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 م7102لعام  التقرير السنوي – السعودية لألسهمالمرن  األهليصندوق 

 معلومات صندوق االستثمار (أ

 أهداف االستثمار  .0
ة هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إىل حتقيق النمو يف رأس املال على املدى الطويل من خالل االستثمار واإلدارة صندوق األهلي املرن لألسهم السعودي

لوحدات. وبدال من الفعالة حملفظة مركزة من الشركات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية يف سوق األسهم السعودي. ولن يدفع الصندوق أي توزيعات على مالكي ا
 إعادة استثماراألرباح الرأمسالية واألرباح النقدية املوزعة يف الصندوق.ذلك، سيتم 

 سياسات االستثمار وممارساته .7
لية وحقوق األولوية، االستثمار بشكل أساسي يف أسهم الشركات السعودية املدرجة يف السوق الرئيسية املتوافقة مع املعايري الشرعية ويشمل ذلك الطروحات األو 

( املرخصة من هيئة السوق املالية. باإلضافة إىل ذلك، جيوز للصندوق االستثمار يف صناديق االستثمار العقاري املتداولة، ETFsرات املتداولة )وصناديق املؤش
يف صناديق استثمارية  وأسهم الشركات املدرجة يف السوق املوازية السعودية )منو( ويشمل ذلك الطروحات األولية وحقوق األولوية. كما جيوز للصندوق االستثمار

 ة.تستثمر يف األسواق السعودية أو اخلليجية. ميكن للصندوق استثمار الفائض النقدي يف صفقات أو صناديق أسواق النقد املتوافقة مع الشريع

   سياسة توزيع الدخل و األرباح                                                                       .3
 الرأمسالية واألرباح النقدية املوزعة يف الصندوق. استثمار األرباحأي توزيعات على مالكي الوحدات، وبدال من ذلك، يتم إعادة بالصندوق  وميقال 

 تتاح تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابل .4
 

 أداء الصندوق (ب

 :األخيرة الجدول التالي يقارن بين بيانات صافي قيمة أصول الصندوق للسنوات الثالث .0
 2017 2016 2015 السنة

 128,557,920 120,761,797 123,685,795 صافي قيمة األصول*
 1.01 1.02 0.90 صافي قيمة األصول لكل وحدة*

 1.04 1.03 1.22 أعلى سعر وحدة*
 0.95 0.74 0.87 أقل سعر وحدة*

 127,775,932 118,083,297 137,326,825 عدد الوحدات
 - - - األرباح الموزعة

 1.87% 1.94% 1.65% إجمالي نسبة الرسوم والمصروفات
 * بالريال السعودي
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 :العائد اإلجمالي للصندوق مقارنة بالمؤشر لسنة واحدة، وثالث سنوات .7
 سنوات 3 سنة الفترة

 0.20 -1.62 %عائد الصندوق 
  -1.18 3.89 %عائد المـؤشـــــــر 

 سنوات الماضية:للثالث العائد اإلجمالي السنوي  .3

 2017 2016 2015 السنة
 -1.62 13.55 -9.93 العائــــد %
  3.89 10.57 -16.00 المؤشر %

                         :م كنسبة مئوية من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق7102مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق على مدار العام  .4

 النسبة المئوية وفاتالرسوم والمصر 
 1.75 رسوم اإلدارة

 0.02 مراجعة حسابات الصندوق
 0.06 العمليات اإلدارية
 0.01 هيئة السوق املالية

 0.00 تداول
 0.02 املراجعة الشرعية

 0.01 جملس إدارة الصندوق
  1.87% مجموع الرسوم والمصاريف
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 تغيرات جوهرية حدثت خالل الفترة .5
دوالر للربميل  66..دوالر للربميل، وارتفعت خالل الربع األخري من العام وأغلقت عند  55أعلى من مستوى  7102فط اخلام ملعظم عام كانت أسعار الن

. على الرغم من ذلك، ظل السوق السعودي متأخرا عن االرتفاعات .710مقارنة مبستويات  %0262خلام برنت، نتج عن ذلك ارتفاع أسعار النفط بنسبة 
نقطة فقط. وقد متكنت البنوك خالل العام من زيادة التوزيعات النقدية نتيجة  .0أي بزيادة + %1677بنسبة +  7102ركة النفط حيث أغلق العام يف ح

