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 مدير الصندوق

  

  شركة أصول وبخيت االستثمارية
  طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين

   11526الرمز البريدي  63762ص ب 
  الرياض، المملكة العربية السعودية

  00966114191797هاتف  :
  00966114191899فاكس: 

www.obic.com.sa  
 

  أمين الحفظ

  

  اإلنماء لالستثمار
  المملكة العربية السعودية

  11586الرياض  66674ص.ب
  طريق الملك فهد، برج العنود، الدور العشرون 

  00966112185968هاتف
  00966112185970فاكس 

www.alinmainvestment.com  

 انونيالمحاسب الق

  

  المحاسـبون المتحدونأر اس ام
  المملكة العربية السعودية

  11775الرياض  1233ص.ب
   3193مبنى رقم  –حي العليا  –طريق العروبة

  +9361 416 11 966هاتف
 +9349 416 11 966فاكس 

www.rsm.global/saudiarabia 

 اللجنة الشرعية

 

  دار المراجعة الشرعية
  يلة الشيخ / إرشاد أحمدفض

 عزيز الرحمن فضيلة الشيخ /
  مملكة البحرين  - المنامة  21051ص.ب.

  973-1-721-5898هاتف: 
 

 الجهة المنظمة
  

  هيئة السوق المالية
  المملكة العربية السعودية

   طريق الملك فهد، مبنى القلعة
  11642الرياض  87171ص.ب

  : www.cma.org.sa الموقع اإللكتروني
 info@cma.org.saالبريد اإللكتروني:



السوق للمتاجرة بأسهم التقرير السنوي لصندوق أصول وبخيت 
  الموازية

Osool & Bakheet Parallel Market Trading Equity Fund 
Annual Report 

 

 ‐ 1‐    

 

 معلومات صندوق االستثمار: .أ
 

 اسم صندوق االستثمار: 1
  للمتاجرة بأسهم السوق الموازية. وبخيتصندوق أصول 

  
 ته:ااالستثمار وممارس وسياساتأهداف  2

مــن خــالل االســتثمار فــي أســهم الشــركات المدرجــة فــي  الطويل وذلكتتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خالل تحقيق عائد مطلق على المدى 
الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق الرئيســية، ولــه صــالحية االســتثمار بالصــناديق االســتثمارية المطروحــة وحــداتها طرحــاً  وأسهمالسوق الموازية  - نمو 

اديق المدارة من قبل مدير الصندوق). باإلضافة إلى إمكانية استثمار الســيولة النقديــة المتــوفرة فــي ودائــع آجلــة عاماً ومرخصة من قبل الهيئة (بما في ذلك الصن
تقرهــا اللجنــة بالريال السعودي لدى المصارف المرخصة في المملكة العربية السعودية على أن تكون جميــع االســتثمارات متوافقــة مــع الضــوابط الشــرعية التــي 

  .  الشرعية للصندوق
  

 :واألرباحسياسات توزيع الدخل  3
ون في ربح لن يتم توزيع أي أرباح على المشتركين، بل سيعاد استثمار األرباح في الصندوق. وبما أن الصندوق مملوك من قبل المشتركين فإنهم يتشارك

  وخسارة الصندوق كل بنسبة ما يملكه من وحدات في الصندوق. 
 

 :لصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابلبيان يفيد بأن تقارير ا 4
اإلضافة إلى يحق لمالك الوحدات طلب الحصول على تقارير الصندوق والقوائم المالية السنوية والنصف سنوية من مدير الصندوق بدون مقابل عند طلبها، ب

لمدير الصندوق  يالموقع اإللكترون www.saudiexchange.saالسعودية "تداول"  االطالع عليها من خالل الموقع االلكتروني للسوق المالية
www.obic.com.sa. 

 
  المتبعة لحساب المؤشر: والمنهجية واألسسالمزودة للمؤشر  والجهةاالسترشادي، المؤشر  5

  م الحرةمن قبل السوق المالية السعودية (تداول)، حيث يعتمد في حسابه على طريقة األسه دأعلى) المزوهو مؤشر السوق الموازية (نمو حد 
  

 أداء الصندوق: .ب
  

 جدول مقارنة يغطي السنوات الثالث األخيرة (أو منذ تأسيس الصندوق) يوضح: 1
  

  2018  2019 2020 2021 
صــــــافي قيمــــــة أصــــــول  . أ

الصــندوق فــي نهايــة كــل 
  سنة مالية.

1,006,807  3,122,863 16,603,018 31,724,234 

صــــــافي قيمــــــة أصــــــول  . ب
الصــندوق لكــل وحــدة فــي 

  ية.نهاية كل سنة مال
0.88 1.91  3.98  4.61 

أعلى قيمــة لصــافي أصــول   .ج
الصندوق لكــل وحــدة خــالل 

  .السنة المالية
0.95 1.91  4.03 4.69 

ــول   .د ــافي أص ــة لص ــل قيم أق
الصندوق لكــل وحــدة خــالل 

  .السنة المالية
0.76 0.87  1.62 3.98 

إجمــــالي عــــدد الوحــــدات   .ه
المصــدرة كمــا فــي نهايــة 

  .السنة المالية
1,150,653 1,631,121  4,172,205 6,886,796 

 5/04/2017 * منذ التأسيس:                    
 سجل أداء يغطي: 2

 
 العائد اإلجمالي لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات، (أو منذ التأسيس). . أ

 
  منذ التأسيس*  سنوات 3  سنة واحدة

%15.8 %426.4 360.1 % 
 05/04/2017تاريخ التأسيس:

 
 
 
 

 
 

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

 *منذ التأسيس  2018 2019 2020 2021

15.8 %  %107.9 %118.7 0.8% 360.1 % 
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  05/04/2017تاريخ التأسيس:
  

 نها بشكل واضح.أثرت في أداء الصندوق، يجب اإلفصاح عإذا حدثت تغيرات جوهرية خالل الفترة و . 3
 .يوجدال 

