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التقرير السنوي – صندوق األھلي لمؤشر أسھم آسيا والباسيفيك  

 معلومات صندوق االستثمار .أ

 

 أھداف االستثمار .1

وح متوافق مع المعايير الشرعية يھدف إلى نمو رأس المال على صندوق األھلي لمؤشر أسھم دول آسيا والباسيفيك ھو صندوق استثمار مفت

 المدى الطويل من خالل تحقيق عائد إجمالي يعادل أداء مؤشر "إم إس سي آي" اإلسالمي لمنطقة المحيط الھادئ من الفئة "أم" )صافي العائد

 اإلجمالي بالدوالر األمريكي(.

 

                                       االستثمار وممارساته                 سياسات  .2

 لمنطقة اإلسالمي" آي سي إس إم" مؤشر أداء تتبع إلى تھدف والتي بالمؤشر المرتبطة النشطة، غير اإلدارة طريقة حسب الصندوق يدار

 لقياس المعدلة الحرة السوقية قيمةال متوسط على يعتمد مؤشر وھو( األمريكي بالدوالر اإلجمالي العائد صافي" )إم" الفئة من الھادئ المحيط

 إلى الصندوق يھدف كما. الشرعية بالمعايير االلتزام مع الباسفيكيةو اآلسيوية األسواق في المدرجة والمتوسطة الكبيرة الشركات قطاع أداء

 يساوي بوزن سھم كل في الستثماربا وذلك المؤشر، في المشمولة األسھم في غالبيتھا أو أصوله جميع استثمار خالل من المؤشر أداء مماثلة

 ٪02 نسبة على واحد لمصدر مالية أوراق في الصندوق استثمارات تزيد ال أن على ذلك تمثل عينة باستخدام أو المؤشر في وزنه نفس تقريبا  

 صادرة مالية راقأو فئة أي في أصوله قيمة  صافي من ٪02 عن تزيد نسبة الصندوق يمتلك ال أن وعلى الصندوق، أصول قيمة صافي من

 االحتفاظ ويمكن. المؤشر مكونات في تحدث التي التغييرات إدارة إلى الصندوق مدير يسعى سوف ذلك، إلى وباإلضافة.  واحد مصدر من

 .ابحةمر عمليات في استثمارھا أو/و والمرابحة النقد سوق في تستثمر إسالمية صناديق في أو نقد شكل على المستثمرة غير النقدية باألرصدة

 

   سياسة توزيع الدخل و األرباح                                                                       .3

  يتم إعادة استثمار الدخل واألرباح في الصندوق، وال يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات.

 

 تتاح تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابل .4
 

 وق أداء الصند .ب

 الجدول التالي يقارن بين البيانات التالية للسنوات الثالث األخيرة .1

  صافي قيمة أصول الصندوق في نھاية كل سنة مالية 

  صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نھاية كل سنة مالية 

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

 اية كل سنة مالية عدد الوحدات المصدرة في نھ 

 نسبة الرسوم والمصروفات 



 

 

 

 2112 2112 2114 السنة

 72،407،283,59 79،024،742,83 00،434،979,02 صافي قيمة األصول*

 8,09 8,84 8,05 صافي قيمة األصول لكل وحدة* 

 8,70 8,92 8,75 أعلى سعر*

 8,23 8,25 8,87 أقل سعر*

 09،959،425,82 70،275،709,24 89،855،274,39 عدد الوحدات

 - - - األرباح الموزعة

 8,72٪ 0,29٪ 0,02٪ نسبة المصروفات

 * بالدوالر األمريكي    

                                

 :وثالث سنوات، وخمس سنوات، وعشر سنواتالعائد اإلجمالي للصندوق لسنة واحدة،  .2

                       
 

 العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية: .3

 

 2112 2112 2112 2112 2111 2111 2112 2113 2114 2112 2112 السنة

% العائد  9,75 2,38- 9,25 5,22 85,02 82,98- 84,42 22,54 74,59- 87,24 82,73 

% المؤشر  80,24 2,28- 9,29 9,04 00,99 9,54- 07,27 57,95 95,88- 82,70 82,27 

 

 م(: 2112األداء منذ بدء االستراتيجية الجديدة )في أكتوبر  .4

 2112 نةـــالس

 ٪-9,02 دــــالعائ

 ٪-9,80 رــالمؤش

 

سنوات 3 سنة الفترة سنوات 2  سنوات 11   

 7,99٪ 9,43٪ 2,42٪ 9,75٪ العائد اإلجمالي



 

 

م كنسبة مئوية من متوسط صافي قيمة أصول 2112مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملھا الصندوق على مدار العام  بيان  .2

                         الصندوق:

لرسوم والمصروفاتا  النسبة المئوية  

 8,29٪ رسوم اإلدارة

 2,28٪ مراجعة الحسابات

والعملياتالشؤون اإلدارية   ٪2,20 

 2,229٪ ھيئة السوق المالية

 2,220٪ تداول

 2,20٪ المراجعة الشرعية

 2,28٪ مجلس إدارة الصندوق

 2,02٪ رسوم أمين الحفظ

والمصاريف مجموع الرسوم  ٪1332 

 

 خالل الفترة جوھرية تغيرات .2

تعقب المؤشر. ويعد  استراتيجية غير نشطة تھدف إلى اإلدارة النشطة إلى من أسلوب، تم تعديل استراتيجية الصندوق م0285عام الخالل 

. ومن المتقدمة دول آسيا الشركات المدرجة في أسھم يتألف من معياري مؤشرتبع في المملكة العربية السعودية ي مؤشرالصندوق أول صندوق 

ة ردااإل رسومتخفيض و، "إم" الفئة من الھادئ المحيط لمنطقة اإلسالمي" آي سي إس إم" مؤشراعتماد و، ھيكلة الصندوقأبرز التغييرات: إعادة 

. وقد بدأ العمل باالستراتيجية الجديدة مرتين في األسبوع بدال من لخمسة أيام في األسبوعيم والتقزيادة عدد أيام (، و٪2,72إلى  ٪8,32)من 

 م.0285أكتوبر  83اعتبار من 

 

 ممارسات التصويت السنوية .2

 . و للمزيد من النفاصيل يرجى مراجعة الملحق.الباطن بممارسات التصويت السنويةقام مدير الصندوق من 

 

 تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي .2

 يتكون مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسماءھم، تم تعيينھم من قبل مدير الصندوق بعد موافقة ھيئة السوق المالية:

 رئيسا لمجلس إدارة الصندوق    محمد عبدهللا العلي 

 عضو غير مستقل   محمد جعفر السقاف 

 عضو مستقل  الدكتور/ عبدالرؤوف سليمان باناجه 

 عضو مستقل   عالءالدين رياض سامي 

رارھا والمواضيع التي تمت م، وفيما يلي ملخصا ألھم القرارات التي تم إق0285عقد مجلس إدارة الصندوق ثالثة اجتماعات خالل العام 

 مناقشتھا من قبل مجلس إدارة الصندوق:



 

 

م، وفيما يلي ملخصا ألھم القرارات التي تم إقرارھا والمواضيع التي تمت 0202عقد مجلس إدارة الصندوق ثالثة اجتماعات خالل العام 

 مناقشتھا من قبل مجلس إدارة الصندوق:

  بعد  ٪4702-( حقق الصندوق عائدا بنسبة 0202أكتوبر  .0) منذ بداية االستراتيجية الجديدة ،امخالل الع أداء الصندوقمناقشة(

 للمؤشر. ٪4700-خصم الرسوم( مقابل 

 ( من ھذا التقرير.1الموافقة على تحديث وإعادة ھيكلة شروط وأحكام الصندوق وفقا للفقرة الفرعية )( من الفقرة )ج 

 راجع لحسابات الصندوق.وافق مجلس إدارة الصندوق على تعيين كي بي ام جي الفوزان وشركاه كم 

 .المخاطر المتعلقة بالصندوق بما في ذلك مخاطر السيولة، السوق، والتشغيل 

 .التزام الصناديق بلوائح ھيئة السوق المالية مع مسؤول المطابقة وااللتزام 

 .أثر الئحة صناديق االستثمار  المعدلة على الصندوق 

 

 الصندوقمدير  .ج

 

                                                                اسم و عنوان مدير الصندوق      .1

 شركة األھلي المالية، المملكة العربية السعودية

 00411، الرياض 00002البرج ب، طريق الملك سعود، ص.ب. 

 .comwww.ncbc الموقع:   +122004222241 فاكس: + 122007.4.022 ھاتف:

 

 مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشارين االستثمار .2

 شركة أموندي إلدارة األصول.

