباشرة وغير مباشرة 

العثمان )عضو غير تنفيذي( العضو املنتدب لشركة بوابة املرح ، 

ي )عضو تنفيذي( عضو مجلس إدارة واألستاذ/ سلطان بن محمد الحديث

شركة بوابة املرح ، وهذه التعامالت عبارة عن تأجير شركة بوابة املرح 

( التابعة لشركة زيتي للخدمات البترولية ، 2لغرف سكنية بمحطة رقم )

 بأن مبلغ التعامل خالل عام 
 
ألف ريال ، وال توجد  50م بلغ 2019علما

 عقود )مرفق(.شروط تفضيلية في هذه األعمال وال

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة نهاز 

لالستثمار ، والتي لبعض أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة فيها وهم 

األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي )عضو غير تنفيذي( واألستاذ/ 

منهما حصة سلطان بن محمد الحديثي )عضو تنفيذي( حيث يمتلك كل 

%( من رأس مالها ، وهذه التعامالت عبارة عن قيام شركة 0.02تبلغ )

أسطول النقل )شركة تابعة( بإستئجار موقع من شركة نهاز للستثمار 

( لغرض إستخدامه كمقر لشركة أسطول  576.000بمبلغ )
 
ريال سنويا

د النقل وسكن للعمالة، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقو 

 )مرفق(.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة 

داكن اإلعالنية ، والتي لبعض أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة فيها 

حيث يمتلك األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي )عضو غير تنفيذي( 

محمد %( من رأس مالها ويمتلك األستاذ/ ماجد بن 33.34حصة تبلغ )

%( من رأس مالها ويمتلك 33.33العثمان )عضو غير تنفيذي( حصة تبلغ )

األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي )عضو تنفيذي( حصة تبلغ 

%( من رأس مالها ، وهذه التعامالت عبارة عن تقديم خدمات 33.33)

 بأن مبلغ التعامل خالل عام 
 
وأعمال في مجال الدعاية واإلعالن ، علما

ألف ريال ، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال  71.2 م بلغ2019

 والعقود )مرفق(.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة 

ُملكية لالستثمار ، والتي لبعض أعضاء مجلس االدارة مصلحة مباشرة 

تلك فيها وهم األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي )عضو غير تنفيذي( يم

%( من رأس مالها واألستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي 17.67حصة تبلغ )

%( من رأس مالها، أما األستاذ/ 21.45)عضو تنفيذي( يمتلك حصة تبلغ )

سليمان بن علي الخضير )عضو غير تنفيذي( فيمتلك حصة تبلغ 

%( من رأس مالها، واألستاذ/ ماجد بن محمد العثمان )عضو غير 0.67)

%( من رأس مالها ، وهذه التعامالت 0.67متلك حصة تبلغ )تنفيذي( ي

عبارة عن إتفاقية إدارة محفظة استثمارية بشركة األهلي كابيتال بقيمة 

مليون ريال( ، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود  50)

 )مرفق(.
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التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات 

البترولية )شركة تابعة( وشركة نهاز لالستثمار، والتي لبعض أعضاء 

مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة فيها وهم األستاذ/ إبراهيم بن محمد 

الحديثي )عضو غير تنفيذي( واألستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي )عضو 

%( من رأس مالها ، وهذه 0.02تنفيذي( حيث يمتلك كل منهما حصة تبلغ )

ت عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية التعامال 

مليون ريال  1.1( من شركة نهاز لالستثمار بمبلغ )2،  1ملحطتين رقم )

( ، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود )مرفق(.
 
 سنويا

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات 

)شركة تابعة( وشركة نجمة املدائن للعقارات ، والتي لبعض البترولية 

أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة فيها وهم األستاذ/ إبراهيم بن 

%( من 97.75محمد الحديثي )عضو غير تنفيذي( يمتلك حصة تبلغ )

رأس مال شركة نجمة املدائن للعقارات ورئيس مجلس إداراتها ، واألستاذ/ 

 بمجلس إدارة شركة ماجد بن محمد العث
 
مان )عضو غير تنفيذي( عضوا

نجمة املدائن للعقارات، واألستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي )عضو 

 بمجلس إدارة شركة مجموعة نجمة املدائن ، وهذه 
 
تنفيذي( عضوا

التعامالت عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية ملحطة 

(،  300للعقارات بمبلغ )( من شركة نجمة املدائن 8رقم )
 
ألف ريال سنويا

 وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود )مرفق(.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات 

البترولية )شركة تابعة( وشركة زوايا العقارية، والتي لبعض أعضاء 

األستاذ/ إبراهيم بن محمد مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة فيها وهم 

%( من رأس مال 42.96الحديثي )عضو غير تنفيذي( يمتلك حصة تبلغ )

شركة زوايا العقارية ورئيس مجلس إداراتها ، واألستاذ/ ماجد بن محمد 

%( من رأس مال 0.29العثمان )عضو غير تنفيذي( يمتلك حصة تبلغ )

ذ/ سلطان بن محمد شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، واألستا

%( من رأس مال شركة 1.8الحديثي )عضو تنفيذي( يمتلك حصة تبلغ )

زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، وهذه التعامالت عبارة عن عقد 

( من شركة زوايا 9إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية ملحطة رقم )

( ، وال توجد شروط  300العقارية بمبلغ )
 
تفضيلية في هذه ألف ريال سنويا

 األعمال والعقود )مرفق(.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات 

البترولية )شركة تابعة( وشركة نجمة املدائن للعقارات ، والتي لبعض 

أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة فيها وهم األستاذ/ إبراهيم بن 

%( من 97.75( يمتلك حصة تبلغ )محمد الحديثي )عضو غير تنفيذي

رأس مال شركة نجمة املدائن للعقارات ورئيس مجلس إداراتها ، واألستاذ/ 

 بمجلس إدارة شركة 
 
ماجد بن محمد العثمان )عضو غير تنفيذي( عضوا

نجمة املدائن للعقارات، واألستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي )عضو 

 بمجلس إدارة شركة مجموعة ن
 
جمة املدائن ، وهذه تنفيذي( عضوا

التعامالت عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية ملحطة 

(  800( من شركة نجمة املدائن للعقارات بمبلغ )10رقم )
 
ألف ريال سنويا

 ، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود )مرفق(.