املال ، وارتفاع أسعار الفائدة اليت عززت العائدات وأدت إىل حتسني نسب كفاية رأس .710لتحسن جودة األصول، واخنفاض املخصصات عن مستويات عام 
 .للقطاع املصريف

م من ذلك، حددت امليزانية كما تركزت امليزانية األخرية على اإلنفاق، والنفقات الرأمسالية، والقطاع اخلاص الذي من املتوقع أن يعزز التنمية االقتصادية. واأله
والرؤية  7171ر الطاقة ورفع الدعم يف إطار خطة التنمية الوطنية مسارا جيدا حنو االعتماد بدرجة أكرب على اإليرادات غري النفطية والتنفيذ التدرجيي ألسعا

" وإعادة نظر فوتسي MSCIويعد إدراج السوق املالية السعودية يف قائمة املراقبة اخلاصة بـ إم إس سي أي " .اليت تؤثر إجيابيا على للمملكة 7101السعودية 
"FTSEالناشئة الثانوية اخلاص هبا يف مارس املقبل حافزا قويا على املدى القريب ألسواق األسهم. ومن  " يف ضم السوق املالية السعودية إىل مؤشر األسواق

 .لشركة أرامكوبني التطورات اإلجيابية اليت تشهدها اململكة أيضا، الزيادة يف جمال الشفافية، والتحول االقتصادي املستمر، واالكتتاب العام املقبل 

 ممارسات التصويت السنوية  .6
 . ممارسات التصويت السنوية"قام مدير الصندوق مبمارسات التصويت السنوية. و للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة "ملحق 

 تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي .2
 يتكون جملس إدارة الصندوق من األعضاء التاليني، والذين تعيينهم من قبل مدير الصندوق بعد موافقة هيئة السوق املالية:

 رئيس جملس إدارة الصندوق مد عبدا هل العلي حم
 عضو غري مستقل حممد جعفر السقاف 

 عضو مستقل الدكتور/ عبدالرؤوف سليمان باناجه 
 عضو مستقل عالء الدين رياض سامي 

واملواضيع اليت متت مناقشتها من قبل جملس  م، وفيما يلي ملخصا ألهم القرارات اليت مت إقرارها7102عقد جملس إدارة الصندوق ثالثة اجتماعات خالل العام 

 إدارة الصندوق:

  خالل العام. %06.6مقارنة بأداء املؤشر املعياري الذي حقق  %06.7-، حيث حقق أداء مبقدار حتقيق الصندوق ألهدافه وأدائه خالل العاممناقشة 
 .املخاطر املتعلقة بالصندوق مبا يف ذلك خماطر السيولة، السوق، والتشغيل 
 .التزام الصناديق بلوائح هيئة السوق املالية مع مسؤول املطابقة وااللتزام 
  االستثمار املعدلة على الصندوق. صناديقأثر الئحة 
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 مدير الصندوق  (ج

 اسم وعنوان مدير الصندوق .0
 شركة األهلي املالية، اململكة العربية السعودية

 11495، الرياض 22216الربج ب، طريق امللك سعود، ص.ب. 
      920000232 966+هاتف: 
 www.alahlicapital.comاملوقع: 

 ن االستثمار أو مستشاري/مدير الصندوق من الباطن و .7
 ال يوجد

 أنشطة االستثمار .3
وأسعار الطاقة، و إمكانية إدراج اململكة العربية السعودية من قبل شركة إم )ارتفاع أسعار البنزين،  7102على خلفية املبادرات احلكومية املختلفة خالل عام 

من التغريات اإلجيابية يف االقتصاد اليت من املتوقع  واالستفادةإس سي آي( شهد الصندوق بعض التغيريات يف اختيار األسهم وتوزيع القطاعات لتعزيز األداء، 
 ستقبل.أن تؤثر بشكل مباشر على بعض الشركات يف امل

 أداء الصندوق .4
 خالل العام. %06.6مقارنة باملؤشر املعياري الذي حقق أداء بنسبة  %06.7-حقق الصندوق أداء مبقدار 

 تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق .5
 يلي: أجرى مدير الصندوق بعض التعديالت يف شروط وأحكام الصندوق خالل الفرتة، واليت مشلت ما

 الصندوق وأحكام شروط يف املصطلحات ئمةلقا تعاريف إضافة; 
 ندوق لتشمل ضريبة القيمة املضافةحتديث شروط وأحكام الص; 
  ته واملخاطر الرئيسية للصندوق لتشمل االستثمار يف السوق املوازية واالستثمار يف صناديق االستثمار العقاري املتداول استعديل سياسات االستثمار وممار

REITى إليداع مبالغ االسرتداد ليصبح مخسة أيام.، وتعديل احلد األقص 

                استثمارية أخرى. صناديق في كبير بشكل يستثمر الصندوق لم .6

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

http://www.alahlicapital.com/


 

 م7102عام ل التقرير السنوي –السعودية  لألسهمالمرن  األهليصندوق 

 

 أمين الحفظ (د

 اسم وعنوان أمين الحفظ .0
 شركة األهلي املالية، اململكة العربية السعودية

 11495، الرياض 22216لربج ب، طريق امللك سعود، ص.ب. ا
      920000232 966+هاتف: 
 www.alahlicapital.comاملوقع: 

 واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ .7
 أحكام مبوجب ثالثا طرفا هبا كلف أم مباشر مسؤولياته بشكل دىأ ءسوا ،الئحة صناديق االستثمار ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوالا  احلفظ أمني يعد 

 خسائر الصندوق عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير جتاه مسؤوالا  احلفظ أمني ويُعد   هلم. األشخاص املرخص الئحة أوالئحة صناديق االستثمار 
 .املتعمد تقصريه أو تصرف سوء أو إمهال أو احتيال بسبب النامجة

 الالزمة اإلدارية اإلجراءات مجيع اختاذ كذلك عن مسؤول الوحدات، وهو مالكي لصاحل ومحايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوالا  احلفظ أمني يعد 
 .أصول الصندوق حبفظ يتعلق فيما

 رأي أمين الحفظ .3
  شروط وأحكام الصندوق.يؤكد أمني احلفظ أنه مت إصدار ونقل واسرتداد الوحدات مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار و 
 الصندوق يؤكد أمني احلفظ أنه مت تقومي وحساب سعر الوحدات مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام. 
  .يؤكد أمني احلفظ أنه مل تتم خمالفة أي من قيود و حدود االستثمار وصالحيات االقرتاض املأمور هبا 

 
 المحاسب القانوني (ه

 ب القانونياسم وعنوان المحاس .0
 كي يب ام جي الفوزان وشركاه

 اململكة العربية السعودية،  21534، جدة 55078شارع األمري سلطان ص.ب  –مركز زهران لألعمال 
     9595 698 12 966+هاتف: 
  www.kpmg.com/saاملوقع: 

 
 رأي المحاسب القانوني .7

الصندوق ومذكرة معلوماته  لية املرفقة هلذا التقرير متوافقة مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية، وشروط وأحكامإن القوائم املا
  دية للمحاسبني القانونني.فيما يتعلق بإعداد القوائم املالية، ومل يوجد ما تتطلب اإلبالغ عنه من قبل مراجع احلسابات يف تقريره حسب متطلبات اهليئة السعو 

 القوائم المالية  (و

 

http://www.alahlicapital.com/
http://www.kpmg.com/sa


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 صندوق األھلي المرن لألسھم السعودیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 مـع 
 لحملة الوحدات مستقلال مراجعالتقریر 

 
 



 
 

 كي بي إم جي الفوزان وشركاه 
  محاسبون ومراجعون قانونیون

 مركز زھران لألعمال
 شارع األمیر سلطان

 ٥٥۰۷۸ص.ب 
 ۲۱٥۳٤ ةجـد

 المملكة العربیة السعودیة

تلفون         
فاكس 
 إنترنت

 
 رقم الترخیص

+۹٦٦ ۱۲ ٦۹۸ ۹٥۹٥ 
+۹٦٦ ۱۲ ٦۹۸ ۹٤۹٤ 
www.kpmg.com 

 
   ھـ۷/۹/۱٤۱۲بتاریخ  ٤٦/۳۲۳/۱۱

 

قانونیون، شركة مھنیة مسجلة في المملكة العربیة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون  
السعودیة وعضو غیر شریك في شبكة شركات كي بي ام جي المستقلة والتابعة لـ كي بي ام جي العالمیة، 

 شركة تعاونیة سویسریة.
 