AMUNDI Asset Management 90 Boulevard Pasteur, 75015 Paris, France 

 

 أنشطة االستثمار  .3

 الفئة من الھادئ المحيط لمنطقة مياإلسال" آي سي إس إم" مؤشرالصندوق مواكبة أدائه )قبل المصروفات( قدر المستطاع مع أداء  استھدف

 )صافي العائد اإلجمالي بالدوالر األمريكي(. ،"إم"

 

 أداء الصندوق  .4

كان و للمؤشر. ٪4700-)بعد خصم الرسوم( مقابل  ٪4702-( حقق الصندوق عائدا بنسبة 0202أكتوبر  .0منذ بداية االستراتيجية الجديدة )

 متوافق تقريبا مع المؤشر المعياري حيث جاء أقل منه بنقطتي أساس فقط.العائد اإلجمالي لرسوم إدارة الصندوق 

 

 

 

 

http://www.ncbc.com/
http://www.ncbc.com/


 

 

 الصندوقشروط و أحكام  فيتغيرات حدثت  .2

 الصندوق. بھا تستثمر التي األسواق كفاءة تالئم نشطة غير استراتيجية إلى االستراتيجية تغيير 

 ذات للصناديق المعتادة الرسوم مع لتتناسب الصندوق أصول قيمة صافي من سنويا %2,72 بنسبة لتكون اإلدارة رسوم تخفيض 

    .المؤشر أداء تتبع إلى تھدف التي نشطة الغير االستراتيجية

 في ملع أيام تكون أن على( الجمعة إلى اإلثنين من) أسبوعيا أيام خمسة لتكون أسبوعيا يومين من للصناديق التقويم أيام تغيير 

 من بوعاألس في أيام أربعة لتكون أسبوعيا يومين من( واالسترداد االشتراك أيام) التعامل أيام يريغوت األمريكية، المتحدة الواليات

 ستثمري الصندوق لكون نظرا األمريكية المتحدة والواليات السعودية العربية المملكة في عمل أيام تكون أن على الخميس إلى اإلثنين

 .عالميا

 ( استبدال مدققي الحسابات إرنست ويونغ بـ كي بي إم جيKMPGالفوزان وشركاه ). 

 

                أخرى. استثمارية صناديق في كبير بشكل يستثمر الصندوق لم .2

 

 

                                                                                                                           الصندوق على أي عموالت خاصة خالل الفترة.لم يحصل مدير  .2

 

 أمين الحفظ  .د

   عنوان أمين الحفظ                                                                      اسم و .1

 شركة األھلي المالية 

 شركة األھلي المالية، المملكة العربية السعودية

 88942، الرياض 00085البرج ب، طريق الملك سعود، ص.ب. 

 www.ncbc.com  الموقع:  +455889252294 فاكس: + 455889393825 ھاتف:

 

   مسؤوليات أمين الحفظ                                                           واجبات و .2

 ثالثا طرفا بھا كلف أم مباشر مسؤولياته بشكل أأدى سواء ،الئحة صناديق االستثمار ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوال   الحفظ أمين يعد 

خسائر  عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير تجاه مسؤوال   الحفظ أمين وُيعد   .لھم األشخاص المرخص الئحة أو الالئحة ھذه أحكام بموجب

 .المتعمد تقصيره أو تصرف سوء أو إھمال أو احتيال بسبب الناجمة الصندوق

 اإلجراءات جميع اتخاذ كذلك عن مسؤول ، وھواتالوحد مالكي لصالح وحمايتھا الصندوق أصول حفظ عن مسؤوال   الحفظ أمين يعد 

 .أصول الصندوق بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية
 

 رأي أمين الحفظ .3

 يؤكد أمين الحفظ أنه تم إصدار ونقل واسترداد الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق. 

 الصندوق وشروط وأحكامأحكام الئحة صناديق االستثمار  حساب سعر الوحدات بموجبيم ووأنه تم تق يؤكد أمين الحفظ. 

  .يؤكد أمين الحفظ أنه لم تتم مخالفة أي من قيود و حدود االستثمار وصالحيات االقتراض المأمور بھا 

 

http://www.ncbc.com/
http://www.ncbc.com/


 

 

 

  لمحاسب القانونيا .ه

 اسب القانوني                                                                    اسم و عنوان المح .1

 كي بي ام جي الفوزان وشركاه

 المملكة العربية السعودية،   08279، جدة 22239شارع األمير سلطان ص.ب  –مركز زھران لألعمال 

       www.kpmg.com/sa الموقع:  +45580549494 فاكس:       +455805494242 :ھاتف

                                                   

 رأي المحاسب القانوني .2

 ماراالستث صناديق الئحة وأحكام القانونيين السعودية للمحاسبين الھيئة عن الصادرة المحاسبة لمعايير وفقا   وروجعت أُعد ت المالية القوائم

 .الصندوق وأحكام وشروط

 

                                                                          القوائم المالية .و

 

 

  

http://www.kpmg.com/sa


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق األھلي لمؤشر أسھم آسیا والباسیفیك
 سابقاً) للمتاجرة باألسھم اآلسیویة والباسیفیكیةصندوق األھلي (

  (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 القوائم المالیة       
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  نةلسل         

 مـع 
 لحملة الوحداتالحسابات  تقریر مراجعي

 
 







 

۲ 

 والباسیفیكصندوق األھلي لمؤشر أسھم آسیا 
 سابقاً) للمتاجرة باألسھم اآلسیویة والباسیفیكیةصندوق األھلي (

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

  قائمة المركز المالي 
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱كما في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكيألف 
 

 إیضاح 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٦
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٥ 
    

    الموجـودات :
 ۳٥٤ ۲٦۰ ۷ وما في حكمھنقد 

 ۳۷،۸٥۳ ۳٥،۷۹٦ ۹ استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة
 ۱۸ ۲۳۰ ۱۰  مدینةذمم 

 ۳۸،۲۲٥ ۳٦،۲۸٦  إجمالي الموجودات
    

    المطلـوبات :
 ۱۱ ۳٥۱ ۱۱ ذمم دائنة 

 ۳۸،۲۱٤ ۳٥،۹۳٥  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات

 ۳۲،۰٤۱ ۲۸،۸٦۹ ۱۲ باآلالف  –عدد الوحدات القائمة 

 ۱٫۱۹۳ ۱٫۲٤٤۸  للوحدة (دوالر أمریكي) –صافي قیمة الموجودات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱٦) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 . یتجزأ من ھذه القوائم المالیـةجزءاً ال



 

۳ 

 صندوق األھلي لمؤشر أسھم آسیا والباسیفیك
 سابقاً) والباسیفیكیةللمتاجرة باألسھم اآلسیویة صندوق األھلي (

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة الدخل
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  لسنةل

 ألف دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

 إیضاح 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٥
    

    استثمارإیرادات 
 ٦٥٥ ۷٦۳  دخل من توزیعات أرباح  

 )۲،۷۳۹( ۲،٦۱۱  من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة مباعة محققةأرباح / (خسائر) 
 )٦۰۱( (۱،۱٦۹)  محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرةغیر  )خسارة(
    

 )۲،٦۸٥( ۲،۲۰٥  إجمالي اإلیرادات
    

   ۸ المصروفات
 ٦٤۲ ۳۹۱  أتعاب إدارة
 ۸۳ ۷۱  رسوم حفظ

 ۱۲ ۱۹  مصروفات إداریة
 ٦ ٦  مراجعةأتعاب 

 ۷ ۷  أتعاب تدقیق شرعي
 ٥ ٥  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

 ۲ ۲  ھیئة السوق المالیة رسوم
    

 ۷٥۷ ٥۰۱  إجمالي المصروفات
    

 )۳،٤٤۲( ۱،۷۰٤  للسنة (الخسارة)/صافي الدخل

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱٦) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 .القوائم المالیـة من ھذهجزءاً ال یتجزأ 



 

٤ 

 صندوق األھلي لمؤشر أسھم آسیا والباسیفیك
 سابقاً) للمتاجرة باألسھم اآلسیویة والباسیفیكیةصندوق األھلي (

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة التدفقات النقدیة
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱لفترة السنة المنتھیة في 

 ألف دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

 

 
 ایضاح

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱٥

    
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التشـغیلیة:

 )۳،٤٤۲( ۱،۷۰٤  لسنةصافي الدخل / (الخسارة) ل
    تسویة لـ:

 ۷٥۷ ٤۱٦  وحدات معاد استثمارھا
 ٦۰۱ ۱،۱٦۹  محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرةغیر  خسائر

  ۳،۲۸۹ )۲،۰۸٤( 
    التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

 )۱٥،۷۹۱( ۸۸۸  النقص / (الزیادة) في االستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة
 )۹( (۲۱۲)  الزیادة في الذمم المدینة
 ۲ ۳٤۰  الزیادة في الذمم الدائنة

 )۱۷،۸۸۲( ٤،۳۰٥  صافي النقد المتوفر من / (المستخدم في) األنشطة التشـغیلیة        

    
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التمویلیــة:

 ۲۲،۱۹٦ ٤،۷۹٥  متحصالت من وحدات مباعة
 )٤،۲۸۰( )۹،۱۹٤(  قیمـة الوحـدات المســتردة

 ۱۷،۹۱٦ (٤،۳۹۹)  صافي النقد (المستخدم في) / المتوفر من األنشـطة التمویلیة

    
 ۳٤ (۹٤)  النقد وما في حكمھفي  / الزیادة )النقص(صافي 

    
 ۳۲۰ ۳٥٤ ۷ النقـد وما في حكمـھ في بدایة السنة 

    

 ۳٥٤ ۲٦۰ ۷ النقـد وما في حكمـھ في نھایة السنة

 
 
 
 
 
 

 )۱٦) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 المالیـة.جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم 



 

٥ 

 صندوق األھلي لمؤشر أسھم آسیا والباسیفیك
 سابقاً) للمتاجرة باألسھم اآلسیویة والباسیفیكیةصندوق األھلي (

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة التغیرات في صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات 
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱لسنة المنتھیة في ل

 ألف دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

 إیضاح 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱٥

     
 ۲۲،۹۸۳  ۳۸،۲۱٤  سنةصافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في بدایة ال

     
 )۳،٤٤۲(  ۱،۷۰٤  للسنةصافي الدخل / (الخسارة) 

     
في صافي الموجودات عن المعامالت في الوحدات  الزیادة

 سنةلل
 

 
 

 
     

 ۲۲،۱۹٦  ٤،۷۹٥  متحصالت من وحدات مباعـة
 ۷٥۷  ٤۱٦ ۸ قیمة الوحدات المعاد اسـتثمارھا

 )٤،۲۸۰(  (۹،۱۹٤)  قیمة الوحدات المســتردة
  (۳،۹۸۳)  ۱۸،٦۷۳ 

 سنةفي نھایة ال العائدة لحملة الوحداتصافي الموجودات 
 ۳٥،۹۳٥  ۳۸،۲۱٤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱٦) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة.