زيتي للخدمات  التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة

البترولية )شركة تابعة( وشركة نجمة املدائن للعقارات ، والتي لبعض 

أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة فيها وهم األستاذ/ إبراهيم بن 

%( من 97.75محمد الحديثي )عضو غير تنفيذي( يمتلك حصة تبلغ )

ستاذ/ رأس مال شركة نجمة املدائن للعقارات ورئيس مجلس إداراتها ، واأل 

 بمجلس إدارة شركة 
 
ماجد بن محمد العثمان )عضو غير تنفيذي( عضوا

نجمة املدائن للعقارات، واألستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي )عضو 
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 بمجلس إدارة شركة مجموعة نجمة املدائن ، وهذه 
 
تنفيذي( عضوا

التعامالت عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية ملحطة 

(  250( من شركة نجمة املدائن للعقارات بمبلغ )11رقم )
 
ألف ريال سنويا

 ، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود )مرفق(.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات 

البترولية )شركة تابعة( وشركة نهاز لالستثمار، والتي لبعض أعضاء 

مصلحة مباشرة فيها وهم األستاذ/ إبراهيم بن محمد مجلس اإلدارة 

الحديثي )عضو غير تنفيذي( واألستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي )عضو 

%( من رأس مالها ، وهذه 0.02تنفيذي( حيث يمتلك كل منهما حصة تبلغ )

التعامالت عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية 

 بأن مبلغ التعامل خالل عام من قبل شركة نهاز لال 
 
م 2019ستثمار ، علما

ألف ريال ، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود  56.7بلغ 

 )مرفق(.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات 

البترولية )شركة تابعة( وشركة مجموعة نجمة املدائن ، والتي لبعض 

اإلدارة مصلحة مباشرة فيها وهم األستاذ/ إبراهيم بن  أعضاء مجلس

محمد الحديثي )عضو غير تنفيذي( رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة 

% من رأس 97.75نجمة املدائن )يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة 

مالها( واألستاذ/ ماجد بن محمد العثمان )عضو غير تنفيذي( العضو 

دائن واألستاذ/ سلطان بن محمد املنتدب لشركة مجموعة نجمة امل

الحديثي )عضو تنفيذي( عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة 

املدائن ، وهذه التعامالت عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي 

 بأن مبلغ 
 
للخدمات البترولية من قبل شركة مجموعة نجمة املدائن ، علما

 توجد شروط ألف ريال ، وال 154.06م بلغ 2019التعامل خالل عام 

 تفضيلية في هذه األعمال والعقود )مرفق(.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات 

البترولية )شركة تابعة( واألستاذ/ ماجد بن محمد العثمان )عضو غير 

تنفيذي(، وهذه التعامالت عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي 

من قبل األستاذ/ ماجد بن محمد العثمان )عضو غير للخدمات البترولية 

 بأن مبلغ التعامل خالل عام 
 
ألف ريال ،  10م بلغ 2019تنفيذي( ، علما

 وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود )مرفق(.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات 

وشركة زوايا العقارية، والتي لبعض أعضاء البترولية )شركة تابعة( 

مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة فيها وهم األستاذ/ إبراهيم بن محمد 

%( من رأس مال 42.96الحديثي )عضو غير تنفيذي( يمتلك حصة تبلغ )

شركة زوايا العقارية ورئيس مجلس إداراتها ، واألستاذ/ ماجد بن محمد 

%( من رأس مال 0.29صة تبلغ )العثمان )عضو غير تنفيذي( يمتلك ح

شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، واألستاذ/ سلطان بن محمد 

%( من رأس مال شركة 1.8الحديثي )عضو تنفيذي( يمتلك حصة تبلغ )

زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، وهذه التعامالت عبارة عن مشتريات 

قبل شركة زوايا العقارية ، وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من 

 بأن مبلغ التعامل خالل عام 
 
ريال ، وال توجد  8.483م بلغ 2019علما

 شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود )مرفق(.

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة املالية املنتهية في 

 م31/12/2019
29-Jun-20  الشرق األوسط للرعاية شركة

 الصحية
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افقة  املو

على جميع 

 البنود

 م.31/12/2019التصويت على القوائم املالية عن العام املالي املنتهي في 

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام املالي املنتهي في 

 م.31/12/2019

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بشأن عدم توزيع أرباح على 

 م2019املساهمين للعام املالي 

 
 
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين بناءا

على توصية لجنة املراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية 

م 2021والربع األول لعام  2020للربع الثاني والثالث والسنوي للعام 

 وتحديد أتعابه

اإلدارة من مسؤوليتهم عن إدارة التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس 

 م.31/12/2019الشركة خالل السنة املالية املنتهية في 

التصويت على صرف مكافئة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ وقدره 

ألف ريال( لكل عضو وذلك عن العام املالي 200ألف ريال بواقع )1.400

 م.31/12/2019املنتهي في 

اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية التصويت على تفويض مجلس 

( من املادة الحادية والسبعون من نظام 1بالترخيص الوارد في الفقرة )

 من تاريخ موافقة الجمعية العامة 
 
الشركات، وذلك ملدة عام اعتبارا

 
 
العادية أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة املفوض أيهما أسبق، وذلك وفقا

 للشروط الواردة في ال
 
ضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة.