  
أن تحتوي اسم المصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على  . 4

 التصويت (موافق / غير موافق/ االمتناع عن التصويت).
 كما يلي: لتفاصيلعن ممارسات التصويت بما يلزم، وا لقد تم الحضور والتصويت على معظم الجمعيات العمومية الخاصة بالصندوق، كما تم اإلفصاح

 
 18/03/2021 السعودية للبتروكيماوياتشركة كيان 

  نعم م.31/12/2020التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 
  نعم  م.31/12/2020التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 
  نعم  م.31/12/2020التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في 

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

  م وتحديد أتعابه.2022م، والربع األول من عام 2021العام المالي 
  لایر 1,020,000لفوزان كي بي أم جي ا

  نعم  م.31/12/2020التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 
) لایر مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية 1,400,000التصويت على صرف مبلغ (

  نعم  م.31/12/2020المنتهية في 

دارة على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء تعينهم الشركة التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإل
م 2021مارس  20السعودية للصناعات األساسية ("سابك") للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 

  م. (مرفق السيرة الذاتية).2024مارس  19ومدتها ثالث سنوات تنتهي في 
  امتناع

ها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهام
م، علماً بأن 2024مارس  19وحتى انتهاء الدورة في تاريخ  2021مارس  20الجديدة ابتداًء من 

األستاذ/ خالد علي  -الدكتور/ وليد أحمد الشلفان  -المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 
 حيي عيسى األنصارياألستاذ/ ي-األستاذ/ بشار طالل كيالي-القرني

  نعم

 19/04/2021 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
هـ الموافق 30/4/1442التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 

  نعم م.15/12/2020

هـ 30/4/1442التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 
  نعم  م.15/12/2020الموافق 

هـ الموافق30/4/1442التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في
  نعم م.15/12/2020

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

هـ 1443/1444م والربع األول للعام المالي 2020/2021الموافق ه 1442/1443من العام المالي 
  م وتحديد أتعابه.2022/2023

 طالل أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون

هـ 30/4/1442التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 
  نعمم.15/12/2020الموافق 

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح لمساهمي الشركة للعام المالي 
  نعم  م لعدم وجود أرباح هذا العام.2019/2020هـ الموافق 1441/1442

لایر) مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي  2,200,000التصويت على صرف مبلغ (
  نعم  م.15/12/2020وافق هـ الم30/4/1442المنتهي في 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس 
مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خالل العام 

رض بالمركز التجاري م وهي عقد إيجار لمع2020/2021هـ الموافق 1442/1443المالي القادم 
لایر، 2,147,838بإيجار سنوي قدره  2م188والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 

 741.129م بلغ 2019/2020هـ الموافق 1441/1442علماً بأن مبلغ التعامل خالل العام الماضي 
 لایر (دون مزايا تفضيلية).

  نعم

الشركة وبين األستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين 
محمد فقيه رئيس مجلس اإلدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خالل العام المالي القادم 

م وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 2020/2021هـ الموافق 1442/1443
  لایر، (دون مزايا تفضيلية). 672,500بإيجار سنوي قدره  2م225

  عمن

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس
مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خالل العام 

دره م وهي عقد لوحات إعالنية بإيجار سنوي ق2020/2021هـ الموافق 1442/1443المالي القادم 
م 2019/2020هـ الموافق 1441/1442لایر، علماً بأن مبلغ التعامل خالل العام الماضي  171,000

 لایر (دون مزايا تفضيلية). 57.000بلغ 

  نعم

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس 
ادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خالل العام مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالرحمن عبد الق

 2م36م وهي عقد إيجار مكتب مساحته 2020/2021هـ الموافق 1442/1443المالي القادم 
هـ 1441/1442لایر، علماً بأن مبلغ التعامل خالل العام الماضي  46,800بإيجار سنوي قدره 

 يلية).لایر (دون مزايا تفض15.600م بلغ 2019/2020الموافق 

  نعم

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين األستاذ/ زياد بسام محمد البسام 
هـ الموافق 1442/1443عضو مجلس اإلدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خالل العام المالي القادم 

ره ، بإيجار سنوي قد2م16م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 2020/2021
م 2019/2020هـ الموافق 1441/1442لایر، علماً بأن مبلغ التعامل خالل العام الماضي  235,700

  لایر والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات (دون مزايا تفضيلية). 78.567بلغ 

  نعم

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مكتب المستشار األستاذ/ أحمد 
زيز سليمان الحمدان لالستشارات المالية واإلدارية عضو مجلس اإلدارة وله مصلحة عبد الع

م وهي اتفاقية 2020/2021هـ الموافق 1442/1443مباشرة فيها، خالل العام المالي القادم 
  لایر. 1.200.000استشارات مالية وقانونية لمدة سنة بمبلغ 

  نعم

 21/04/2021 اسمنت الرياض 
  نعم م.31/12/2020رير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في التصويت على تق

  نعم  م.31/12/2020التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 
  نعم  م.31/12/2020التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 

  نعم  م.2020العام المالي  التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن
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التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة
المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع األول، الربع الثاني، الربع 

  م وتحديد أتعابه.2021الثالث والسنوية للسنة المالية 
  إرنست ويونج

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن 
  نعم .2021السنة المالية

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 
سهم وبإجمالي مبلغ % من القيمة األسمية لل10) لایر للسهم والتي تمثل 1م بواقع (2020عام 
مليون لایر، على أن تكون أحقية أرباح النصف الثاني لمساهمي الشركة المالكين لألسهم 120

يوم إنعقاد الجمعية و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع األوراق المالية 
مالي األرباح بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة للشركة، وبذلك يصبح إج

% من 17.5) لایر للسهم والتي تمثل 1.75م هو ( 2020الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 
مليون لایر، وسيتم اإلعالن عن تاريخ توزيع أرباح النصف  210القيمة االسمية للسهم وباجمالي 

 الثاني الحقاً.