 والباسیفیكصندوق األھلي لمؤشر أسھم آسیا  
  سابقاً) للمتاجرة باألسھم اآلسیویة والباسیفیكیةصندوق األھلي (

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 
  

٦ 
 

 الصـندوق وأنشطتھ -۱
 سابقاً) للمتاجرة باألسھم اآلسیویة والباسیفیكیةصندوق األھلي (لمؤشر أسھم آسیا والباسیفیك صندوق األھلي 

اإلسالمیة، تتم إدارتھ بواسطة شركة األھلي (الصندوق) ھو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشریعة 
س تأسی المالیة (مدیر الصندوق)، شركة تابعة للبنك األھلي التجاري (البنك) لصالح حملة وحدات الصندوق. تم

 في الصنادیق الصادرة عن ھیئة سوق المال. االستثمارمن لوائح  ۳۰الصندوق بموجب نص المادة 
 

الصادر بتاریخ  ۲۰۰٥-۸۳-۲أمین حفظ الصندوق. وفقاً لقرار ھیئة سوق المال رقم ك كذلك شركة األھلي المالیةتعمل 
 م) یعمل مدیر الصندوق على نشاطات األوراق المالیة التالیة:۲۰۰٥یونیو  ۲۸ھـ (۱٤۲٦جمادي األول  ۲۱
 التعاملأ) 

 ب) الترتیب
 ج)اإلدارة

 د) تقدیم المشورة
 ھـ) الحفظ

 
 " بنك كاسیس لوكسمبورغ " وھي الشركة المعینة من مدیر الصندوق كأمین حفظ.یحتفظ باستثمارات الصندوق لدى 

 
عین مدیر الصندوق بیت االستثمار الدولي "أموندي ـ فرنسا" كمدیر فرعي للصندوق وتتضمن مھام المدیر الفرعي 

والضوابط الشرعیة.فتح حسابات استثمار مستقلة وإدارة موجودات الصندوق وفقاً الستراتیجیات االستثمار   
 

یستثمر الصندوق في أسھم شركات مدرجة في أسواق المال في جنوب شرق آسیا والباسیفیك والیابان متوافقة مع 
الضوابط الشرعیة لالستثمار. ومن الممكن إیداع األرصدة النقدیة غیر المستثمرة في أسواق مالیة التي تتوافق مع 

 استخدامھا في عملیات مرابحة. الضوابط الشرعیة وصنادیق مرابحة و/أو
 
تم الموافقة على أحكام وشروط الصندوق في األصل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والحقاً وافقت علیھا ھیئة  

 م).۲۰۰۸دیسمبر  ۱٦ھـ (في ۱٤۲۹ذي الحجة  ۱۸السوق المالیة بموجب خطابھا المؤرخ في 
 

 السلطة التنظیمیة -۲
 ۲٤ھـ (الموافق  ۱٤۲۷ذي الحجة  ۳بتاریخ  ۲۰۰٦-۲۱۹-۷یخضع الصندوق لالئحة التنفیذیة تطبیقا للقرار رقم 

 ۱٦من مجلس ھیئة السوق المالیة بتاریخ  ۱/٦۱/۲۰۱٦م). تم تعدیل ھذه الالئحة بموجب القرار رقم ۲۰۰٦دیسمبر 
المعدلة والمفصلة لجمیع الصنادیق داخل  م)، التي تتضمن المتطلبات۲۰۱٦مایو  ۲۳ھـ (الموافق  ۱٤۳۷شعبان 

 المملكة العربیة السعودیة.
 
 
 



 والباسیفیكصندوق األھلي لمؤشر أسھم آسیا  
  سابقاً) للمتاجرة باألسھم اآلسیویة والباسیفیكیةصندوق األھلي (

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 
  

۷ 
 

 التغیرات في شروط وأحكام الصندوق -۳
بعض التعدیالت على شروط وأحكام إدخال م، قام مدیر الصندوق ب۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  خالل السنة
ومراجعي  قواسم الصندو ،االستراتیجیة، التقییمیتعلق التغییر الرئیسي في الشروط واألحكام بتغییر الصندوق. 
 .٪۰٫۳إلى  ٪۱٫۷٥ومراجعة مصاریف الرسوم اإلداریة من الحسابات. 

بموجب  يالمال سوقالمن قبل ھیئة واسم الصندوق التقییم  ،ستراتیجیةاال اتعاب اإلدارة،التغییرات في  الموافقة علىتم 
. قام مدیر ۲۰۱٦ابریل  ۱۱كما اعتمدت تغییر مراجع الحسابات بخطابھا في  ۲۰۱٦ینایر  ۲٤خطابھا المؤرخ في 

وأصبحت التغییرات في االستراتیجیة . ۲۰۱٦ابریل  ۲٤بموجب خطابھ المؤرخ في الصندوق بإخطار حملة الوحدات 
 اعتباراً من ي أكتوبرساریة ف تصبحأوالتغیرات األخرى في الشروط واالحكام  ۲۰۱٦ساریة اعتبارا من یونیو 

۲۰۱٦. 
 
  االشـتراك واالسترداد -٤

الصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات في كل یوم عمل سعودي وأمریكي (اإلثنین إلى الخمیس). یتم تحدید 
صافي قیمة موجودات الصندوق في كل یوم تقیم (اإلثنین إلى الجمعة). ان جمیع معامالت شراء / بیع الوحدات یتم 

أساس صافي قیمة الموجودات للصندوق عن طریق قسمة صافي قیمة موجودات الصندوق على إجمالي عدد على 
 وحدات الصندوق القائمة في تاریخ التقییم.

 
 أسس اإلعداد -٥
 

 المعاییر المحاسبیة المطبقة
لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا بالمملكة العربیة السعودیة الصادرة عن الھیئة  المالیة وفقاً تم إعداد ھذه القوائم 

م (إیضاح في وللسنة المنتھیة بتاریخ آخر تقیی المالیة كماالسعودیة للمحاسبین القانونیین. یقوم الصندوق بإعداد قوائمھ 
۱٦ .( 

 
 أسس القیاس

تم إعداد ھذه القوائم المالیة على أساس التكلفة التاریخیة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة، 
 باستثناء االستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة، والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. 

  
 عملة العرض والنشاط

األمریكي وھي عملة النشاط للصندوق. تم تقریب جمیع البیانات المالیة المعروضة  المالیة بالدوالرھذه القوائم  تم عرض
 .ألقرب ألف صحیح بالدوالر األمریكي

 
 
 



 والباسیفیكصندوق األھلي لمؤشر أسھم آسیا  
  سابقاً) للمتاجرة باألسھم اآلسیویة والباسیفیكیةصندوق األھلي (

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 
  

۸ 
 

 أسس اإلعداد (تابع)  -٥
 

 استخدام األحكام والتقدیرات
ة من اإلدارة العربیة السعودییتطلب إعداد القوائم المالیة وفقاً للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا والمطبقة في المملكة 

استخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المبینة للموجودات 
والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات. تتم مراجعة التقدیرات 

ة بھا على أساس مستمر. یتم إظھار مراجعة التقدیرات المحاسبیة في فترة المراجعة والفترات واالفتراضات المتعلق
 المستقبلیة التي تتأثر بھا.

 
 تقییم الموجودات المالیة

القیمة العادلة ھي القیمة التي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة منتظمة 
محتفظ ال ماراتاالستثبین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس. تتم المحاسبة عن األدوات المالیة للصندوق، باستثناء 

یة، قد تنشأ فروقات بین تقدیرات القیمة الدفتریة والقیمة العادلة. وترى إدارة ، على أساس التكلفة التاریخبھا للمتاجرة
 العادلة لموجودات ومطلوبات الصندوق ال تختلف بصورة جوھریة عن قیمتھا الدفتریة. ةالصندوق أن القیم

 
لمستخدمة ا المدخالت الذي یعكس أھمیةوالعادلة باستخدام تسلسل القیاس الھرمي التالي  ةیقوم الصندوق بقیاس القیم
 عند إجراء تلك القیاسات:

المستوى األول: أسس قیاس القیمة العادلة بناء على السعر المدرج (غیر المعدل) في سوق نشط للموجودات  •
 والمطلوبات المتماثلة.