 

 تقریر المراجع المستقل
حملة الوحدات إلي السـادة /  

األھلي المرن لألسھم السعودیةصندوق   

  المملكة العربیة السعودیة - جدة

 الرأي

المدار من قبل شركة األھلي المالیة ("مدیر ") لصندوق("ا المرن لألسھم السعودیةلصندوق األھلي لقد راجعنا القوائم المالیة 
التغیرات في وائم الدخل، التدفقات النقدیة ووق م،۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ والتي تشمل قائمة المركز المالي كما فيالصندوق")، 

ات للسیاسالمكونة من ملخص  ،یضاحاتللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، واإل العائدة لحملة الوحداتالموجودات صافي 
 .المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى

دیسمبر  ۳۱كما  للصندوقوفي رأینا، فإن القوائم المالیة المرفقة تعرض بعدل، من جمیع الجوانب الجوھریة، المركز المالي 
كة وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملالنقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ،  المالي وتدفقاتھ وأداءه م،۲۰۱۷

 .الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیینالعربیة السعودیة 

 أساس الرأي 

لقد قمنا بالمراجعة وفًقا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر 
 فقاً و الصندوقا في قسم "مسؤولیات المراجع عن مراجعة القوائم المالیة " في تقریرنا. ونحن مستقلون عن تم توضیحھ

لقواعد سلوك وآداب المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة، كما وفینا أیضاً 
توفیر ل التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة خرى وفقاً بمتطلبات سلوك وآداب المھنة األ

 في المراجعة. لرأینا أساساً 

 عن القوائم المالیة والمكلفین بالحوكمة  مدیر الصندوقمسؤولیات 

لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة  وفقاً عن إعداد القوائم المالیة وعرضھا العادل،  المسؤول وھمدیر الصندوق إن 
ادرة األحكام المطبقة في نظام صنادیق االستثمار الصالصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، العربیة السعودیة 

عن الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة  المسؤول ووھ، عن ھیئة السوق المالیة، أحكام وشروط الصندوق، مذكرة البیانات
 ضروریة، لتمكینھا من إعداد قوائم مالیة خالیة من تحریف جوھري، سواء بسبب غش أو خطأ.

عن تقدیر قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة وعن  المسؤول وھمدیر الصندوق وعند إعداد القوائم المالیة، فإن 
الحال، عن األمور ذات العالقة باالستمراریة، واستخدام أساس االستمراریة في المحاسبة، ما لم  اإلفصاح بحسب مقتضى

 أو إیقاف عملیاتھ، أو لیس ھناك خیار واقعي بخالف ذلك. الصندوقتكن ھناك نیة لتصفیة 

الصندوق.والمكلفین بالحوكمة ھم المسؤولون عن اإلشراف على عملیة التقریر المالي في 



 

 

 مسؤولیات المراجع عن مراجعة القوائم المالیة 

تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول عما إذا كانت القوائم المالیة ككل خالیة من تحریف جوھري سواء بسبب غش 
ال أنھ لیس ضمانا إأو خطأ، وإصدار تقریر المراجع الذي یتضمن رأینا. إن التأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، 

للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ستكشف دائماً عن  أن المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً علي 
تحریف جوھري عندما یكون موجوداً. ویمكن أن تنشأ التحریفات عن غش أو خطأ، وُتَعد جوھریة إذا كان یمكن بشكل 

م یتخذھا المستخدمون على أساس ھذه القوائالتي  قتصادیةاالمعقول توقع أنھا ستؤثر بمفردھا أو في مجموعھا على القرارات 
 المالیة.