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/ عمرو محمد خالد 

 بمجلس اإلدارة ابتداء  من تاريخ تعيينه في 
 
 مستقال

 
خاشقجي عضوا

م إلكمال دورة املجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10/11/2019

 للعضو السابق املهندس/ صالح أحمد علي حفني 16/09/2020
 
م خلفا

 تقل(. )عضو مس

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط 

للرعاية الصحية والشركة االماراتية للرعاية والتنمية الصحية والتي تنشأ 

مصلحة مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي 

حة غير وعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ومصل

مباشرة لعضو مجلس اإلدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي هذا التعامل 

عبارة عن اتفاقية اإلشراف اإلداري على املستشفى السعودي األملاني 

بمدينة دبي مقابل حصول شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية على 

( من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة بلغ التعامل 10نسبة )%

م. ومن املتوقع حصول شركة 2019ألف ريال ( خالل العام 10,514) مبلغ

ألف ريــال( للعام 11.000الشرق األوسط للرعاية الصحية على مبلغ )

 م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.2020

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/ عمرو محمد خالد 

 في لجنة املراجعة ابتداء  من تاريخ تعيينه خاشقجي )عضو 
 
مستقل( عضوا

م إلكمال دورة اللجنة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 02/01/2020في 

 للعضو السابق املهندس/ صالح أحمد علي حفني 16/09/2020
 
م خلفا

)عضو مستقل( على أن يسري التعيين ابتداء  من تاريخ قرار التوصية 

 لالئحة عمل لجنة 02/01/2020الصادر في 
 
م ويأتي هذا التعيين وفقا

 املراجعة.
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التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين املرشحين 

م 17/09/2020لعضوية املجلس للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 

 م.16/09/2023وملدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي في 

لجنة املراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها التصويت على تشكيل 

م 17/09/2020ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ اعتبارا من 

 بأن املرشحين 16/09/2023وملدة ثالثة سنوات ميالدية تنتهي في 
 
م علما

حمد محمد أ -الد خاشقجيعمرو محمد خ -املرفقة سيرهم الذاتية هم: ـ

 ليل بترجيمكارم صبحي عبد الج -خالد عبد الرزاق الدهلوي 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط 

للرعاية الصحية وشركة إنشاء املستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة 

مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو 

بترجي وعضو مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل 

السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد إنشاء 

املستشفى السعودي األملاني في مدينة الدمام ومن املتوقع أن تكون قيمة 

ألف ريــال( من قيمة إجمالي العقد 56.300م بمبلغ) 2020التعامل للعام 

ألف ريال( 119.690بلغ ) ألف ريال( وبلغ التعامل م336,452البالغة ) 

م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. 2019خالل العام 

 )مرفق(.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط 

للرعاية الصحية والشركة السعودية 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 

الدكتور/ مكارم صبحي بترجي ، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية اإلدارة 

اإلشراف اإلداري على املستشفى السعودي األملاني بمدينة صنعاء 

بالجمهورية اليمنية مقابل حصول شركة الشرق األوسط للرعاية 

( من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة 10الصحية على نسبة )%

م وقد تم هذا التعاقد 2019ألف ريال( للعام 896مع بلغ التعامل مبلغ ) 

 بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط 

للرعاية الصحية والشركة املصرية السعودية للرعاية الصحية والتي تنشأ 

بترجي  مصلحة مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/ صبحي عبد الجليل

وعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس 

اإلدارة الدكتور/مكارم صبحي بترجي هذا التعامل عبارة عن اتفاقية 

اإلشراف اإلداري على املستشفى السعودي األملاني بمدينة القاهرة 

بجمهورية مصر العربية مقابل حصول شركة الشرق األوسط للرعاية 

( من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة 10ى نسبة )%الصحية عل

م ومن املتوقع 2019ألف ريال ( في العام 1.436،يلغ التعامل مبلغ ) 

ألف 2.000حصول شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية على مبلغ ) 

 م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.2020ريــال( للعام 
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األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط التصويت على 

للرعاية الصحية وشركة حائل الوطنية للخدمات الصحية والتي تنشأ 

مصلحة مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي 

وعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس 

بترجي ، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية  اإلدارة الدكتور مكارم صبحي

اإلشراف اإلداري على املستشفى السعودي األملاني بمدينة حائل مقابل 

( من 10حصول شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية على نسبة )%

صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة ومن املتوقع حصول شركة 

ذه االتفاقية بمبلغ الشرق األوسط للرعاية الصحية على عائد من ه

م 2019م وال توجد أي مبالغ خالل العام 2020ألف ريال ( في العام 500)

 وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط 

رة للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية والتي تنشأ مصلحة مباش

لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس 

اإِلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ، هذا التعامل عبارة عن عقد 

مستمر لتوفير االستشارات املتعلقة بإدارة املشاريع الجديدة وتنفيذ 

ية اتفاقيات اإلشراف اإلداري التي تقوم بها شركة الشرق األوسط للرعا

الصحية مع املستشفيات األخرى ومن املتوقع أن يبلغ حجم التعامل في 

ألف 6.616ألف ريال( وبلغ التعامل مبلغ ) 6,301مبلغ )  2020العام 

م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا 2019ريــــال( خالل العام 

 تفضيلية .