المستوى الثاني: قیاس القیمة العادلة بناء على مدخالت بخالف األسعار المدرجة التي تدخل تحت المستوى األول،  •
والتي من الممكن مالحظتھا للموجودات والمطلوبات، إما بطریقة مباشرة (مثل األسعار) أو بطریقة غیر مباشرة 

 (مثل المشتقة من األسعار). 
ة العادلة بناء على مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى أي بیانات سوقیة المستوى الثالث: قیاس القیم •

  ملحوظة (مثل المدخالت غیر الممكن مالحظتھا). 
 

یتم تصنیف جمیع موجودات الصندوق المالیة المدرجة بالقیمة العادلة كما في تاریخ التقریر تحت المستوى األول في 
 التسلسل الھرمي.

 
 
 
 
 
 
 
 



 والباسیفیكصندوق األھلي لمؤشر أسھم آسیا  
  سابقاً) للمتاجرة باألسھم اآلسیویة والباسیفیكیةصندوق األھلي (

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 
  

۹ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  -٦
 تم تطبیق السیاسات المحاسبیة الواردة أدناه بشكل ثابت لجمیع الفترات المعروضة في ھذه القوائم المالیة.

 
  محتفظ بھا للمتاجرة االستثمارات -أ

اجرة للمتیتم تصنیف األوراق المالیة المدرجة أو المتداولة في سوق األوراق المالیة، كأوراق مالیة محتفظ بھا 
ویتم االعتراف مبدئیا بالتكلفة، وھي القیمة العادلة للمبلغ المدفوع ویتم قیاسھا الحقا بالقیمة العادلة. یتم إدراج 
التغیرات في القیمة العادلة إلستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة ("استثمارات")، التي تضم األرباح والخسائر غیر 

ألرباح والخسائر المحققة من االستثمارات المباعة على أساس المتوسط المحققة في قائمة الدخل. یتم تحدید ا
 المرجح ویتم االعتراف بھا في قائمة الدخل.

 
 معامالت االستثمار -ب

تحتسب معامالت اإلستثمار في تاریخ المعاملة وھو التاریخ الذي یصبح فیھ الصندوق طرف في النصوص 
 التعاقدیة لألداة.

 
 قیمة الموجودات المالیة  ھبوط -ج

یتم إجراء تقییم في تاریخ قائمة المركز المالي لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن أصل مالي محدد 
قد تنخفض قیمتھ. في حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تسجل أي خسائر ھبوط في قائمة الدخل. إذا كان ھناك ھبوط 

 د ھذا الھبوط على النحو التالي:قیمة الموجودات المالیة، یتم تحدی
 ،في حالة الموجودات المدرجة بالقیمة العادلة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین التكلفة والقیمة العادلة -أ

 بعد خصم أي خسائر ھبوط المعترف بھا مسبقا بقائمة الدخل.
الیة لقیمة الدفتریة والقیمة الحفي حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین ا -ب

 للتدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة حسب سعر السوق الحالي لموجودات مالیة مماثلة.
في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المستنفذة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة  -ج

 .الفعالالمخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي  المستقبلیة الحالیة للتدفقات النقدیة
 

 الغاء االثبات -د
یتم الغاء اثبات األصل المالي (أو، عندما یكون منطبقا، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة مماثلة من 

 الموجودات المالیة) في حالة:
 إنتھاء حقوق الحصول على التدفقات النقدیة من األصل. أو )أ
حقوق الصندوق للحصول على التدفقات النقدیة من األصل أو عندما یأخذ على عاتقھ االلتزام في حین تحویل  )ب

 بدفع تدفقات النقدیة مستلمة بالكامل بدون تأخیر جوھري لطرف ثالث؛ و
ویل أو لم یقوم الصندوق بتح) ۲، أو (وق كافة المخاطر والمنافع لألصل) في حین تحویل الصند۱ج) إما (

 لكن حولت السیطرة على األصل.المخاطر والمنافع لألصل و اإلحتفاظ بكافة
 

إلحتفاظ ویل أو ابتح یقومدفقات النقدیة من األصل.  ولم حقوق الحصول على الت بتحویل الصندوقعندما یقوم 
حد  یتم اإلعتراف باألصل الىفإنھ  صل،بتحویل السیطرة على األ یقومالمنافع من األصل ولم بكافة المخاطر و

 ركة المستمرة في األصل.المشا
 



 والباسیفیكصندوق األھلي لمؤشر أسھم آسیا  
  سابقاً) للمتاجرة باألسھم اآلسیویة والباسیفیكیةصندوق األھلي (

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 
  

۱۰ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  -٦
 

 االعتراف باإلیرادات -ه
یتم االعتراف باألرباح والخسائر المحققة من االستثمارات المباعة على أساس متوسط التكلفة. أما توزیعات 

 األرباح فیتم االعتراف بھا عندما یحق للصندوق استالمھا.
یرات في ستثمارات الصندوق كتغالتكلفة والقیمة السوقیة لمحفظة ایتم إثبات الزیادة أو النقص في الفرق بین 
 القیمة العادلة لإلستثمارات في قائمة الدخل.

 
 تحویل العمالت األجنبیة -و

اریخ تلك بتیجرى تسجیل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة في الدفاتر بأساس أسعار الصرف السائدة 
المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات ذات الطبیعة النقدیة التي تتم بالعمالت األجنبیة فیجري تحویلھا بأسعار 
الصرف السائدة في تاریخ قائمة المركز المالي. تدرج الفروقات الناتجة عن تحویل العمالت األجنبیة في قائمة 

 الدخل.
 

  الضریبة /الزكاة -ز
ضریبة التزاما على حاملي الوحدات، وبالتالي ال یتم تكوین مخصص لمثل ھذه االلتزامات في ھذه تعد الزكاة / ال

 القوائم المالیة المرفقة.
 

 النقد وما في حكمھ -ح
 النقد وما في حكمھ من أرصدة بنكیة.یتكون لغرض قائمة التدفقات النقدیة 

 
 للوحدة الموجوداتصافي قیمة  -ط

للوحدة ات الموجودالصندوق مفتوح لالكتتاب والبیع للوحدات في كل یوم عمل سعودي. یتم احتساب صافي قیمة 
الواحدة بقسمة صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات بقائمة المركز المالي على عدد الوحدات القائمة في 

 .الفترةنھایة 
 

 المخصصات والمستحقات  -ي
المستحقات إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى الصندوق التزام حالي قانوني أو یتم االعتراف بالمخصصات و

 .تعاقدي یمكن تقدیر مبلغھ بشكل موثوق
 

 المقاصة -ك
یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط 

لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى الصندوق نیة لتسویتھا عند وجود حق نظامي ملزم إجراء مقاصة 
. یتم إدراج اإلیرادات والمصروفات على على أساس الصافي أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد

عودیة، سأساس الصافي فقط عندما تسمح بذلك المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا والمطبقة في المملكة العربیة ال
 أو أرباح أو خسائر ناشئة من مجموعة تعامالت مثیلة.

 



 والباسیفیكصندوق األھلي لمؤشر أسھم آسیا  
  سابقاً) للمتاجرة باألسھم اآلسیویة والباسیفیكیةصندوق األھلي (

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 
  

۱۱ 
 

 النقد وما في حكمھ -۷
 البنوك. یتمثل النقد وما في حكمھ بشكل رئیسي في النقد المحتفظ بھ في حسابات جاریة لدى 

 
 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى -۸

یدار الصندوق من قبل مدیر الصندوق. یحتسب الصندوق أتعاب إدارة مقابل ھذه الخدمات حسبما یحدده مدیر 
 في السنة  %۰٫۳الصندوق، بحیث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 

 
ق وأتعاب ییحق لمدیر الصندوق استرداد المصروفات المنفقة نیابًة عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والتدق

الحفظ واستشارات ومصروفات معالجة البیانات واألتعاب األخرى المماثلة. یقتصر الحد األعلى لمبلغ ھذه المصروفات 
في السنة من صافي موجودات الصندوق في  %۰٫٥۰الذي یستطیع مدیر الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة 

 ت من قبل مدیر الصندوق على أساس قیمتھا الفعلیة.أیام التقییم المعنیة. تم استرداد ھذه المصروفا
 

الستثمار في الصندوق من افي وقت  ٪۲وعالوة على ذلك، یحق لمدیر الصندوق الحصول على رسوم االشتراك بـ 
 الوحدات. یمكن التنازل عن ھذه الرسوم وفقا لتقدیر مدیر الصندوق. يقبل مالك

 
، خصص مدیر الصندوق وحدات مقابل تسویة الرسوم اإلداریة وغیرھا من النفقات في كل یوم ۲۰۱٦یولیو  ۲۳حتى 

نقداتقییم، والتي تم إعادة استثمارھا في الصندوق. والحقاً تم تسویة تلك المصروفات 



 صندوق األھلي لمؤشر أسھم آسیا والباسیفیك
 سابقاً) للمتاجرة باألسھم اآلسیویة والباسیفیكیةاألھلي  قصندو(

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل

 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي
  

۱۲ 
 

 استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة -۹
 ة ملخصة فیما یلي: مكونات االستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة حسب العمل