وكجزء من المراجعة وفقا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني 
 ونحافظ على نزعة الشك المھني خالل المراجعة. وعلینا أیضاً:

سواء بسبب غش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات  وتقدیرھائم المالیة تحدید مخاطر التحریفات الجوھریة في القوا •
لتوفیر أساًسا لرأینا. ویعد خطر عدم  والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبةلتلك المخاطر،  ستجابةامراجعة 

یر تزواكتشاف تحریف جوھري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ینطوي على تواطؤ أو 
 .أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلیة

لحصول على فھم للرقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، ولیس ا •
 .صندوقبغرض إبداء رأي عن فاعلیة الرقابة الداخلیة بال

المستخدمة، ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة تقویم مدى مناسبة السیاسات المحاسبیة  •
 .مدیر الصندوقبھا  التي قام

تم  إلى أدلة المراجعة التي ستناداً اوفي المحاسبة،  ستمراریةالاألساس  مدیر الصندوق ستخدامامدى مناسبة  ستنتاجا •
الحصول علیھا، ما إذا كان ھناك عدم تأكد جوھري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثیر شكاً كبیراً بشأن قدرة 

في  تباهناالوجود عدم تأكد جوھري، فإننا مطالبون بأن نلفت  ىلإ مستمرة. وإذا َخلُصنا كمنشأة على البقاءالصندوق 
تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالیة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة، فإننا مطالبون 

إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریرنا. ومع ذلك، فإن  ستنتاجاتناابتعدیل رأینا. وتستند 
 مستمرة. عن البقاء كمنشأة الصندوقتوقف  في بباألحداث أو الظروف المستقبلیة قد تتس

بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالیة تعبر عن ، وھیكل ومحتوى القوائم المالیة العام،تقویم العرض  •
 المعامالت واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق عرضاً عادال.

أمور أخرى، بالنطاق والتوقیت المخطط للمراجعة والنتائج المھمة  فیما یتعلق، من بین، لقد أبلغنا المكلفین بالحوكمة
ھم األھلي المرن لألسلصندوق المراجعة خالل  كتشفناھااللمراجعة، بما في ذلك أي أوجھ قصور مھمة في الرقابة الداخلیة 

 السعودیة.

 عن / كي بي إم جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونیون

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إبراھیم عبود باعشن

 ۳۸۲رقم الترخیص 
 ھـ ۱٤۳۹رجب  ۱۰في جدة 

م۲۰۱۸ مارس ۲۷الموافق 



 

۲ 
 

 صندوق األھلي المرن لألسھم السعودیة

 شركة األھلي المالیة) (مدار من قبل

 قائمة المركز المالي 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱كما في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) سعودي لایرألف 
 

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ إیضاح 
    الموجودات

 ٥٫۲۹۹ ٥۲٤ ۷ النقد وما في حكمھ
 ۱۱٥٫٤٦۸ ۱۲۷٫۹٦۸ ۹ استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة

 -- ۱۱۰  توزیعات أرباح مستحقة
 ۱۲۰٫۷٦۷ ۱۲۸٫٦۲۰  الموجوداتمجموع 

    
    المطلوبات

 ٥ ٦۳  االسترداداتمستحق لحملة الوحدات على حساب 
    

 ۱۲۰٫۷٦۲ ۱۲۸٫٥٥۷  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات 
 ۱۱۸٫۰۸۳ ۱۲۷٫۷۷٦ ۱۰ باآلالف  –عدد الوحدات القائمة 

 ۱.۰۲۲۷ ۱.۰۰٦۱  للوحدة (لایر سعودي) –صافي قیمة الموجودات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

۳ 
 

 صندوق األھلي المرن لألسھم السعودیة

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة الدخل
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
  (مالم یذكر غیر ذلك) سعودي لایرألف 

 
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ إیضاح 

    إیرادات استثمار
 ۳,۹٤٦ ۳,٦۷٥  دخل من توزیعات أرباح

 (۱۱,۱٦٦) ۸,۳۱۲  أرباح / (خسائر) محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة مباعة
 ۲٤,٦٤۰ (۱۱,۷٥۱)  غیر محققة من قیاس استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة / أرباح (خسائر)