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط 

للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي للتعليم والتدريب والتي تنشأ 

مصلحة مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي 

وعضو مجلس اإِلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي هذا التعامل 

قد مستمر تقوم من خالله شركة بيت البترجي للتعليم عبارة عن ع

والتدريب بتقديم خدمات تنمية وتطوير املهارات وتدريب وتأهيل الكوادر 

الوطنية وتعتبر مصدر لتوظيف السعوديين في شركة الشرق األوسط 

م 2020للرعاية الصحية. ومن املتوقع أن يبلغ حجم التعامل في العام 

على أساس الخدمة الفعلية املقدمة بينما بلغ  ألف ريــال( تدفع 473)

م وقد تم هذا التعاقد 2019ألف ريــــال( خالل العام 607التعامل مبلغ )

 بدون شروط أو مزايا تفضيلية. 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط 

األجهزة الطبية للرعاية الصحية وشركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة 

)صيانة( والتي تنشأ مصلحة مباشرة لعضو مجلس اإِلدارة الدكتور خالد 

عبد الجليل بترجي ، هذا التعامل عبارة عن عقد مستمر تقوم من خالله 

شركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة األجهزة الطبية بتجديد وإصالح 

ملتوقع أن تكون والحفاظ على اآلالت الجراحية ملستشفيات الشركة ومن ا

ألف ريــال( تدفع على أساس 6.000م بمبلغ) 2020قيمة العقد للعام 

ألف ريال ( خالل 2,935الخدمة الفعلية املقدمة بينما بلغ التعامل مبلغ ) 

 م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.2019العام 

الشرق األوسط التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة 

للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي للصناعات الدوائية )باب فارما( 

والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/صبحي عبد 

الجليل بترجي ،هذا التعاقد عبارة عن قيام شركة )باب فارما( بشراء 

ملسبق وتوريد األدوية املحددة مع املدفوعات على أساس سعر الشراء ا

والفعلي لشركة الشرق األوسط للرعاية الصحية من الطرف الثالث 

ألف 25.000مبلغ )  2020)املوردين( واملتوقع أن تكون قيمة العقد للعام 

ريــال( تدفع على أساس املنتجات الفعلية التي يتم شراؤها بينما بلغ 



25 
 

هذا م وقد تم 2019ألف ريــــال ( خالل العام 18,279التعامل مبلغ ) 

 التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط 

للرعاية الصحية وشركة شباب الخليج لالستثمار والتطوير العقاري 

)جانبرو( والتي تنشأ مصلحة مباشرة لعضو مجلس اإِلدارة الدكتور/ 

التعاقد عبارة عن القيام بأعمال  مكارم صبحي عبد الجليل بترجي هذا

النظافة والحفاظ على سالمة البيئة بمستشفيات الشركة ومن املتوقع 

ألف ريال( وبلغ التعامل 16.000م )مبلغ 2020أن تبلغ قيمة العقد للعام 

وقد تم هذا التعاقد بدون  2019ألف ريـال( خالل العام 11,503مبلغ )

 شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط 

للرعاية الصحية وشركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا 

والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/ صبحي عبد 

الجليل بترجي وعضو مجلس اإِلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي 

لس اإلدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل بترجي وعضو وعضو مج

مجلس اإلدارة السيد سلطان صبحي عبد الجليل بترجي ، هذا التعامل 

عبارة عن عقد مستمر تقوم من خالله شركة الشرق األوسط للرعاية 

الصحية بتوفير التدريب لطالب التخصصات الطبية وغيرها ملنسوبي 

ألف ريال 4.071مبلغ)  2019حجم التعامل للعام كلية البترجي الطبية بلغ 

 ( وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط 

للرعاية الصحية وشركة إنشاء املستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة 

صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/ 

مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس اإلدارة 

السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي ،هذا التعاقد عبارة عن عقد 

التجديد والترميم ملستشفيات الشركة ومن املتوقع أن تكون قيمة 

قيمة إجمالي العقد ألف ريال ( من 12.400بمبلغ )  2020التعامل للعام 

ألف ريال( 55.653ألف ريــال (وبلغ التعامل مبلغ ) 110,330البالغة ) 

 م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.2019خالل العام 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط 

والتي تنشأ مصلحة  للرعاية الصحية وشركة إنشاء املستشفيات الدولية

مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة املهندس صبحي عبد الجليل بترجي وعضو 

مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس اإلدارة 

السيد/سلطان صبحي عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد إنشاء البرج 

األعمال الطبي باملستشفى السعودي األملاني في عسير حيث اكتملت 

ألف ريال ( مع العلم بأنه 53,061باملشروع وبلغ إجمالي قيمة العقد ) 

ألف ريال (على مدى 21.224سيتم سداد املبلغ املتبقي من العقد وقدره ) 

م وبناء  عليه بلغ التعامل مبلغ 2021خمسة سنوات حتى العام 

 م2020م واملبلغ املستحق للعام 2019ألف ريال( خالل العام 10.612)

ألف ريال( .وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا 10.612هو) 

 تفضيلية.



26 
 

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 وعضو مجلس 

اإِلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ، هذا التعامل عبارة عن توقيع 

اقيات اإلشراف اإلداري على أربعة مستشفيات بدولة باكستان مقابل اتف

%( من صافي الربح قبل خصم الضرائب 10حصول الشركة على نسبة )

والزكاة، وستكون هذه االتفاقيات صالحة ملدة عشرة سنوات من تاريخ 

م.وقد تم هذا التعاقد بدون 2019توقيعها وال توجد أي مبالغ خالل العام 

 زايا تفضيلية. شروط أو م

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط 

للرعاية الصحية وشركة إنشاء املستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة 

مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو 

اإلدارة  مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس

السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال 

سرير ومن 300إنشاء املستشفى السعودي األملاني بمكة املكرمة بسعة 

ألف ريــال(  200.000م بمبلغ ) 2020املتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام 