                                                                                                 
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱  

 الدولــــة العملـــــة
 من %

 القیمة اإلجمالیة
 

 التكلفـــــــة
القیمــــــــة 

 العادلة
     

  ۲٦،۸۱۰   ۲٦،۹٦۰   ۷٤٫۹۰  الیابان ین یاباني 
 ٦،۱۲۷ ٥،۸۹۲   ۱۷٫۱۲  استرالیا  دوالر استرالي

  ۱،۷۳۰  ۱،۷٤۳   ٤٫۸۳  ھونج كونج دوالر ھونج كونج
  ۸۱٥   ۹٥٥   ۲٫۲۸  سنغافورا دوالر سنغافوري 
  ۳۱٤   ۳۱٦   ۰٫۸۸  نیوزیلندا  دوالر نیوزیلندي 

  ۱۰۰ ۳٥،۸٦٦ ۳٥،۷۹٦ 
 

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱  

 الدولــــة العملـــــة
 من %

 القیمة اإلجمالیة
 

 التكلفـــــــة
القیمــــــــة 

 العادلة
     

 ۱۲،۱۳٦ ۱۰،۹۱۷ ۳۲٫۰٦ الوالیات المتحدة األمریكیة دوالر أمریكي
 ۱۱،۳٥۸ ۱۰،۹۳٤ ۳۰٫۰۰ ھونج كونج دوالرھونج كونج

 ٦،٤۲۳ ٦،٥۸۸ ۱٦٫۹۷ تایوان دوالر تایوان الجدید
 ۲،۹۸٥ ۳،۲۳۲ ۷٫۸۹ كوریا جنوبيكوري -وون 

 ۱،۳۷۷ ۱،۳۰۸ ۳٫٦٤ اندونیسیا روبیة اندونیسیة
 ۱،۰۷۱ ۱،۱۹۸ ۲٫۸۳ سنغافورا دوالر سنغافوري

 ۱،۰٥٥ ۱،۰۳٤ ۲٫۷۹ مالیزیا رنجنت مالیزي
 ۹۹۰ ۱،۰٥۱ ۲٫٦۱ تایلند بات تایلندي
 ٤٥۸ ٤۹۳ ۱٫۲۱ الفلبین بیسو فلبیني

     
     
  ۱۰۰ ۳٦،۷٥٥ ۳۷،۸٥۳ 

     
 
 



 صندوق األھلي لمؤشر أسھم آسیا والباسیفیك
 سابقاً) للمتاجرة باألسھم اآلسیویة والباسیفیكیةاألھلي  قصندو(

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل

 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي
  

۱۳ 
 

 استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة (تابع)  -۹
 

 ملخصة فیما یلي: فظ بھا للمتاجرة حسب القطاعالمحت االستثماراتمكونات 
 

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ 
 

 القطاع
من القیمة  %

 اإلجمالیة
 

 التكلفة
 

 القیمة العادلة
    

 ۷،۳۸۳ ۸،۳۰۳ ۲۰٫٦۳ رعایة صحیة
 ٦،۲٤۷ ٦،۰۳۰ ۱۷٫٤٥ صناعات  

 ٤،۸۹۷ ٤،٥۹٥ ۱۳٫٦۸ تقنیة معلومات 
 ٤،٦۲٦ ٤،۲۰۳ ۱۲٫۹۲ سلع استھالكیة

 ٤،٦۰۲ ۳،۸۰۰ ۱۲٫۸٥ مواد أولیة
 ۲،٦۷۳ ۳،۱۷٦ ۷٫٤۷ خدمات اتصاالت

 ۲،٦٦٥ ۳،۰۷٤ ۷٫٤٤ مواد استھالكیة
 ۱،٤۳۹ ۱،٤٤۸ ٤٫۰۲ عقارات
 ٦۳۲ ٦٤۰ ۱٫۷۷ خدمات

 ٦۳۲ ٥۹۷ ۱٫۷۷ طاقة
 ۱۰۰ ۳٥،۸٦٦ ۳٥،۷۹٦ 

 
 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ 
 

 القطاع
من القیمة  %

 اإلجمالیة
 

 التكلفة
 

 القیمة العادلة
    

 ۱۳،۱۳۱ ۱۱،۷۷۲ ۳٤٫٦۹ تقنیة معلومات
 ٦،۰٤۸ ٤،۹۱٥ ۱٥٫۹۸ خدمات استھالكیة

 ٤،۷۱۲ ٥،۲۹٥ ۱۲٫٤٥ اتصاالت
 ٤،٦٦۸ ٤،۸٥۰ ۱۲٫۳۳ خدمات مالیة وعقاریة 

 ۳،٥۲٥ ۳،٥۳۰ ۹٫۳۱ خدمات صناعیة ومعدات
 ۲،۱۷۰ ۲،۲۸۲ ٥٫۷۳ استھالكیةسلع 
 ۱،۲٦۹ ۱،۳۸۸ ۳٫۳٥ مواد

 ۷۹۹ ۸۱۸ ۲٫۱۱ رعایة صحیة
 ٦٦۳ ۹۷۰ ۱٫۷٥ غاز ونفط

 ۲٦۸ ۲٦۱ ۰٫۷۱ خدمات
 ٦۰۰ ٦۷٤ ۱٫٥۹ أخرى

 ۱۰۰٫۰۰ ۳٦،۷٥٥ ۳۷،۸٥۳ 



 صندوق األھلي لمؤشر أسھم آسیا والباسیفیك
 سابقاً) للمتاجرة باألسھم اآلسیویة والباسیفیكیةاألھلي  قصندو(

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال

 (مالم یذكر غیر ذلك)  دوالر أمریكي ألف
 

۱٤ 

 الذمم المدینة -۱۰
 
 

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٥

   
 ۱۸ ٦٤ دینةتوزیعات أرباح م
 -- ۱٦٦ ذمم مدینة أخرى

 ۲۳۰ ۱۸ 

 
 الذمم الدائنة -۱۱

 
 

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٥

   
 -- ۱٤٤ مبالغ مستحقة مقابل شراء استثمارات

 ۷ -- مبالغ مستحقة لحملة الوحدات على حساب االستردادات
 ٤ ۲۰۷ ذمم دائنة أخرى 

 ۳٥۱ ۱۱ 

 
 معامالت وحدات -۱۲

 
 فیما یلي ملخص معامالت الوحدات: 

 لفترة السنة 
 المنتھیة

 دیسمبر ۳۱في 
 م۲۰۱٦

 وحـــــــــدات
 (باآلالف)

 لفترة السنة 
 المنتھیة

 دیسمبر ۳۱في 
 م۲۰۱٥

 وحــــــدات 
 (باآلالف)

    
 ۱۸،۱٦۹  ۳۲،۰٤۱ سنةالوحدات في بدایة ال

 ۱٦،٦۷٤  ۳،۸۸۷ وحدات مباعة 
 ٦۰٦  ۳٥٦ وحدات معاد استثمارھا

 (۳،٤۰۸)  (۷،٤۱٥) وحدات مستردة
 ۱۳،۸۷۲  (۳،۱۷۲) في الوحدات الزیادةصافي 

 ۳۲،۰٤۱  ۲۸،۸٦۹  الوحدات في نھایة السنة
 

) من وحدات ٦۷٫۳٤م: %۲۰۱٥( %۷۰٫۹۳م، یشكل أكبر خمسة حملة وحدات ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱كما في 
 الصندوق.

 



 صندوق األھلي لمؤشر أسھم آسیا والباسیفیك
 سابقاً) للمتاجرة باألسھم اآلسیویة والباسیفیكیةاألھلي  قصندو(

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال

 (مالم یذكر غیر ذلك)  دوالر أمریكي ألف
 

۱٥ 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة -۱۳
المعتاد، یتعامل الصندوق مع بعض األطراف ذات العالقة. إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة  في سیاق العمل

تحكمھا شروط وأحكام وإدارة الصندوق المعتمدة. إن جمیع األطراف ذات العالقة معتمدة من قبل مجلس إدارة 
 الصندوق.