 ۱۷,٤۲۰ ۲۳٦  إجمالي اإلیرادات
    

   ۸ المصروفات 
    

 ۲,۲٥٤ ۲,۲٥۲  أتعاب إدارة
 ۱۷۲ ٦۹  مصروفات إداریة

 ۲۷ ۲۷  أتعاب تدقیق شرعي
 ۲٤ ۲۸   ھنیةم أتعاب

 ۱۷ ۱۷   مدیر الصندوقمكافأة أعضاء مجلس 
 ۷ ۷  رسوم ھیئة السوق المالیة

 ۲,٥۰۱ ۲,٤۰۰  إجمالي المصروفات
 ۱٤,۹۱۹ (۲,۱٦٤)    للسنةالدخل  (الخسارة) / صافي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

٤ 
 

 لألسھم السعودیة صندوق األھلي المرن

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة التدفقات النقدیة
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 (مالم یذكر غیر ذلك) لایر سعوديألف 

 
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ إیضاح 

    األنشطة التشغیلیةالتدفقات النقدیة من 
 ۱٤,۹۱۹ (۲,۱٦٤)   للسنة الدخل/  (الخسارة)صافي 

     تسویة لـ:
 ۱,٤٦۰ --  قیمة وحدات معاد استثمارھا

 (۲٤,٦٤۰) ۱۱,۷٥۱   تاجرةغیر محققة من استثمارات محتفظ بھا للم )أرباح( خسائر/
  ۹,٥۸۷ (۸,۲٦۱) 
    
    

    التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:
 ۲۱,۷٦٤ (۲٤,۲٦۹)  في االستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة  النقص/  )الزیادة(

 -- (۱۱۰)  الزیادة في توزیعات أرباح مستحقة 
 ۹٦۰ --  لالكتتاب العام األوليالنقص في ودیعة الطرح 

المستحق لحملة الوحدات على حساب / (النقص)  الزیادة
 االستردادات

 
٥۸ (۲) 

    
 ۱٤,٤٦۱ (۱٤,۷۳٤)  األنشطة التشغیلیةالمتوفر من  /)المستخدم في(صافي النقد 

    
    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

 ۷۲,۱۲٥ ٤۱,۹٥۲  متحصالت من وحدات مباعة
 (۹۱,۳۱۱) (۳۱,۹۹۳)  قیمة وحدات مستردة

 (۱۲۳) --  رسوم اشتراك مخصومة
    

 (۱۹,۳۰۹) ۹,۹٥۹  األنشطة التمویلیة )المستخدم في( /من وفرصافي النقد المت
    

 (٤,۸٤۸) (٤,۷۷٥)  في النقد وما في حكمھ النقصصافي 
 ۱۰,۱٤۷ ٥,۲۹۹ ۷ السنةالنقد وما في حكمھ في بدایة 

    
 ٥,۲۹۹ ٥۲٤ ۷   السنةالنقد وما في حكمھ في نھایة 

 
 
 
 
 
 
 

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



 

٥ 
 

 لألسھم السعودیةصندوق األھلي المرن 

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة التغیرات في صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في للسنة 
 یذكر غیر ذلك) (مالم لایر سعوديألف 

 
  م۲۰۱٦  م۲۰۱۷ إیضاح 
     

 ۱۲۳,٦۹۲  ۱۲۰,۷٦۲  السنةصافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في بدایة 
 ۱٤,۹۱۹  (۲,۱٦٤)   للسنةالدخل  (الخسارة) / صافي

     
الزیادة في صافي الموجودات عن معامالت الوحدات خالل 

    ۱۰  السنة
 ۷۲,۱۲٥  ٤۱,۹٥۲  متحصالت من وحدات مباعةإجمالي ال

 (۱۲۳)  --  رسوم اشتراك مخصومة
 ۷۲,۰۰۲  ٤۱,۹٥۲  صافي المتحصالت من وحدات مباعة

 ۱,٤٦۰  -- ۸ قیمة وحدات معاد استثمارھا
 (۹۱,۳۱۱)  (۳۱,۹۹۳)  قیمة وحدات مستردة

     
  ۹,۹٥۹  (۱۷,۸٤۹) 
     

 ۱۲۰,۷٦۲  ۱۲۸,٥٥۷  السنةصافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في نھایة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 صندوق األھلي المرن لألسھم السعودیة
 من قبل شركة األھلي المالیة)(مدار  
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