امل مبلغ ألف ريال ( وبلغ التع388,912من قيمة إجمالي العقد البالغة ) 

م وقد تم هذا التعاقد بدون 2019ألف ريال( خالل العام 108.874) 

 شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط 

للرعاية الصحية وشركة إنشاء املستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة 

ي عبد الجليل بترجي وعضو مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/صبح

مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس اإلدارة 

السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال 

سكن العاملين للمستشفى السعودي األملاني بمكة املكرمة ومن املتوقع 

لف ريــال( من قيمة أ50.000م بمبلغ ) 2020أن تكون قيمة التعامل للعام 

ألف ريال ( وبلغ التعامل مبلغ ) 113,732إجمالي العقد البالغة ) 

م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط 2019ألف ريال( خالل العام 17.026

 أو مزايا تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط 

املستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة للرعاية الصحية وشركة إنشاء 

مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو 

مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس اإلدارة 

السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال 

بمدينة الدمام. ومن املتوقع سكن العاملين للمستشفى السعودي األملاني 

ألف ريال( من قيمة 61.000م بمبلغ )2020أن تكون قيمة التعامل للعام 

ألف ريال( وبلغ التعامل مبلغ 98,101إجمالي العقد البالغة )

م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط 2019ألف ريال( خالل العام 28.677)

 أو مزايا تفضيلية.

قود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط التصويت على األعمال والع

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 

وهي عبارة عن عقد أعمال البرج  السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي

الطبي باملستشفى السعودي األملاني بمدينة الرياض ومن املتوقع أن تكون 

ألف ريال ( من قيمة إجمالي 106.000م بمبلغ ) 2020قيمة التعامل للعام 

شهر بلغ التعامل مبلغ )  36ألف ريال( ملدة 132,621العقد البالغة) 

وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو  م 2019ألف ريال ( خالل العام 22

 مزايا تفضيلية.
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التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط 

للرعاية الصحية وشركة إنشاء املستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة 

مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة املهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو 

الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة 

السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال 

توسعة أقسام التنويم باملستشفى السعودي األملاني بمدينة الرياض ومن 

ألف ريال ( 52.000م بمبلغ ) 2020املتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام 

ألف ريال ( بلغ التعامل مبلغ) 61,041قد البالغة )من قيمة إجمالي الع

م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط 2019ألف ريال ( خالل العام  5.973

 أو مزايا تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط 

للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي للياقة والتي تنشأ مصلحة مباشرة 

لعضو مجلس اإلدارة الدكتور/مكارم صبحي عبد الجليل بترجي وهي عبارة 

عن تقديم الخدمات الطبية ملوظفي شركة بيت البترجي للياقة من قبل 

ألف ريال( خالل العام 104ات الشركة وبلغ التعامل مبلغ )مستشفي

 م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. 2019

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط 

للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية والتي تنشأ مصلحة مباشرة 

هندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس لرئيس مجلس اإلدارة امل

اإِلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية 

للشراف اإلداري على مشروع مدينة البترجي الطبية في مدينة اإلسكندرية 

بجمهورية مصر العربية في منطقة ) إليكس ويست( مقابل حصول 

صافي األرباح قبل خصم الضرائب والزكاة  ( من10الشركة على نسبة )%

م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط 2019وال توجد أي مبالغ خالل العام 

 أو مزايا تفضيلية. 

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 وعضو مجلس 

اإِلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي، هذا التعامل عبارة عن 

إلشراف اإلداري على مستشفى الشارقة ومستشفى عجمان اتفاقيات ا

%( من صافي الربح قبل خصم 10ويحق للشركة الحصول على نسبة )

م 2019ألف ريال( خالل العام 898الضرائب والزكاة. بلغ التعامل مبلغ )

للمستشفى السعودي األملاني بمدينة الشارقة وبلغ التعامل مبلغ 

م للمستشفى السعودي األملاني 2019ألف ريال( خالل العام 3.809)

 بمدينة عجمان وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. 

افقة  املو

على جميع 

 البنود

: التصويت على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن 1البند 

 ملا يلي: 
 
مليون 150املبلغ اإلجمالي للزيادة: -طريق منح أسهم مجانية وفقا

مليون ريال سعودي،  750رأس مال الشركة قبل الزيادة  -ريال سعودي. 

مليون ريال سعودي ، بنسبة زيادة  900ورأسمالها بعد الزيادة سيبلغ 

مليون سهم، وعدد  75عدد أسهم الشركة قبل الزيادة  -%. 20قدرها 

تهدف الشركة من زيادة  -مليون سهم.  90أسهمها بعد الزيادة سيكون 

ا إلى املواءمة مع حجم أصولها ودعم استثماراتها وتوسعاتها رأس ماله

مليون ريال 150ستتم الزيادة من خالل رسملة مبلغ  -املستقبلية. 

عالوة اإلصدار وذلك من عن طريق منح  -سعودي من االحتياطي النظامي

في حال املوافقة على البند،  -سهم واحد مقابل كل خمسة أسهم مملوكين. 

ة للمساهمين املالكين لألسهم بنهاية تداول يوم الجمعية ستكون األحقي

العامة للشركة واملقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في 

في  -نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 

حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة 

13-Sep-20 شركة دله للخدمات الصحية 
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األسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة لجميع حملة 

 30األسهم املستحقين للمنحة كل حسب حصته، خالل مدة ال تتجاوز 

 من تاريخ تحديد األسهم املستحقة لكل مساهم. 
 