 
 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة

 الصندوقمدیر  شركة األھلي المالیة
 مدیر الصندوق حامل ألسھم البنك األھلي التجاري
 شركة زمیلة للشریك شركة األھلي للتكافل

 حملة وحدات صندوق األھلي متعدد األصول المتحفظ
 حملة وحدات صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن

 حملة وحدات صندوق األھلي متعدد األصول للنمو
 حملة وحدات صندوق األھلي لألسھم العالمیة 

 
واألرصدة الناتجة عن ھذه المعامالت  السنة المعامالت مع األطراف ذات العالقة الھامة التي أبرمھا الصندوق خالل

 ھي كما یلي:
 

 مبلغ المعامالت عة المعاملةطبی الطرف ذو العالقة
 قیمة وحدات محتفظ بھا كما في

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ م۲۰۱٥ م۲۰۱٦  
      

شركة األھلي 
المالیة

  

   ٦٤۲ ۳۹۱ أتعاب إدارة  
مصروفات مدفوعة 
 -- -- ۱۱٥ ۱۱۰ بالنیابة عن الصندوق

      
صندوق األھلي 
 لألسھم العالمیة

   -- ۹۷۳ اشتراك للوحدات 
 -- ۹٥۲ -- -- استرداد للوحدات 

      
صندوق األھلي 
متعدد األصول 

 المتحفظ

   ٥،۷۹٥ -- اشتراك للوحدات 
 استرداد للوحدات 

۱،٥۳۷ -- ٥،۸۳٦ ٥،۹۸۳ 
 
 
 
 
 

 



 صندوق األھلي لمؤشر أسھم آسیا والباسیفیك
 سابقاً) للمتاجرة باألسھم اآلسیویة والباسیفیكیةاألھلي  قصندو(

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال

 (مالم یذكر غیر ذلك)  دوالر أمریكي ألف
 

۱٦ 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة (تابع) -۱۳
 

 مبلغ المعامالت طبیعة المعامالت الطرف ذو العالقة
 قیمة وحدات محتفظ بھا كما في

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ م۲۰۱٥ م۲۰۱٦  
      

متعدد صندوق األھلي 
 األصول المتوازن

   ٤،۸۰٦ -- اشتراك للوحدات 
 ٦،۱۱۹ ٥،۷٦۹ -- ٦۹۱ استرداد للوحدات 

      
صندوق األھلي متعدد 

 األصول للنمو
   ٥،۰۰۸ -- اشتراك للوحدات 
 ٥،۷۹۳ ٥،۳۰۷ ۲۰۹ ۸۰٥ استرداد للوحدات 

      
   ۲۳۱ -- اشتراك للوحدات  شركة األھلي للتكافل

 ٤۸۰ ۱۲٥ ۱۰۸ ۳۹۳ استرداد للوحدات 
      

 
 إدارة المخاطر  -۱٤

تعرض الصندوق لعدة مخاطر مالیة متمثلة في مخاطر السوق، مخاطر االئتمان، ومخاطر السیولة. یھدف برنامج 
اآلثار  من الصندوق وللحدإدارة المخاطر للصندوق للوصول للحد األعلى من العوائد وفقاً للمخاطر التي یتعرض لھا 

لمتنوعة االسلبیة المحتملة على األداء المالي للصندوق. یستخدم مدیر الصندوق طرق مختلفة لقیاس وإدارة المخاطر 
 .التي یتعرض لھا الصندوق

 
  خاطر االئتمانم

سعى ی ھي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یتسبب في خسائر مالیة للطرف اآلخر.
مدیر الصندوق إلدارة مخاطر االئتمان لمراقبة عرضات االئتمان والحد من التعامل مع بعض األطراف، والتقییم 
المستمر للكفاءة االئتمانیة لبعض األطراف. في تاریخ قائمة المركز المالي، یتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان القیمة 

 ذات تصنیف ائتماني جید. الدفتریة للنقد وما في حكمھ المودع لدى جھات
 
 خاطر السیولةم

مخاطر السیولة ھي مخاطر مواجھة الصندوق لصعوبات في الوفاء بإلتزاماتھ التي تحتاج تسویتھا إلى نقدیة أو 
موجودات مالیة أخرى. یھدف مدیر الصندوق إلى إدارة مخاطر السیولة من خالل توفیر السیولة الالزمة للوفاء 

عند وحال استحقاقھا، في الظروف العادیة والطارئة، بدون تكبد خسائر غیر مقبولة أو اإلضرار بالتزاماتھ المالیة 
 بسمعة الصندوق.

 



 صندوق األھلي لمؤشر أسھم آسیا والباسیفیك
 سابقاً) للمتاجرة باألسھم اآلسیویة والباسیفیكیةاألھلي  قصندو(

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال

 (مالم یذكر غیر ذلك)  دوالر أمریكي ألف
 

۱۷ 

 إدارة المخاطر (تابع) -٤۱
 

 مخاطر أسعار العموالت
تؤثر على الربحیة المستقبلیة أو على في أسعار العموالت  حدوث تغییرات مكانیةمن ا العموالتتنشأ مخاطر سعر 

 العادلة لألدوات المالیة. القیمة
 ومطلوباتھ غیر محملة بعمولة. موجوداتھرا ألن ظعموالت نالالصندوق غیر معرض لمخاطر أسعار 

 
 أسعار األسھممخاطر 

إن مخاطر أسعار األسھم ھي المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار السوق. إن 
معرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن وجود شكوك متعلقة باألسعار المستقبلیة. إن مدیر استثمارات الصندوق 

) ۹الصندوق یدیر ھذه المخاطر من خالل تنویع المحفظة االستثماریة من حیث التوزیع الجغرافي (انظر إیضاح 
 وتركز الصناعة.

 
دیسمبر)  ۳۱في أدوات حقوق الملكیة كما في  الستثماراتلإن التأثیر على قائمة الدخل (نتیجة للتغیر في القیمة العادلة 

بسبب التغیر المحتمل المعقول في مؤشرات اسواق األسھم استنادا إلى تركز الصناعات، مع بقاء جمیع المتغیرات 
 األخرى ثابتة ھو على النحو التالي:

 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ التغیر في أسعار السوق 
    

 ۳،۷۸٥± ۳،٥۸۰± ٪۱۰ ± التأثیر على صافي الموجودات
 

 العمالت مخاطر
ھي المخاطر المتمثلة في احتمالیة تذبذب قیمة أداة مالیة ما بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. إن 

 الدوالر امریكي ھو العملة الوظیفیة للصندوق.
 

الوظیفیة للصندوق. بالتالي، فإن إن بعض الموجودات والمطلوبات المالیة للصندوق مقومة بعمالت غیر العملة 
 موجودات الصندوق قد تتأثر بشكل إیجابي أو سلبي بتذبذب أسعار العمالت.

 
دیسمبر، نتیجة لموجوداتھا المالیة  ۳۱یشیر الجدول التالي إلى تعرضات الصندوق لمخاطر العمالت األجنبیة كما في 

ئمة المركز المالي). إن التحلیل یتضمن احتساب تأثیر (والتي یتم ترجمتھا بسعر الصرف السائد كما في تاریخ قا
الحركة المحتملة في اللایر السعودي مقابل العمالت األساسیة للمحفظة االستثماریة مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى 

 ثابتة، على قائمة العملیات بسبب اللقیمة العادلة للموجودات ذات الحساسیة للعملة.
 
 
 
 



 صندوق األھلي لمؤشر أسھم آسیا والباسیفیك
 سابقاً) للمتاجرة باألسھم اآلسیویة والباسیفیكیةاألھلي  قصندو(

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال

 (مالم یذكر غیر ذلك)  دوالر أمریكي ألف
 

۱۸ 

 (تابع) إدارة المخاطر -٤۱
 

 (تابع) العمالت مخاطر
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ التغیر في أسعار السوق 
    

 -- ± ۲،٦۸۱ ± ٪۱۰ ± ین یاباني 
 -- ± ٥۹۲ ± ٪۱۰ ± دوالر استرالي

 ۱،۱۳٦ ± ۱۷۳ ± ٪۱۰ ± دوالر ھونج كونج
 ۱۰۷ ± ۸۲ ± ٪۱۰ ± دوالر سنغافوري 
 -- ± ۳۱ ± ٪۱۰ ± دوالر نیوزیلندي 

 -- ± ۲۰ ± ٪۱۰ ± یورو
 ۱،۲۱۳ ± -- ± ٪۱۰ ± دوالر أمریكي

 ٦٤۲ ± -- ± ٪۱۰ ± دوالر تایوان الجدید
 ۲۹۹ ± -- ± ٪۱۰ ± كوري جنوبي وون

 ۱۳۷ ± -- ± ٪۱۰ ± روبیة اندونیسیة
 ۱۰٥ ± -- ± ٪۱۰ ± رنجنت مالیزي

 ۹۹ ± -- ± ٪۱۰ ± بات تایلندي
 ٤٦ ± -- ± ٪۱۰ ± بیسو فلبیني

 
   آخـر یوم للتقییـم -۱٥

م). لیس ھناك تغیرات جوھریة ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱: ۲۰۱٥م (۲۰۱٦دیسمبر  ۲۸آخر یوم لتقییم الصندوق للسنة ھو  
 .۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في قیمة الموجودات الصافیة لكل وحدة ما بین اخر تقییم للصندوق وتقییم 

 
 اعتماد القوائم المالیة -۱٦

  م.۲۰۱۷ أبریل ۲ھـ الموافق ۱٤۳۸ رجب ٥بتاریخ  مدیر الصندوقتم اعتماد ھذه القوائم المالیة من قبل 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحق

 

ممارسات التصويت السنويةمعلومات   

  



 

 

التصويت موضوع تاريخ الجمعية العمومية المصدر  قرار التصويت 

AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC 
CO., LTD. 

22-Jan-16 Matters to be Informed موافق 

AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC 
CO., LTD. 

22-Jan-16 
Acknowledge Operating 

Results of 2015 
 موافق

AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC 
CO., LTD. 

22-Jan-16 

Accept Financial 
Statements and Statutory 

Reports 
 موافق

AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC 
CO., LTD. 

22-Jan-16 

Approve Allocation of 
Income and Payment of 

Dividends 
 موافق

AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC 
CO., LTD. 

22-Jan-16 
Elect Johm Rungswang as 

Director 
 غير موافق

AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC 
CO., LTD. 

22-Jan-16 
Elect Kampanat Ruddit as 

Director 
 غير موافق

AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC 
CO., LTD. 

22-Jan-16 
Elect Voradej Harnprasert 

as Director 
 غير موافق

AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC 
CO., LTD. 