  

٦ 
 

  الصـندوق وأنشطتھ -۱
(الصندوق) ھو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، صندوق األھلي المّرن لألسھم السعودیة 

(مدیر الصندوق)، شركة تابعة للبنك األھلي التجاري (البنك) لصالح حملة  المالیةتتم إدارتھ بواسطة شركة األھلي 
ستثمار في الصنادیق الصادرة عن ھیئة من لوائح اال ۳۰وجب نص المادة وحدات الصندوق. تم تأسیس الصندوق بم

 . یةسوق المالال
 

الصادر بتاریخ  ۲۰۰٥-۸۳-۲رقم  یةالسوق المالشركة األھلي المالیة تعتبر ھي أمین حفظ الصندوق. وفقاً لقرار ھیئة 
 م) یعمل مدیر الصندوق على نشاطات األوراق المالیة التالیة:۲۰۰٥یونیو  ۲۸ھـ (۱٤۲٦جمادي األول  ۲۱

 
 تغطیةأ) متعھد 

 ب) الترتیب
 دارةإلا ج)

 د) تقدیم المشورة
 ھـ) الحفظ

 
بإدارة محفظة شركات متوافقة مع على المدى البعید  للمستثمرین نمو في رأس المالتوفیر یھدف الصندوق إلى 

مار یقوم بإعادة استثبتوزیع أرباح على حملة الوحدات  وبدالً من قیام الصندوق .الشریعة في سوق األسھم السعودي
 ع. كما یمكن إعادة استثمار الفائض النقدي في صنادیق المرابحة المتوافقة مالرأسمالیة وتوزیعات األرباح المكاسب

 .أحكام الشریعة
 

دیسمبر  ۲۹ھـ (الموافق ۱٤۳٦ربیع أول  ۷ في یةسوق المالالھیئة من قبل  أحكام وشروط الصندوق الموافقة علىتم 
 م.۲۰۱٥ینایر  ۱۲م). بدأ الصندوق نشاطھ في ۲۰۱٤

 
 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 
ـ (الموافق ۱٤۳۷شعبان  م)، التي تتضمن المتطلبات المعدلة والمفصلة لجمیع الصنادیق داخل المملكة ۲۰۱٦مایو  ۲۳ھ

 العربیة السعودیة.
 

 في شروط وأحكام الصندوق  التغیرات -۳
ام الصندوق. كشروط وأح علىالصندوق بعض التعدیالت  مدیر، أجرى م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  ةالمنتھیخالل السنة 

تغییر في استراتیجیة الصندوق االستثماریة، وإدراج عوامل خطر ویتعلق التغییر الرئیسي في الشروط واألحكام ب
 فة.یمة المضاإدراج بند ضریبة القومراجعة المواعید األخیرة للدفع إضافیة تتعلق بالتغییر في استراتیجیة االستثمار و

 
قام و م۲۰۱۷یولیو  ۱۱على ھذه التغییرات من قبل ھیئة السوق المالیة بموجب الخطاب الصادر في  تم إشعار الھیئة

. وقد أصبحت الشروط واألحكام م۲۰۱۷یولیو  ۲۷مدیر الصندوق بإخطار مالكي الوحدات من خالل خطاب بتاریخ 
ھیئة السوق المالیة على التغییر الخاص بإدراج  إشعار تم .م۲۰۱۷أغسطس  ۲۷المعدلة ساریة المفعول اعتبارا من 

قام مدیر الصندوق بإخطار م، و۲۰۱۷دیسمبر  ٤القیمة المضافة من خالل الخطاب الصادر بتاریخ  فقرة الضریبة
 .م۲۰۱۸ینایر  ۱ھذا التغییر ساریاً من أصبح م. ۲۰۱۷دیسمبر  ٦في  مالكي الوحدات من خالل الخطاب الصادر

 



 صندوق األھلي المرن لألسھم السعودیة
 من قبل شركة األھلي المالیة)(مدار  
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

  

۷ 
 

 االشـتراك / االسترداد  -٤
ندوق الص موجوداتلصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات في كل یوم عمل سعودي. یتم تحدید صافي قیمة ا