تعديل املادة رقم  -يوما

( من نظام الشركة األساس، واملتعلقة برأس مال الشركة، وذلك بما 7)

 ملقترحة لرأس مال الشركةيتفق مع الزيادة ا

التصويت على تعديل الغرض من عملية شراء الشركة ألسهمها 

واالحتفاظ بها كأسهم خزينة كالتالي: من: مجلس اإلدارة يرى أن سعر سهم 

الشركة أقل من قيمته العادلة. إلى: استخدامها كعوض في صفقة املبادلة 

اململكة لالستثمار والتطوير مقابل أسهمها في شركة درع الرعاية مع شركة 

 القابضة.

( من نظام الشركة األساس، 19التصويت على تعديل املادة رقم )

 واملتعلقة بصالحيات مجلس اإلدارة

( من نظام الشركة األساس، 21التصويت على تعديل املادة رقم )

 واملتعلقة برئيس مجلس اإلدارة.

( من نظام الشركة األساس، واملتعلقة 25التصويت على حذف املادة رقم )

 باللجنة التنفيذية

( من نظام الشركة األساس، واملتعلقة 27التصويت على حذف املادة رقم )

 بلجنة الترشيحات واملكافآت

( الى نظام الشركة األساس، واملتعلقة 25التصويت على إضافة مادة رقم)

 اللجانبتشكيل 

افقة  املو

على جميع 

 البنود

التصويت على نتائج املفاوضات بين الشركة واللجنة املشكلة ملعالجة 

وضع األصول الخاصة بالشركة وتفويض رئيس املجلس بتوقيع تلك 

 االتفاقية

15-Nov-20 
الشركة السعودية للنقل 

 الجماعي

( 5( إلى )4) التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة املراجعة من

( أعضاء وذلك بتعيين عضو 5مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة املراجعة )

مجلس اإلدارة االستاذ / تركي بن مساعد بن علي املبارك )عضو مستقل( 

 في لجنة املراجعة ابتداء  من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة 
 
عضوا

 31/12/2021عمل اللجنة الحالية بتاريخ 

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين املهندس/ محمد بن 

عبداملحسن بن إبراهيم آل الشيخ )عضو غير تنفيذي( بمجلس اإلدارة 

م إلكمال دورة املجلس حتى تاريخ 22/07/2020ابتداء  من تاريخ تعيينه في 

 للعضو 12/02/2021انتهاء الدورة الحالية ملمثلي الحكومة بتاريخ 
 
م خلفا

ق األستاذ / عالء بن عبدهللا بن عبدالرحمن الفدى )عضو غير الساب

 تنفيذي(.

الموافقة 

على 

جميع 

 البنود

( من نظام الشركة األساس، املتعلقة بـ 2التصويت على تعديل املادة )

 )اسم الشركة(.

28-Dec-20 شركة أسمنت الرياض 
املتعلقة بـ ( من نظام الشركة األساس، 1التصويت على تعديل املادة )

 )تأسيس الشركة(.

( من نظام الشركة األساس، املتعلقة بـ 3التصويت على تعديل املادة )

 )أغراض الشركة(.
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( من نظام الشركة األساس، املتعلقة بـ 7التصويت على تعديل املادة )

 )رأس مال الشركة(.

املتعلقة بـ ( من نظام الشركة األساس، 8التصويت على تعديل املادة )

 )االكتتاب في األسهم(.

( من نظام الشركة األساس، املتعلقة بـ 9التصويت على تعديل املادة )

 )التخلف عن دفع قيمة السهم(.

( من نظام الشركة األساس، املتعلقة بـ 11التصويت على تعديل املادة )

 )تداول االسهم(.

الشركة األساس، املتعلقة بـ  ( من نظام13التصويت على تعديل املادة )

 )شهادات االسهم(.

( من نظام الشركة األساس، املتعلقة بـ 16التصويت على تعديل املادة )

 )تخفيض رأس املال(.

( من نظام الشركة األساس، املتعلقة بـ 20التصويت على تعديل املادة )

 )إنقضاء العضوية(.

نظام الشركة األساس، املتعلقة بـ  ( من21التصويت على تعديل املادة )

 )سلطات مجلس اإلدارة(.

( من نظام الشركة األساس، املتعلقة بـ 22التصويت على تعديل املادة )

 )مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة(.

( من نظام الشركة األساس، املتعلقة بـ 23التصويت على تعديل املادة )

 )تشكيل مجلس اإلدارة(.

( من نظام الشركة األساس، املتعلقة بـ 24على تعديل املادة )التصويت 

 )اجتماعات مجلس االدارة(.

( من نظام الشركة األساس، املتعلقة بـ 25التصويت على تعديل املادة )

 )حضور االجتماعات(.

( من نظام الشركة األساس، املتعلقة بـ 28التصويت على تعديل املادة )

 الجمعيات(.)رئاسة اجتماعات 

( من نظام الشركة األساس، املتعلقة بـ 29التصويت على تعديل املادة )

 )اختصاصات الجمعيات(.

( من نظام الشركة األساس، املتعلقة بـ 30التصويت على تعديل املادة )

 )اختصاصات الجمعيات(.

بـ  ( من نظام الشركة األساس، املتعلقة54التصويت على تعديل املادة )

 )نشر النظام األساس ي للشركة(

( من نظام الشركة األساس، املتعلقة بـ 34التصويت على تعديل املادة )

 )كشف حضور املساهمين وعدد األصوات(.

( من نظام الشركة األساس، املتعلقة بـ 38التصويت على تعديل املادة )

 )تشكيل لجنة املراجعة(.

( من نظام الشركة األساس، املتعلقة بـ 39) التصويت على تعديل املادة

 )اجتماع لجنة املراجعة(.

( من نظام الشركة األساس، املتعلقة بـ 40التصويت على تعديل املادة )

 )اختصاص لجنة املراجعة(.

( من نظام الشركة األساس، املتعلقة بـ 48التصويت على تعديل املادة )

 )أرباح املساهمين(.