22-Jan-16 
Elect Wara Tongprasin as 

Director 
 موافق

AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC 
CO., LTD. 

22-Jan-16 
Elect Rawewan 

Netrakavesna as Director 
 غير موافق

AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC 
CO., LTD. 

22-Jan-16 

Approve Remuneration of 
Directors and Sub-

committees 
 موافق

AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC 
CO., LTD. 

22-Jan-16 

Approve Office of the 
Auditor General of 

Thailand as Auditors and 
Authorize Board to Fix 
Their Remuneration 

 موافق

AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC 
CO., LTD. 

22-Jan-16 Other Business غير موافق 

AMOREPACIFIC CORP. 18-Mar-16 

Approve Financial 
Statements and Allocation 

of Income 
 غير موافق

AMOREPACIFIC CORP. 18-Mar-16 
Amend Articles of 

Incorporation 
 موافق

AMOREPACIFIC CORP. 18-Mar-16 

Elect One Inside Director 
and One Outside Director 

(Bundled) 
 موافق

AMOREPACIFIC CORP. 18-Mar-16 

Elect Eom Young-ho as 
Member of Audit 

Committee 
 موافق

AMOREPACIFIC CORP. 18-Mar-16 

Approve Total 
Remuneration of Inside 
Directors and Outside 

Directors 

 غير موافق

CATCHER TECHNOLOGY CO., 
LTD. 

19-May-16 
Approve Amendments to 

Articles of Association 
 موافق



 

 

التصويت موضوع تاريخ الجمعية العمومية المصدر  قرار التصويت 

CATCHER TECHNOLOGY CO., 
LTD. 

19-May-16 
Approve Financial 

Statements 
 موافق

CATCHER TECHNOLOGY CO., 
LTD. 

19-May-16 
Approve Plan on Profit 

Distribution 
 موافق

CATCHER TECHNOLOGY CO., 
LTD. 

19-May-16 

Approve Issuance of 
Ordinary Shares or 

Issuance of Ordinary 
Shares to Participate in 
the Issuance of Global 
Depository Receipt or 

Issuance of Marketable 
Securities via Private 

Placement 

 موافق

CATCHER TECHNOLOGY CO., 
LTD. 

19-May-16 

Elect Lih-Chyun Shu with 
ID No.C120732XXX as 
Independent Director 

 موافق

CATCHER TECHNOLOGY CO., 
LTD. 

19-May-16 

Elect Mon-Huan Lei with 
ID No.E121040XXX as 
Independent Director 

 موافق

CATCHER TECHNOLOGY CO., 
LTD. 

19-May-16 

Elect Wen-Chieh Huang 
with Shareholder 
No.00026941 as 

Independent Director 

 موافق

CATCHER TECHNOLOGY CO., 
LTD. 

19-May-16 
Elect Non-Independent 

Director No.1 
 موافق

CATCHER TECHNOLOGY CO., 
LTD. 

19-May-16 
Elect Non-Independent 

Director No.2 
 موافق

CATCHER TECHNOLOGY CO., 
LTD. 

19-May-16 
Elect Non-Independent 

Director No.3 
 موافق

CATCHER TECHNOLOGY CO., 
LTD. 

19-May-16 
Elect Non-Independent 

Director No.4 
 موافق

CATCHER TECHNOLOGY CO., 
LTD. 

19-May-16 

Approve Release of 
Restrictions of 

Competitive Activities of 
Newly Appointed 

Directors and 
Representatives 

 غير موافق

COCHLEAR LTD. 18-Oct-16 

Accept Financial 
Statements and Statutory 

Reports 
 موافق

COCHLEAR LTD. 18-Oct-16 
Approve the 

Remuneration Report 
 موافق

COCHLEAR LTD. 18-Oct-16 
Elect Yasmin Allen as 

Director 
 موافق

COCHLEAR LTD. 18-Oct-16 
Elect Donal O'Dwyer as 

Director 
 غير موافق



 

 

التصويت موضوع تاريخ الجمعية العمومية المصدر  قرار التصويت 

COCHLEAR LTD. 18-Oct-16 

Approve the Grant of 
Securities to Chris Smith, 
Chief Executive Officer & 

President of the Company 

 موافق

COMFORTDELGRO 
CORPORATION LIMITED 

28-Apr-16 

Adopt Financial 
Statements and Directors' 

and Auditors' Reports 
 موافق

COMFORTDELGRO 
CORPORATION LIMITED 

28-Apr-16 Approve Final Dividend موافق 

COMFORTDELGRO 
CORPORATION LIMITED 

28-Apr-16 Approve Directors' Fees موافق 

COMFORTDELGRO 
CORPORATION LIMITED 

28-Apr-16 
Elect Sum Wai Fun, 
Adeline as Director 

 موافق

COMFORTDELGRO 
CORPORATION LIMITED 

28-Apr-16 
Elect Wong Chin Huat, 

David as Director 
 غير موافق

COMFORTDELGRO 
CORPORATION LIMITED 

28-Apr-16 
Elect Lim Jit Poh as 

Director 
 غير موافق

COMFORTDELGRO 
CORPORATION LIMITED 

28-Apr-16 
Elect Ong Ah Heng as 

Director 
 موافق

COMFORTDELGRO 
CORPORATION LIMITED 

28-Apr-16 
Elect Kua Hong Pak as 

Director 
 موافق

COMFORTDELGRO 
CORPORATION LIMITED 

28-Apr-16 
Elect Oo Soon Hee as 

Director 
 موافق

COMFORTDELGRO 
CORPORATION LIMITED 

28-Apr-16 

Approve Deloitte & 
Touche LLP as Auditors 
and Authorize Board to 
Fix Their Remuneration 

 غير موافق

DELTA ELECTRONICS INC. 08-Jun-16 
Amend Articles of 

Association 
 موافق

DELTA ELECTRONICS INC. 08-Jun-16 
Approve Financial 

Statements 
 موافق

DELTA ELECTRONICS INC. 08-Jun-16 
Approve Profit 

Distribution 
 موافق

DELTA ELECTRONICS INC. 08-Jun-16 

Amend Procedures 
Governing the Acquisition 

or Disposal of Assets 
 موافق

DELTA ELECTRONICS INC. 08-Jun-16 

Elect Li Ji Ren with ID No. 
Y120143XXX as 

Independent Director 
 موافق

DELTA ELECTRONICS INC. 08-Jun-16 

Approve Release of 
Restrictions of 

Competitive Activities of 
Newly Appointed 

Directors 

 موافق

FLETCHER BUILDING LTD. 18-Oct-16 
Elect Antony Carter as 

Director 
 موافق



 

 

التصويت موضوع تاريخ الجمعية العمومية المصدر  قرار التصويت 

FLETCHER BUILDING LTD. 18-Oct-16 
Elect Alan Jackson as 

Director 
 موافق

FLETCHER BUILDING LTD. 18-Oct-16 
Elect Ralph Norris as 

Director 
 موافق

FLETCHER BUILDING LTD. 18-Oct-16 

Authorize the Board to Fix 
Remuneration of the 

Auditors 
 موافق

HEALTHSCOPE LTD. 21-Oct-16 
Elect Jane McAloon as 

Director 
 موافق

HEALTHSCOPE LTD. 21-Oct-16 
Elect Paul O'Sullivan as 

Director 
 موافق

HEALTHSCOPE LTD. 21-Oct-16 
Elect Zygmunt 'Ziggy' 

Switkowski as Director 
 موافق

HEALTHSCOPE LTD. 21-Oct-16 
Approve the 

Remuneration Report 
 موافق

HEALTHSCOPE LTD. 21-Oct-16 

Approve the Deferred 
Short Term Incentive 
Grant of Performance 

Rights to Robert Cooke, 
Managing Director and 

CEO of the Company 

قمواف  

HEALTHSCOPE LTD. 21-Oct-16 

Approve the Long Term 
Incentive Grant of 

Performance Rights to 
Robert Cooke, Managing 
Director and CEO of the 

Company 

 موافق

HEALTHSCOPE LTD. 21-Oct-16 

Approve the Renewal of 
the Proportional Takeover 

Provisions 
 غير موافق

HYUNDAI MOBIS CO. 11-Mar-16 

Approve Financial 
Statements and Allocation 

of Income 
 غير موافق

HYUNDAI MOBIS CO. 11-Mar-16 
Amend Articles of 

Incorporation 
 موافق

HYUNDAI MOBIS CO. 11-Mar-16 

Elect Three Inside 
Directors and One Outside 

Director (Bundled) 
فقغير موا  

HYUNDAI MOBIS CO. 11-Mar-16 

Elect Lee Seung-ho as 
Member of Audit 

Committee 
 موافق

HYUNDAI MOBIS CO. 11-Mar-16 

Approve Total 
Remuneration of Inside 
Directors and Outside 

Directors 

 غير موافق

HYUNDAI MOBIS CO. 07-Jul-16 
Elect Lim Young-deuk as 

Inside Director 
 موافق



 

 