  نعم

 سعودي كمكافأة ألعضاء ) مليون وأربعمائة ألف لایر1,400,000التصويت على صرف مبلغ (
) مائتا ألف لایر سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 200,000مجلس اإلدارة بواقع (

  م.31/12/2020
  نعم

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

مليون لایر وذلك  80.2م بقيمة 2020مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة األسمنت خالل العام 
  بالشروط التجارية السائدة

  نعم

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

  مليون لایر وذلك بالشروط التجارية السائدة 1.7م بقيمة 2020خالل العام 
  نعم

 26/04/2021 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
  نعم م.2020ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 

  نعم  م.2020ديسمبر  31التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 
  نعم  م2020ديسمبر  31التصويت على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 

  نعم  م2020التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 
تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة  التصويت على

المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من 
  م، وتحديد أتعابه.2022م، والربع األول من العام المالي 2021العام المالي 

  الســادة / أرنست ويونغ وشركاهم                                        

) لایر 393,750,000التصويت على توصية مجلس االدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها (
) لایر 1م بواقع (2020ديسمبر  31سعودي عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 

ى أن تكون األحقية للمساهمين %) من قيمة السهم اإلسمية، عل10للسهم، والذي يمثل (
المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي 

الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية (مركز اإليداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ 
فقة الجمعية العامة للشركة على اإلستحقاق، وسيتم تحديد تاريخ توزيع االرباح الحقاً بعد موا

 هذه التوصية.

  نعم

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن
  نعم  م.2021العام المالي 

م 2022م و2021م و2020التصويت على توصية مجلس االدارة لسياسة توزيع االرباح لالعوام 
تستهدف الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) إلى والتي تنص على التالي : 

لایر سعودي للسهم عن كل نصف سنة، وذلك لفترة الثالث سنوات القادمة أبتداًء من  1توزيع 
م. علماً أن سياسة توزيع االرباح ستكون قابلة للتغيير بناًء على أية تغييرات جوهرية 2020العام 

لتقلبات الحادة في أسعار النقل العالمية أو أية إلتزامات لجهات في إستراتيجية الشركة أو ا
  تمويلية قد تنشأ على الشركة مستقبالً.

  نعم

% من صافي االرباح الى االحتياطي النظامي نظراً لتجاوزه10التصويت على إيقاف تجنيب نسبة 
  نعم % من رأس المال.30

كة والشركة السعودية للكهرباء والتي لعضو التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشر
مجلس اإلدارة/ عبدالملك بن عبدهللا الحقيل مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو في مجلس 
إدارة الشركة السعودية للكهرباء، وهي عبارة عن عقد التخليص الجمركي ونقل مواد الشركة 

تمنح أي مزايا تفضيلية، وقد بلغت لألوزان الثقيلة، وذلك ضمن سياق األعمال االعتيادية ولم 
 مليون لایر سعودي. (مرفق) 5م مبلغ 2020قيمة التعامل خالل عام 

  نعم

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للكهرباء، والتي لعضو 
ي مجلس مجلس اإلدارة/ عبدالملك بن عبدهللا الحقيل مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو ف

إدارة الشركة السعودية للكهرباء، وهي عبارة عن عقد التخليص الجمركي ونقل مواد الشركة 
لألوزان الخفيفة، وذلك ضمن سياق األعمال االعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، وقد بلغت 

  مليون لایر سعودي. (مرفق) 175م مبلغ 2020قيمة التعامل خالل عام 
  نعم

  
 29/04/2021 ع الوطنيةشركة التصني

  نعم م.31/12/2020التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 
  نعم  م.31/12/2020التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 
  نعم  م.31/12/2020التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 

ت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلكالتصوي
م، 2021لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 

  م وتحديد أتعابه.2022وللربع األول من العام 
  لایر 850,000 (PWC)مكتب برايس ووترهاوس كوبرز 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات 
(شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة 

لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت والتي لعضو مجلس اإلدارة د. طالل بن علي 
لحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إثيلين، علماً بأن الشاعرمص

  لایر، والتوجد أي شروط تفضيلية. 10,958,781م تبلغ 2020إجمالي قيمة الشراء لعام 

  نعم

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات 
لشركة التصنيع الوطنية) ومصنع شركة األقمشة الصناعية غير المنسوجة وهي (شركة تابعة 

شركة تابعة لشركة الخفرة القابضة والتي لرئيس مجلس اإلدارة المهندس مبارك بن عبدهللا 
الخفرة مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي بروبلين، علماً 

  لایر، والتوجد أي شروط تفضيلية. 4,347,099م تبلغ  2020لعام  بأن إجمالي قيمة الشراء

  نعم

لایر لكل عضو من األعضاء عن  350,000التصويت على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ وقدره 
  نعم  م.31/12/2020العام المالي المنتهي في 

  نعم  م.31/12/2020التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 
    



السوق للمتاجرة بأسهم التقرير السنوي لصندوق أصول وبخيت 
  الموازية

Osool & Bakheet Parallel Market Trading Equity Fund 
Annual Report 

 

 ‐ 4‐    

 

 29/04/2021 الشركة التعاونية للتأمين
  نعم .2020ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 
  نعم  .2020ديسمبر  31التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 

ديسمبر31عام المالي المنتهي فيالتصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن ال
  نعم .2020

  نعم  .2020التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 
التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة 

سنوي من العام المالي وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث وال
  م ،وتحديد أتعابهم. (مرفق)2022، والربع األول من عام 2021

  نعم

) لایر كمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية 5,162,500التصويت على صرف مبلغ (
  نعم  م2020ديسمبر  31المنتهية في 

  نعم  التصويت على تعديل الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة. (مرفق)
  نعم  التصويت على تعديل الئحة لجنة المراجعة. (مرفق)

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية 
لایر للسهم الواحد والتي  0.8مليون لایر سعودي بواقع  100م وقدرها 2020ديسمبر  31في 