( من نظام الشركة األساس، املتعلقة بـ 53التصويت على تعديل املادة )

 )أحكام ختامية(.

 

  الصندوق  إدارة ملجلس السنوي  تقرير -5

 , وكان حضور السادة األعضاء كما يلي : م 2020اجتماعين خالل عام  الصندوق  إدارة مجلس عقد
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 العضو تصنيف عضو مجلس اإلدارة  إسم
 الول  اإلجتماع

 م2020 فبراير  23

 الثاني اإلجتماع

 م2020 أكتوبر  28

     املجلس رئيس قاسم الخصاونة معاذ/  الستاذ

   مستقلغير  عضو تايه أبو  أحمد بن سليمان/  الستاذ

   مستقل  رغي عضو *صالح بن ناصر العميرالستاذ / 

   - مستقل عضو عبدالكريم بن حمد النجيدي **/  الدكتور 

  - عضو مستقل محمد بن مسفر املالكي**الستاذ / 

 م وذلك حسب خطابنا املرسل إلى هيئة السوق املالية.15/1/2020تم تعيين األستاذ/ صالح بن ناصر العمير بمجلس الصندوق  بتاريخ * 

 .املرسل إلى هيئة السوق املاليةم وذلك حسب خطابنا 30/09/2020تم تعيين العضوين بمجلس الصندوق  بتاريخ ** 

 :  التقرير  محل بالصندوق  العالقة ذات التاليةالنقاط  واستعراضمناقشة م 2020فبراير  23املنعقد بتاريخ  االجتماع الول خالل  تم

 املجلس موافقة%. ومن ثم اعتماد 100للجتماع  نصاب الحضور بالحضور رئيس املجلس في البداية، وبلغت نسبة  رحب .1

 .للذهب فالكم صندوق  طرح على

 م.2019 ديسمبر 26 في املنعقد املجلس اجتماع محضر اعتماد تم .2

 واألحكام الشروط في املذكورة واالهداف االستراتجية اتباع على والخاصة العامة الصناديق إدارة  مجلس موافقة .3

 .صندوق  لكل واملستندات

 م.2020 فبراير 17 في املنتهية للفترة االستثمارية الصناديق وأداء أنشطة في التطور  استعراض تم .4

 م.2020 فبراير 17 في املنتهية الفترة خالل للصناديق والخارجة الداخلة النقدية التدفقات بيانات استعراض تم .5

  املطروحة الصناديق بعض في التطورات وأخر فالكم صناديق أداء استعراض تم .6
 
 .مؤخرا

 الشركة في املتبعة واإلجراءات األنظمة ،املخاطر وإدارة واإللتزام املطابقة إدارة مدير الصومالي، حسن /األستاذ استعرض .7

 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

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

 .األموال

  للهيئة املقدمة االستثمار لقيود املخالفات اشعار تم .8
 
 م.2019 للعام السعودي بالريال للمرابحة فالكم صندوق  وخصوصا

 .هيلز عرعر صندوق  في والتعيينات العقود عن املجلس مراجعة تم .9

 اإلستثمارية القرارات إتخاذ عملية النقاش شمل. منفصل بشكل السعودية لألسهم فالكم صناديق أداء املجلس ناقش .10

 .األصول  إلدارة واإلستراتجية

 :  التقرير  محل بالصندوق  العالقة ذات التاليةالنقاط  واستعراضمناقشة  م2020 أكتوبر  28املنعقد بتاريخ  االجتماع الثانيخالل  تم

 %.100 للجتماع الحضور  نصاب نسبة وبلغت البداية، في املجلس رئيس بالحضور  رحب .1

 م .2020 فبراير 23 في املنعقد املجلس اجتماع محضر اعتماد تم .2

 واألحكام الشروط في املذكورة واالهداف االستراتجية اتباع على والخاصة العامة الصناديق إدارة  مجلس موافقة .3

 .صندوق  لكل واملستندات

 م.2020 أكتوبر 12 في املنتهية للفترة االستثمارية الصناديق وأداء أنشطة في التطور  استعراض تم .4

 م.2020 أكتوبر 12 في املنتهية الفترة خالل للصناديق والخارجة الداخلة النقدية التدفقات بيانات استعراض تم .5

. التطورات وأخر فالكم صناديق أداء استعراض تم .6
 
 في بعض الصناديق املطروحة مؤخرا

، األنظمة واإلجراءات املتبعة في األموال لسغ غن والتبليغااللتزام  مسؤول، العمري  فاطمة /ةاألستاذ تاستعرض .7

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

شركة  تقدمها التي الجهود(، و استعرضت CRSالصناديق االستثمارية ومتطلبات الفاتكا ومعايير التبليغ املشتركة )

 دورة ولجميع موظفي  األرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة دورةدورات للموظفين ومنها  منللخدمات املالية  فالكم
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و كما تمت مراجعة الجهود التي تبذلها مجموعة  املسجلين للموظفين املالية السوق ولوائح هيئة  أنظمةتغطي تحديثات 

املطابقة وااللتزام وإدارة املخاطر للتأكد من إلتزام اإلدارات املختصة بالعمل بالئحة صناديق االستثمار، ونظام مكافحة 

 ل.اغسل األمو 

 تاريخ وم 1/11/2020 تاريخ من ابتداء بها العمل سيتم التي املالية السوق  هيئة لوائح تعديل اعتماد مناقشة تم .8

 .م1/1/2022

الية السوق امل ولهيئة السوق املالية  التفتيشية الزيارةالنقاط التي تم اإلشارة لها في  أبرز قسم إدارة االلتزام بتغطية  قام .9

 )تداول(. السعودية

 تاريخ في( 2/6/3433/20)ص/ رقم الهيئة خطاب في الواردة األولية للطروحات فالكم صندوق  مخالفة املجلس ناقش .10