التصويت موضوع تاريخ الجمعية العمومية المصدر  قرار التصويت 

LINK REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST 

27-Jul-16 
Elect William Chan Chak 

Cheung as Director 
 موافق

LINK REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST 

27-Jul-16 
Elect David Charles Watt 

as Director 
 موافق

LINK REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST 

27-Jul-16 
Elect Poh Lee Tan as 

Director 
 موافق

LINK REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST 

27-Jul-16 
Elect Nicholas Charles 

Allen as Director 
 موافق

LINK REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST 

27-Jul-16 
Elect Ed Chan Yiu Cheong 

as Director 
 موافق

LINK REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST 

27-Jul-16 
Elect Blair Chilton 

Pickerell as Director 
 موافق

LINK REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST 

27-Jul-16 
Authorize Repurchase of 

Issued Share Capital 
 موافق

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS 
BERHAD 

27-Apr-16 Approve Final Dividend موافق 

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS 
BERHAD 

27-Apr-16 
Approve Remuneration of 

Directors 
 موافق

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS 
BERHAD 

27-Apr-16 
Elect Mohmad Isa bin 

Hussain as Director 
 موافق

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS 
BERHAD 

27-Apr-16 
Elect Yam Kong Choy as 

Director 
 موافق

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS 
BERHAD 

27-Apr-16 
Elect Zalekha binti Hassan 

as Director 
 موافق

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS 
BERHAD 

27-Apr-16 
Elect Rosli bin Abdullah as 

Director 
 موافق

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS 
BERHAD 

27-Apr-16 

Approve Ernst & Young as 
Auditors and Authorize 

Board to Fix Their 
Remuneration 

 موافق

NAVER CORP. 18-Mar-16 

Approve Financial 
Statements and Allocation 

of Income 
 غير موافق

NAVER CORP. 18-Mar-16 
Elect Kim Su-wook as 

Outside Director 
 موافق

NAVER CORP. 18-Mar-16 
Elect Jeong Ui-jong as 

Outside Director 
 موافق

NAVER CORP. 18-Mar-16 
Elect Hong Jun-pyo as 

Outside Director 
 غير موافق

NAVER CORP. 18-Mar-16 

Elect Kim Su-wook as 
Member of Audit 

Committee 
 موافق

NAVER CORP. 18-Mar-16 

Elect Jeong Ui-jong as 
Member of Audit 

Committee 
 موافق



 

 

التصويت موضوع تاريخ الجمعية العمومية المصدر  قرار التصويت 

NAVER CORP. 18-Mar-16 

Elect Hong Jun-pyo as 
Member of Audit 

Committee 
 غير موافق

NAVER CORP. 18-Mar-16 

Approve Total 
Remuneration of Inside 
Directors and Outside 

Directors 

 غير موافق

SK HYNIX INC. 18-Mar-16 

Approve Financial 
Statements and Allocation 

of Income 
 موافق

SK HYNIX INC. 18-Mar-16 
Elect Kim Jun-ho as Inside 

Director 
 موافق

SK HYNIX INC. 18-Mar-16 
Elect Park Jeong-ho as 

Inside Director 
 موافق

SK HYNIX INC. 18-Mar-16 

Approve Total 
Remuneration of Inside 
Directors and Outside 

Directors 

 غير موافق

SK HYNIX INC. 18-Mar-16 
Approve Terms of 

Retirement Pay 
وافقم  

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 
Approve 2015 Annual 

Report 
 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 

Approve 2015 Work 
Report of the Board of 

Directors 
 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 

Approve 2015 Work 
Report of the Supervisory 

Committee 
 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 
Approve 2015 Final 

Accounts Report 
 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 

Approve 2015 Annual 
Profit Distribution 

Proposal 
 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 

Approve Ernst & Young 
Hua Ming (Special General 

Partnership) as PRC 
Financial Report and 

Internal Control Report 
Auditors and Ernst & 

Young as International 
Financial Report Auditors 
and Authorize Board to 
Fix Their Remuneration 

 موافق



 

 

التصويت موضوع تاريخ الجمعية العمومية المصدر  قرار التصويت 

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 

Approve 2016 Estimated 
Ongoing Related Party 

Transactions 
 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 

Approve 2015 Appraisal 
Results and Remuneration 

of Directors 
 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 
Approve 2016 Appraisal 

Program of Directors 
 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 

Approve Renewal of and 
New Entrusted Loan 
Quota of the Group 

 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 

Approve Renewal of and 
New Guarantee Quota of 

the Group 
 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 
Approve Total Bank Credit 
Applications of the Group 

 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 

Approve Authorization to 
the Management to 

Dispose of Listed 
Securities 

 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 

Approve Adjustments of 
Allowance of Independent 
Non-executive Directors 

 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 
Approve the Amendment 

of Board Rules 
 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 

Approve Proposed 
Issuance of the 

Renewable Corporate 
Bonds 

 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 

Approve Size and Method 
of Issuance in Relation to 
the Proposed Issuance of 
the Renewable Corporate 

Bonds 

 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 

Approve Bond Rate or its 
Determination 

Mechanism in Relation to 
the Proposed Issuance of 
the Renewable Corporate 

Bonds 

 موافق



 

 

التصويت موضوع تاريخ الجمعية العمومية المصدر  قرار التصويت 

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 

Approve Maturity Period, 
Method of Principal 

Payment and Interest 
Payment and Other 

Specific Arrangements in 
Relation to the Proposed 

Issuance of the 
Renewable Corporate 

Bonds 

 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 

Approve Use of Proceeds 
in Relation to the 

Proposed Issuance of the 
Renewable Corporate 

Bonds 

 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 

Approve Investors and the 
Placing Agreement for 

Shareholders in Relation 
to the Proposed Issuance 

of the Renewable 
Corporate Bonds 

 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 

Approve Guarantee in 
Relation to the Proposed 

Issuance of the 
Renewable Corporate 

Bonds 

 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 

Approve Credit Standing 
in Relation to the 

Proposed Issuance of the 
Renewable Corporate 

Bonds 

 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 

Approve Underwriting in 
Relation to the Proposed 

Issuance of the 
Renewable Corporate 

Bonds 

 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 

Approve Listing 
Agreement in Relation to 
the Proposed Issuance of 
the Renewable Corporate 

Bonds 

 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 

Approve Resolution 
Validity in Relation to the 
Proposed Issuance of the 

Renewable Corporate 
Bonds 

 موافق



 

 

التصويت موضوع تاريخ الجمعية العمومية المصدر  قرار التصويت 

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 

Authorize Board to 
Handle All Matters in 

Relation to the Reporting 
and Issuance of the 

Renewable Corporate 
Bonds 

 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 

Approve Issuance of 
Equity or Equity-Linked 

Securities without 
Preemptive Rights 

 غير موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 

Approve Resolution in 
Relation to the Extension 
of the Effective Period for 
the Proposed Non-Public 

Issuance 

 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 

Approve Resolution in 
Relation to the Extension 
of the Effective Period for 

Authorization of the 
Proposed Non-Public 

Issuance 

 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 
Elect Chen Qiyu as 

Director 
 غير موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 Elect Yao Fang as Director موافق 

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 
Elect Guo Guangchang as 

Director 
 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 
Elect Wang Qunbin as 

Director 
 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 Elect Kang Lan as Director موافق 

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 
Elect John Changzheng 

Ma as Director 
 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 
Elect Wang Can as 

Director 
 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 
Elect Cao Huimin as 

Director 
 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 
Elect Jiang Xian as 

Director 
 موافق



 

 

التصويت موضوع تاريخ الجمعية العمومية المصدر  قرار التصويت 

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 
Elect Wong Tin Yau Kelvin 

as Director 
 غير موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 
Elect Wai Shiu Kwan 

Danny as Director 
 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 
Elect Cao Genxing as 

Supervisor 
 موافق

SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., 
LTD. 

07-Jun-16 
Elect Guan Yimin as 

Supervisor 
 موافق

TAIWAN SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING CO., LTD. 

07-Jun-16 
Amend Articles of 

Association 
 موافق

TAIWAN SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING CO., LTD. 

07-Jun-16 

Approve Business 
Operations Report and 
Financial Statements 

 موافق

TAIWAN SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING CO., LTD. 

07-Jun-16 
Approve Profit 

Distribution 
 موافق

TENCENT HOLDINGS LTD. 18-May-16 

Accept Financial 
Statements and Statutory 

Reports 
 موافق

TENCENT HOLDINGS LTD. 18-May-16 Approve Final Dividend موافق 

TENCENT HOLDINGS LTD. 18-May-16 
Elect Jacobus Petrus 

(Koos) Bekker as Director 
 موافق

TENCENT HOLDINGS LTD. 18-May-16 
Elect Ian Charles Stone as 

Director 
 موافق

TENCENT HOLDINGS LTD. 18-May-16 

Authorize Board to Fix 
Remuneration of 

Directors 
 غير موافق

TENCENT HOLDINGS LTD. 18-May-16 

Approve 
PricewaterhouseCoopers 
as Auditor and Authorize 

Board to Fix Their 
Remuneration 

 موافق

TENCENT HOLDINGS LTD. 18-May-16 

Approve Issuance of 
Equity or Equity-Linked 

Securities without 
Preemptive Rights 

 غير موافق

TENCENT HOLDINGS LTD. 18-May-16 
Authorize Repurchase of 

Issued Share Capital 
 موافق

TENCENT HOLDINGS LTD. 18-May-16 
Authorize Reissuance of 

Repurchased Shares 
 غير موافق
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