أن تكون األحقية لمساهمي الشركة المالكين  %) من قيمة السهم اإلسمية، على8تمثل (
لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى 

شركة مركز إيداع األوراق المالية (مركز اإليداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق، 
  09/05/2021على أن يبدأ توزيع األرباح بتاريخ 

  نعم

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

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

  نعم

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتقاعد والتي لعضو 
ئق تأمين، مجلس اإلدارة األستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثا

ريـال وذلك بدون أي  24,744,275بلغت  2020علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
  شروط تفضيلية. (مرفق)

  نعم

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج التعاونية والتي لعضو مجلس 
ارة ألستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير اإلدارة األستاذ/ غسان المالكي وعضو مجلس اإلد

م 2020مباشرة، وهي عبارة عن وثائيق تأمين، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
  ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 596,667بلغت 

  نعم

ة والتي لعضو مجلس التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج التعاوني
اإلدارة األستاذ/ غسان المالكي وعضو مجلس اإلدارة ألستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير 

م 2020مباشرة، وهي عبارة عن عقد إيجار ، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
  ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 763,077بلغت 

  نعم

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي لالستثمار والتي لعضو التصويت 
مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز الخميس مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق 

ريـال وذلك 26,554,344م بلغت 2020تأمين، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
  وط تفضيلية. (مرفق)بدون أي شر

  نعم

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لعضو 
مجلس اإلدارة األستاذ/ وليد العيسى وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز الخميس وعضو 

زيز بن حسن البوق مجلس اإلدارة األستاذ/ جاسر الجاسر والرئيس التنفيذي األستاذ/ عبدالع
مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم وثائق، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع 

  ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 1,006,504م بلغت 2020من عام 

  نعم

ي لعضو التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والت
مجلس اإلدارة األستاذ/ وليد العيسى وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز الخميس وعضو 
مجلس اإلدارة األستاذ/ جاسر الجاسر والرئيس التنفيذي األستاذ/ عبدالعزيز البوق مصلحة غير 

بع الرابع مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم مطالبات تأمينية، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الر
  ريـال ،وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 6,290,528م بلغت 2020من عام 

  نعم

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت االستشارات الوطني والتي 
لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن 

ريـال  140,124م بلغت 2020مين، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام وثائق تأ
  وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

  نعم

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الترفيه لالستثمار والتطوير والتي 
ة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلح

ريـال وذلك  432,185بلغت  2020وثائق تأمين، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
  بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

  نعم

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة تحكم والتي لرئيس مجلس 
العزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً اإلدارة األستاذ/ عبد

ريـال وذلك بدون أي  165,597,682م بلغت 2020بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
  شروط تفضيلية. (مرفق)

  نعم

لرئيس التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صناعات العيسى والتي 
مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق 

ريـال وذلك بدون  273,484م بلغت 2020تأمين، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
  أي شروط تفضيلية. (مرفق)

  نعم

وشركة اسمنت أم القرى والتي لرئيس  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة
مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق 

ريـال وذلك بدون  759,028م بلغت 2020تأمين، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
  أي شروط تفضيلية. (مرفق)

  نعم

والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخطوط الحديدية  التصويت على األعمال
والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة 

 2,388,480م بلغت 2020عن وثائق تأمين، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
  ط تفضيلية. (مرفق)ريـال وذلك بدون أي شرو

  نعم

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طيران أديل والتي لرئيس مجلس 
اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً 

ريـال وذلك بدون أي  5,556,277.87م بلغت 2020بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
  شروط تفضيلية. (مرفق)

  نعم

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ غسان المالكي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن 

ريـال،  33,140,863م بلغت 2020نهاية الربع الرابع من عام وثائق تأمين، علماً بأن التعامالت إلى 
  وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

  نعم
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التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
ة عن والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ غسان المالكي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبار

م بلغت 2020عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
 ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)134,370

  نعم

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جبل عمر والتي لعضو مجلس 
رة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين ، علماً بأن اإلدارة األستاذ/ وليد العيسى مصلحة غير مباش

ريـال وذلك بدون أي شروط  5,098,631م بلغت 2020التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
 تفضيلية. (مرفق)

  نعم

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رزا والتي لعضو مجلس اإلدارة 
لحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن األستاذ/ وليد العيسى مص

ريـال وذلك بدون أي شروط  5,021,106م بلغت 2020التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
  تفضيلية. (مرفق)

  نعم

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رزا والتي لعضو مجلس اإلدارة 
د العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأجير ، علماً بأن التعامالت األستاذ/ ولي

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.  125,014م بلغت 2020إلى نهاية الربع الرابع من عام 
  (مرفق)

  نعم

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السوق المالية (تداول) والتي
مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق  لعضو

ريـال  17,170,107.09م بلغت 2020تأمين، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
  وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

  نعم

وشركة السوق المالية (تداول) والتي  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة
لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد 

 1,049,722.29م بلغت 2020تقديم خدمات، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
  ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

  نعم

يت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي التصو
األستاذ/ عبدالعزيز البوق مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن 

ريـال وذلك بدون أي شروط  742,066م بلغت 2020التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
 )تفضيلية. (مرفق

  نعم

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي 
األستاذ/ عبدالعزيز البوق مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن 

روط ريـال وذلك بدون أي ش 3,982,931م بلغت 2020التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
  تفضيلية. (مرفق)

  نعم

 29/04/2021 بنك الجزيرة
  نعم م.2020ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في 

  نعم  م. .2020ديسمبر  31التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  نعم  م.2020مبر ديس 31التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 

ديسمبر  31التصويت على إبراء ذمة أعضــاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 
  نعم  م.2020

التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة 
والثالث والسنوي من  المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني

  م وتحديد أتعابهم.2021السنة المالية
  نعم

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/ نايف عبدالكريم العبدالكريم، (عضو تنفيذي) 
م وحتى إنتهاء دورة 2021يناير  21في مجلس اإلدارة في المنصب الشاغر إعتباراً من تاريخ 