لم يتم تحديث نسخة الشروط  حيثالئحة صناديق االستثمار،  من (54) املادة مخالفة على تنص والتيه 14/11/1441

 املواقع في واألحكام روطالشعلى موقع السوق املالية السعودية )تداول(، وسيقوم مدير الصندوق بتحديث  واألحكام

 .الصلة ذات

 ي خاص. و صندوق تطوير عقار  –ام ع –املجلس على إنشاء صندوق فالكم للدخل الثابت  موافقة .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

 

 الصندوق  إلستثمارات القطاعي التوزيع 2020كما في نهاية  2019كما في نهاية 

 الطاقة  8.57% 15.99%

 املواد األساسية 20.67% 12.04%

 السلع الرأسمالية 4.67% 3.45%

 النقل  4.35% 0%

 الخدمات التجارية واملهنية 5.96% 0%

 الخدمات االستهالكية 5.52% 8.30%

 تجزئة السلع الكمالية 3.94% 3.00%

 تجزئة األغذية  2.29% 0%

 الرعاية الصحية 5.06% 3.84%

 التطبيقات وخدمات التقنية  0% 2.18%

 الصناديق العقارية املتداولة  0% 6.62%

 إدارة وتطوير العقارات 5.94% 0%

 صناديق املؤشرات املتداولة 3.29% 9.88%

 الصناديق االستثمارية  19.91% 29.41%

 نقد 9.78% 5.28%

 توزيعات تحت التحصيل 0.05% 0%

 املجموع 100% 100%

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

  2020 عام خالل األولية للطروحات فالكم صندوق  حقق
 
 إي عائدا

 
 املؤشر حققه %12.43 مقداره إيجابي بعائد مقارنة %17.24 بمقدار جابيا

  (تاس ي) السعودية سهماأل  ؤشرم وحقق ،(األولية للطروحات فالكم مؤشر) االسترشادي
 
 إيجابيا

 
وقد تمكن الصندوق   .%3.58 بمقدارعائدا

 ٪.14.37 املؤشرب مقارنة % 39.18 على مدى عامين بنسبة تراكمي من تحقيق عائد

ا مقارنة بعام  كان 2020اإلقبال على االكتتابات األولية العامة خالل عام  أن ا جد   2019قوي 
 
. 2020ا في عام شركات تقريب   4هد إدراج ، حيث ش

ا  2021نتوقع أن يكون عام و . 2019، استفاد مدير الصندوق من إضافة الشركات الصغيرة واملتوسطة في العام املاض ي باإلضافة إلى ذلك
 
سوق

ا لالكتتابات األولية بعد التعافي من جائحة
 
 .19-كوفيد نشط

ا اأثرت كما تو ، 19-وفيدك بسبب جائحة 2020فيما يتعلق بديناميكيات عالم األعمال ، يواجه العالم بأكمله صعوبات خالل عام  ململكة أيض 

ة لقد رأينا جهود ومبادرات اإلصالح االقتصادي في اململكة التي تم تنفيذها خالل السنوات املاضية ، باإلضاف. و بانخفاض أسعار النفط السائدة

رادات ستحقق زيادة في اإليرادات ، حيث تشير التقديرات إلى أن اإلي والتي ،الجائحةملواجهة  2020الل عام إلى املبادرات التي تم اإلعالن عنها خ

 .2020٪ عما هو متوقع في 10.3مليار ريال بزيادة  849سيصل إلى نحو  2021في عام 

  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 : 

تم إجراء تغيير إلعضاء مجلس إدارة الصندوق حيث تم تعيين األستاذ/ صالح بن ناصر العمير )عضو مستقل( وذلك حسب خطابنا  -

 م.15/1/2020املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ 

وهي تغيير في عضوية األستاذ/ سليمان أبو تاية و األستاذ/ صالح العمير من  تم أجراء تغيير في عضوية أعضاء مجلس إدارة الصندوق  -

عضو مستقل إلى عضو غير مستقل، وذلك لوجودهم في عضوية أحدى الشركات املستثمر بها من قبل الشركة األم حيث أن هذه 

الدكتور/ عبدالكريم بن حمد النجيدي و األستاذ/  –مستقلين  –وباالضافة إلى تعيين عضوين جديدين الشركة تعد شركة شقيقية. 

 م.30/09/2020حسب خطابنا املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ وذلك محمد بن مسفر املالكي 

لهم إلى الئحة مؤسسات السوق املالية ى الئحة األشخاص املرخص متم أجراء تغيير لعكس التغييرات التالية وهي تعديل في مس -

 م.28/10/2020وإضافة وتعديل في إداء السابق للصندوق وذلك حسب خطابنا املرسل إلى الهيئة السوق املالية بتاريخ 

محمد الصالح من  بنتم أجراء تغيير في عضوية أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق حيث تم تغيير في عضوية األستاذ/ عبداملحسن  -

السابق(  اإلدارةوعضو مستقل وذلك إلستقالة األستاذ/ بدر بن فهد العذل )رئيس مجلس  دارةاإل مجلس إدارة إلى رئيس مجلس  عضو

 م.17/11/2020وذلك حسب خطابنا املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ 

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

   أخرى  علوماتم -6

 ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق.

 

 أخرى  استثمارية صناديق في الصندوق  استثمار -7

 .%23.20ما نسبته م 2020في نهاية عام كما بلغت استثمارات الصندوق في الصناديق االستثمارية األخرى 

 

 الصندوق االستثماري  نسبة االستثمار الرسوم اإلدارية

 صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي 19.91% 0.50%

 صندوق فالكم املتداول لألسهم السعودية 3.29% 0.50%



33 
 

  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 لةاملسؤو  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

  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

http://www.pwc.com/me













