م خلفاً للعضو السابق / نبيل بن داود الحوشان، (عضو 2021ديسمبر  31المجلس الحالية بتاريخ 
  تنفيذي). ( مرفق السيرة الذاتية)

  نعم

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو 
ة غير عالقة) حيث أن لعضو مجلس اإلدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلح

مباشرة فيها وذلك لكونه ايضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني وهذه العقود 
عبارة عن اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي، اتفاقية التأمين الجماعي 

لمحفظة التمويل العقاري، اتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، اتفاقية خدمات 
حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعامالت في 

مليون لایر سعودي وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود .  168.3م بلغت 2020عام 
 ( مرفق)

  نعم

لمالية (طرف ذوالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة لألسواق ا
عالقة) حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك األستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم مصلحة غير 

مباشرة فيها (باعتباره عضواَ في مجلس إدارة شركة الجزيرة لألسواق المالية)، و هذه األتفاقيات 
عموالت الخاصة على عبارة عن خدمات مشتركة، اتفاقية مشاركة منتج تمام، اتفاقية مصاريف ال

الودائع ألجل، اتفاقية مصاريف ايجار الفروع، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعامالت في عام 
مليون لایر سعودي. وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود . (  17.6م بلغت 2020

  مرفق)

  نعم

 24/05/2021 شركة دله للخدمات الصحية
  نعم م2020ديسمبر  31رير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في التصويت على تق

  نعم  م.2020ديسمبر  31التصويت على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 
  نعم  م.2020ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 

  نعم  م.2020مة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي التصويت على إبراء ذ
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة 

المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من 
  م، وتحديد أتعابه.2022ام المالي م، والربع األول من الع2021العام المالي 

(االتعاب شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون 
  لایر)1.550.000

لایر ب مكافأة وتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة  1.800.000التصويت على صرف مبلغ 
  نعم  م.2020ديسمبر  31المالية المنتهية في 

مال والعقود التي تمت بين الشركة وبين المهندس/ طارق بن عثمان القصبي التصويت على االع
حيث لديه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم استشارات ادارية يقوم بتقديمها 

لایر علماً انه ال يوجد شروط تفضيلية بهذا 668,382بلغت  2020للشركة علماً ان التعامالت للعام 
  العقد.

  نعم

ت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرةالتصوي
) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية 1(

دة العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس االدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الوار
في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات 

 الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

  نعم

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن 
  نعم م.2021العام المالي

 25/05/2021 مجموعة سيرا القابضة
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  نعم م31/12/2020التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 
  نعم  م31/12/2020التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 

  نعم  م31/12/2020التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 
تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة  التصويت على

المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 
  م وتحديد أتعابه.2022م والربع األول من العام المالي 2021المالي 

  لایر 830,000شركة د.محمد العمري بي دي أو 

  نعم  م31/12/2020التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 
) مقاعد ليصبح عدد أعضاء 4) إلى (3التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (

ضواً في ) أعضاء، وذلك بتعيين األستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع (عضو مستقل) ع4لجنة المراجعة (
لجنة المراجعة ابتداًء من تاريخ موافقة الجمعية العامة وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية 

  م. (مرفق السيرة الذاتية)28/03/2024بتاريخ 
  نعم

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة 
سبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية ) من المادة الحادية وال1(

العامة أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وفًقا للشروط الواردة في الضوابط 
  واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيًذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

  نعم

 
 31/05/2021 والصلبشركة وطني للحديد 

  نعم م 2020- 12- 31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 

  نعم  م. 2020-  12- 31التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 
  نعم  .م 2020- 12- 31التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 

  نعم  م. 2020-  12- 31التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة 

م،  2021المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية من العام المالي 
  م وتحديد أتعابه. 2022القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من عام و

   
  البسام وشركاؤه-شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون 

 
 
 

 

 
 16/09/2021 شركة األعمال التطويرية الغذائية

  نعم الشركة. (مرفق) ) من نظام الشركة األساس والمتعلقة بإدارة16التصويت على تعديل المادة (
) من نظام الشركة األساس والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس. 23التصويت على تعديل المادة (

  نعم (مرفق)

) من نظام الشركة األساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية 33التصويت على تعديل المادة (
  نعم  العامة العادية. (مرفق)

  نعم من نظام الشركة األساس والمتعلقة بتوزيع االرباح. (مرفق) )47التصويت على تعديل المادة (

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من 
م، (مرفق السير 29/10/2024م ومدتها ثالث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 30/10/2021تاريخ 

 الذاتية للمرشحين).

  %20 زايد االسمريعبد الرحمن ناصر 
  %20 هشام عبد الرحمن محمد مقرن
  %20 موسى عبد هللا علي الفوزان

  %20 أنس صالح إبراهيم العمود
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت اعضائها للدورة

م، لتضم 29/10/2024م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 30/10/2021الجديدة ابتداء من تاريخ 
. حسن 2. موسى عبدهللا الفوزان 1األعضاء التالية أسمائهم (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)

 . محمد عبدهللا المبارك3عمر با خميس
  نعم

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية 
لایر. (خمسة مليون  5,000,000غ االجمالي للزيادة: المبل -أ-لمساهمي الشركة وفقا لما يلي: 

(خمسة وعشرون مليون لایر سعودي)  25,000,000رأس المال قبل الزيادة  -لایر سعودي).ب
(ثالثون مليون لایر سعودي)، أي بنسبة زيادة قدرها  30,000,000ويصبح رأس المال بعد الزيادة 

سهم، ويصبح عدد األسهم بعد الزيادة  2,500,000عدد األسهم قبل زيادة رأس المال:  -%.ج20
تهدف هذه التوصية لزيادة رأس المال لدعم وتقوية نشاطات الشركة  -سهم.د 3,000,000

ستتم الزيادة من خالل رسملة  -معدل الزيادة: سهم واحد لكل خمسة أسهم.و -المستقبلية.ه 
 -) لایر من األرباح المبقاة.ز3,076,128) لایر من االحتياطي النظامي ومبلغ (1,923,872مبلغ (

وفي حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين 
لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى 

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

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

 -) من نظام الشركة األساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق)ي7تعديل المادة رقم ( -(مرفق)ط
  ) من نظام الشركة األساس والمتعلقة باالكتتاب في األسهم. (مرفق)8تعديل المادة رقم (

  نعم

 
 08/12/2021 شركة سمو العقارية

شحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المر
م. (مرفق السيرة 23/12/2024م ومدتها ثالث سنوات، تنتهي بتاريخ 24/12/2021من تاريخ 

  الذاتية للمرشحين).

 % 20 فيصل عبد هللا الخالدي
 %20 سعيد سالم النهدي
 %20 عصام احمد كلثوم

  %20 خالد العقيل
الحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بص

) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية 1(
العامة أو حتى نهاية دورة مجلس االدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في 

الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة الضوابط واالجراءات التنظيمية 
  المدرجة.

  نعم
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الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات  -على سبيل المثال ال الحصر–تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي على أن يحتوي  . 5
 ندوق وتحقيق الصندوق ألهدافه.الصادرة عن ذلك بما في ذلك أداء الص

 أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق:  .أ
  عضو غير مستقل" –بشر محمد برهان الدين ياسين بخيت "الرئيس 

  مازن محمد ناصر الداود "عضواً غير مستقل"
  م. عامر عفيف محمد المحمصاني "عضواً غير مستقل"

  حمد القرعاوي "عضواً مستقالً" طارق عبد هللا
  مستقالً" عضواً “الدويش  محمد عبد هللا عبد هللا

  
  نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

 عضو غير مستقل" –بشر محمد برهان الدين ياسين بخيت "الرئيس  .1
بدأ مسيرته المهنية في  ثعام. حيبخبرة عملية تزيد عن سبعة وعشرين  ياالستثماربشر بخيت من أحد المختصين في مجال  األستاذيعد 

 للعمل في  انتقلثم ) Union Bank Of Switzerlandثم بنك ( )Hoare Govett( شركة م) لدى 1993- 1988(لفترة ا
(Credit  Suisse  Asset  Management)  مركز بخيت  أنشأ م 1994عمله في تلك المؤسسات. وفي عام خاللحيث تقلد عدة مناصب

وقد  م2014 عام االستثماريةالتي تحولت إلى شركة أصول وبخيت  االستثماريةيت م أنشأ مجموعة بخ2004المالية. ثم في عام  لالستشارات
إضافة إلى ذلك يشغل أ. بخيت منصب عضو مجلس إدارة شركة أصول وبخيت  .تداولشغل عضوية مجلس إدارة السوق المالية السعودية 

إلى  باإلضافةوعالمية تختص بأسواق المال في الدول العربية. بخيت قام بعمل عدة محاضرات في مؤتمرات إقليمية  . يذكر بأن أ.االستثمارية
إلى عدد من  باإلضافةالسعودية والعربية والدولية  العالمعن أسواق المال السعودية والعربية نشرت في عدد من وسائل  المقاالتمئات 

 .) وعالميةاءات مع قنوات تلفزيونية عربية لق وعدة(الخ الفرنسية ...  األنباء، العالمية) رويترز األنباء لوكاالت التحليالت
 
 
 

 مازن محمد ناصر الداود "عضواً غير مستقل" .2
يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لدى شركة أصول وبخيت االستثمارية، حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة 

على درجة الماجستير فب اإلدارة من كلية "كاس" إلدارة األعمال، من جامعة  ، ثم بعد ذلك حصل(Portland State University)"بورتالند" 
  بالمملكة المتحدة. (City University)"سيتي" 

  
 م. عامر عفيف محمد المحمصاني "عضواً غير مستقل" .3

دية، حاصل على مهندس ومستشار ورجل أعمال، صاحب مكتب المحمصاني لالستشارات الهندسية، الرياض، المملكة العربية السعو
م. وبكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة األمريكية في 1984الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة "تكساس" بأمريكا عام 

  م.1982بيروت، لبنان، عام 
      

 طارق عبد هللا حمد القرعاوي "عضواً مستقالً" .4
الية واإلدارية، حاصل على البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود لالستشارات الم إضفاءالمالك والرئيس التنفيذي في شركة 

والماجستير من جامعة "جورج واشنطن" ويشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية في شركة سالمة للتأمين، وحاصل على شهادة مدير مالي 
. ولديه خبرة في القطاع المصرفي حيث IMAاإلداريين  وعضو الجمعية األمريكية للمحاسبين CMAوشهادة محاسب إداري معتمد  CFMمعتمد 

شغل مناصب عدة لدى بنك البالد والبنك السعودي البريطاني والبنك السعودي لالستثمار، باإلضافة إلى عضويته في الجمعية العمومية 
  لمؤسسة اليمامة الصحفية (جريدة الرياض ومجلة اليمامة).

  
 عضواً مستقالً"“عبد هللا محمد عبد هللا الدويش    .5

في شركة السعودي الفرنسي كابيتال، لديه خبرة في مجال الصفقات والعمليات (مثل  عمل سابقاً   .ITA Agri Ltdنائب الرئيس في شركة 
مويل التجاري. االكتتابات العامة األولية، االندماج واالستحواذ، األسواق المالية للدين، الطروحات الخاصة، إصدار الحقوق) فضالً عن عمليات الت

 م 2005 حاصل على درجة البكالوريوس في المالية من جامعة والية بورتالند بأمريكا عام  
   
   

  أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق:       
      
  تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق على سبيل ال الحصر، اآلتي:     
 التي يكون الصندوق طرفاً فيها. الموافقة على جميع العقود والتقارير الجوهرية 
 ) من الئحة صناديق االستثمار.13اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقاً للمادة ( 

  
 
 

  :مجلس إدارة الصندوق عضوية مجالس إدارة الصناديق االستثمارية األخرى التي يشغلها عضو      
 عضويتي مجلس إدارة صندوق المعذر ريت وصندوق الملقا السكني. لداودا ازنيشغل أ. م    

 
 

  :بيان تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق      
 

  تكون المكافآت المالية ألعضاء مجلس إدارة الصندوق على النحو التالي:  
عضو ليس موظف في الشركة والذي يبلغ  أقل لكلللصندوق أيهما  %) من رسوم اإلدارة السنوية5.00لایر) أو ( 30,000مكافأة سنوية بقيمة (   

  عددهم أربعة أعضاء.
  لن يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق من الموظفين في الشركة أي مكافآت أو بدالت نظير عضويتهم في مجلس إدارة الصندوق.   
م دفع الرسوم الفعلية ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلين وغير توزع الرسوم المستحقة على الصندوق بشكل تناسبي على أيام السنة، ويت   

  شهر. 12المستقلين من غير موظفي الشركة كل 
  
 

الموضوعات التي تمت مناقشتها و القرارات  -على سبيل المثال ال الحصر–تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي على أن يحتوي  . 6
 ق الصندوق ألهدافه.الصادرة عن ذلك بما في ذلك أداء الصندوق و تحقي
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 وقد ناقش المجلس عدة مواضيع م2021اجتماعات خالل عام  3بعقد لمتاجرة باألسهم السعودية قام مجلس إدارة صندوق أصول وبخيت ل
 
 
 

  ومن أهمها ما يلي: االستثماريةوجميعها تناولت أداء الصندوق وتحقيق األهداف 
  :11/04/2021بتاريخ  األول تم انعقاد االجتماع .1

 ونظرة إدارة األصول ألداء السوق السعودي خالل الفترة المقبلة أداء االسواق بشكل عاموناقشة أداء الصندوق خالل الفترة م.  
 .مناقشة العمل على تحسين األداء قدر المستطاع واالستمرار في المحافظة عليه  
 .عرض تقرير المطابقة وااللتزام عن أعمال الصناديق 
  بقة أو مستجدات أخرى يتم طرحها من أعضاء مجلس إدارة الصناديق.اقتراحات سا أيمناقشة 

  :م 15/09/2021تم انعقاد االجتماع بتاريخ  .2
  ونظرة إدارة األصول ألداء السوق السعودي خالل الفترة المقبلة أداء االسواق بشكل عامومناقشة أداء الصندوق خالل الفترة. 
 ع واالستمرار في المحافظة عليه.مناقشة العمل على تحسين األداء قدر المستطا  
 .عرض تقرير المطابقة وااللتزام عن أعمال الصناديق 
  اقتراحات سابقة أو مستجدات أخرى يتم طرحها من أعضاء مجلس إدارة الصناديق. أيمناقشة 
 

  :م 16/12/2021تم انعقاد االجتماع بتاريخ  .3
   إدارة األصول ألداء السوق السعودي خالل الفترة المقبلة ونظرة أداء االسواق بشكل عاموأداء الصندوق خالل الفترة. 
 .مناقشة العمل على تحسين األداء قدر المستطاع واالستمرار في المحافظة عليه  
 .عرض تقرير المطابقة وااللتزام عن أعمال الصناديق 
  اقتراحات سابقة أو مستجدات أخرى يتم طرحها من أعضاء مجلس إدارة الصناديق. أيمناقشة 
 
 

جتماعات تحتوي على أربع محاول أساسية وهي: أداء األسواق والسوق السعودي، مراجعة أعمال وأداء الصندوق، تقرير علماً بأن جميع اال
  المطابقة وااللتزام عن أعمال الصندوق، مناقشة أي مستجدات أو مقترحات من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

لشرح أهم الخطط والقرارات التي ينوي اتخاذها  ر و/أو رئيس إدارة األصول ستثماويحضر هذه االجتماعات بشكل دوري  الرئيس التنفيذي لال
) من الئحة 4ومناقشتها مع أعضاء المجلس باإلضافة إلى ذلك حضور مدير المطابقة وااللتزام أو من ينوب عنه عمالَ بالمادة التاسعة والثالثون فقرة (

على سبيل المثال  - ك لمناقشة جميع القوانين واألنظمة واللوائح ذات العالقة ويشمل ذلك صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وذل
  المتطلبات المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار واستعراض التعاميم ذات العالقة في السوق السعودي. - ال الحصر

  
  القرارات الصادرة:

  بتغيير الشروط واألحكام تصدر بموافقة مجلس إدارة الصندوق. جميع القرارات التي تخص الصندوق وخاصة فيما يتعلق
  
  
  
  
  

 مدير الصندوق : . ج
 

 :اسم وعنوان مدير الصندوق 1
) رخص بناًء علــى الئحــة األشــخاص المــرخص لهــم مــن هيئــة الســوق الماليــة لتقــديم 1010219805شركة أصول وبخيت االستثمارية. سجل تجاري رقم (

المملكــة العربيــة  11526الريــاض  63762)، العنوان: طريق الملك فهد، بــرج البحــرين، دور الميــزانين ص.ب. 08126- 07ظ رقم (خدمات اإلدارة والتعامل و الحف

 www.obic.com.sa.  الموقع االلكتروني 966- 11- 419- 1899فاكس  966- 11- 419- 1797السعودية، هاتف: 
 

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

 
 مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة. . 3
 
 ):31/12/2020القطاعات األكثر تركيزاً في بداية العام ( . أ

 النسبة%  القطاع
 %24.3 المواد األساسية

 %17.7 الخدمات االستهالكية
 %9.8 ارة وتطوير العقاراتإد

 
 ):31/12/2021القطاعات األكثر تركيزاً في نهاية العام ( . ب

 النسبة%  القطاع

 %39.2 المواد األساسية

 %11.7 إدارة وتطوير العقارات

 %10.0 الرعاية الصحية
 

 ):31/12/2020ألكثر تركيزاً في بداية العام (الشركات ا . ت
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 النسبة%  الشركة

 %17.9 إسمنت الرياضشركة 
 %17.7 شركة األعمال التطويرية الغذائية

 %9.8 شركة سمو العقارية
 %4.7  شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

 %3.2 شركة ثوب األصيل
  

 

 ):31/12/2021الشركات األكثر تركيزاً في نهاية العام ( . ث
 النسبة%  الشركة

 %18.4 إسمنت الرياضشركة 

 %9.8 شركة سمو العقارية

 %9.0 حديد وطنيشركة 

 %6.1 شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام

 %6.0  شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة
  

 
 تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة. . 4

 منذ التأسيس ثالث سنوات  سنة ئدالعا

 %360.1 %426.5 %15.8  الصندوق

دال يوج %1.03- (حد أعلى) مؤشر نمو دال يوج * * 
  05/04/2017تاريخ التأسيس:

  .الصندوقأي بعد إنشاء  24/03/2019ى هو *تاريخ بدء مؤشر نمو حد أعل 
 

ة المعلومات (بالنسبة للصندوق العام) أو مستندات الصندوق (بالنسبة ومذكر وأحكاملشروط ات حدثت على اتفاصيل أي تغيير . 5
 للصندوق الخاص) خالل الفترة.

 التعديالت البند  التاريخ
  م.2020\12\31تم تحديث اإلفصاح المالي كما في  م2020لعام  فصاح المالياإلملحق  تحديث 1 18/05/2021

تم تغيير مراجع الحسابات من بي كي إف البسام وشركاؤه إلى ار اس ام المحاسبون   مراجع الحسابات تغيير 2 18/05/2021
  لایر. 25,000لایر إلى  18,000المتحدون وزيادة أتعاب المراجع من 

 
 

 
 

ن اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل أي معلومات من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات م . 6
 الفترة.

، كما على المستثمر أن يعلم أن أداء الصندوق مرتبط بأداء سوق األسهم بشكل عام. واالستثمار في الصندوق يعرض المستثمر لعوائد ومخاطر السوق
الشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو) ، يحق لمدير الصندوق أن يستثمر إلى ما نسبته  نود أن ننوه بأنه إضافة إلى استثمار الصندوق في أسهم

مليار لایر سعودي، كما أن لـلصندوق  15% من صافي أصول الصندوق في الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يكون حجمها السوقي أقل من 75
داتها طرحاً عاما ومرخصة من قبل الهيئة (بما فـي ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير صالحية االستثمار بالصناديق االستثمارية المطروحة وح

  الصـندوق).
 
 

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

  يوجد. ال

  
  

  وبا التوفيق وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Allah is the purveyor of success. Peace be upon Prophet Mohammad and his companions. 
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  )1الملحق (
 اإلفصاح المالي

  
  

  *2021إجمالي المصاريف المخصومة من أصول الصندوق خالل عام 

قيمة المصروف   فالمصاري
  الفعلي

النسبة من صافي قيمة
  أصول الصندوق**

  (النسبة المئوية%)  (لایر سعودي)  
 رسوم اإلدارة

% سنوياً من صافي أصول الصندوق وتوزع بشكل تناسبي على 2.00(
  أيام السنة)

607,397       1.91% 

 اإلدارة  مجموع مكافأة أعضاء مجلس
السنوية أيهما من رسوم اإلدارة %5.00أو ألف لایر سنوياً  30(بحد أقصى 

وتوزع بشكل  أربعةعضو ليس موظف في الشركة وعددهم  أقل لكل
  تناسبي على أيام السنة)

120,000  0.38% 

 مصاريف الحفظ
% سنوياً من صافي أصول الصندوق وتوزع بشكل تناسبي على 0.50(

  أيام السنة)
151,562       0.48% 

 مصاريف التعامل  
حمل الصندوق جميع مصاريف ورسوم التعامل المتعلقة بالبيع والشراء (يت

  أو االكتتاب في األسهم السعودية)
88,635 0.28% 

    أتعاب مراجع الحسابات
 %0.07  22,715  تناسبي على أيام السنة) ألف لایر سنوياً وتوزع بشكل 25(

  مكافأة أعضاء اللجنة الشرعية 
مجتمعين وتوزع بشكل تناسبي على أيام  ألف لایر سنوياً للعضوين 15(

  السنة)
15,000  0.05% 

 الرسوم الرقابية
 %0.02  7,500  لایر سنوياً وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة) 7,500(

 على موقع (تداول) رسوم نشر معلومات الصندوق
 %0.02  5,000  لایر سنوياً،  وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة) 5,000(

      الشرعي التطهير
(نسبة من قيمة األصول في كل سهم وتوزع بشكل تناسبي على أيام 

  السنة)
0.00  0.00% 

 %0.03 10,217  مصاريف أخرى

 %0.37  118,001  ضريبة القيمة المضافة 
 %0.00  0.00  رسوم التحول للمعايير الدولية

 %1,146,027 3.61  مجموع المصاريف السنوية
  .يرادات والمصاريف متوفرة في القوائم المالية المدققة للصندوقالتفاصيل الكاملة لإل *

  .م2021لعام** النسبة من متوسط صافي قيمة األصول 
 ***إيراد رسوم االسترداد المبكر 

% من قيمة الوحدات المستردة، والتي لم يمضِ على اشتراكها 3.00(
  شهرين)

2,069  0.01% 

 %1,143,958 3.61  صافي المصاريف السنوية

 .***تخصم رسوم االسترداد المبكر من العميل وتضاف إلى أصول الصندوق
 .م31/12/2021كما في  في الصندوق استثمارات مدير الصندوق

  .م31/12/2021لم تكن هناك أي استثمارات لمدير الصندوق في الصندوق كما في 
