 الصندوق موجوداتعن طریق قسمة صافي قیمة  ،شراء / بیع وحدات إن جمیع معامالت .عمل سعوديفي كل یوم 
 .التقییم على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في تاریخ

 
 أسس اإلعداد -٥
 

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

أحكام  ،في نظام صنادیق االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالیة األحكام المطبقة، السعودیة للمحاسبین القانونیین
. یقوم الصندوق بإعداد قوائمھ المالیة كما في وللسنة المنتھیة بتاریخ آخر تقییم ، مذكرة البیاناتوشروط الصندوق

 ). ۱۳(إیضاح 
 

 أساس القیاس
ة، المحاسبي ومفھوم اإلستمراری االستحقاقمبدأ  باستخدامتم إعداد ھذه القوائم المالیة على أساس التكلفة التاریخیة 

 ستثمارات المحتفظ بھا ألغراض المتاجرة، والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. اال باستثناء
 

 عملة العرض والنشاط
لمالیة البیانات ا جمیعصندوق. تم تقریب للالنشاط باللایر السعودي الذي یمثل عملة القوائم المالیة تم عرض ھذه 

 المعروضة باللایر السعودي ألقرب ألف صحیح.
 

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

 التي قد تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المبینة للموجودات واالفتراضاتاألحكام والتقدیرات  استخدام
  .واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیراتوالمطلوبات 

المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم إظھار مراجعة التقدیرات المحاسبیة في فترة  واالفتراضاتتتم مراجعة التقدیرات 
 المراجعة والفترات 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 
المحتفظ ثمارات ستات المالیة للصندوق، باستثناء االبین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس. تتم المحاسبة عن األدو

دیر م، على أساس التكلفة التاریخیة، قد تنشأ فروقات بین تقدیرات القیمة الدفتریة والقیمة العادلة. وترى بھا للمتاجرة
 العادلة لموجودات ومطلوبات الصندوق ال تختلف بصورة جوھریة عن قیمتھا الدفتریة. ةأن القیم الصندوق

 



 صندوق األھلي المرن لألسھم السعودیة
 من قبل شركة األھلي المالیة)(مدار  
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

  

۸ 
 

 أسس اإلعداد (تابع)   -٥
 

 (تابع) األحكام والتقدیرات استخدام
 

 تقییم الموجودات المالیة (تابع)
العادلة باستخدام تدرج القیمة العادلة التالي الذي یعكس أھمیة المعطیات المستخدمة عند  ةیقوم الصندوق بقیاس القیم

 إجراء تلك القیاسات:
 

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

بخالف األسعار المدرجة التي تدخل تحت المستوى  مدخالتالمستوى الثاني: قیاس القیمة العادلة بناء على  •
و بطریقة غیر مباشرة (مثل األسعار) أ بطریقة األول، والتي یمكن مالحظتھا للموجودات والمطلوبات، إما

 مباشرة (مثل المشتقة من األسعار). 
المستوى الثالث: قیاس القیمة العادلة بناء على معطیات للموجودات والمطلوبات ال تستند إلى أي بیانات سوقیة  •

  یمكن مالحظتھا (مثل المعطیات التي ال یمكن مالحظتھا).
 

في  ألولاة العادلة كما في تاریخ التقریر تحت المستوى یتم تصنیف جمیع موجودات الصندوق المالیة المدرجة بالقیم
 التدرج.

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة  -٦

  تم تطبیق السیاسات المحاسبیة الواردة أدناه بشكل ثابت لجمیع الفترات المعروضة في ھذه القوائم المالیة.
 
 استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة  -أ

ة. ستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة وتقاس مبدئیا بالتكلففي سوق األسھم كاالمتداولة المدرجة أو ستثمارات تصنف اال
مع األخذ في االعتبار القیمة العادلة وتقاس الحقا بالقیمة العادلة. التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات المحتفظ 

تندرج في قائمة الدخل. یتم تحدید  والتي تتكون من أرباح وخسائر غیر محققة، بھا للمتاجرة ("االستثمارات")
 األرباح والخسائر المحققة لالستثمارات المباعة على أساس المتوسط المرجح.

 
 معامالت االستثمار -ب

تتم المحاسبة عن معامالت االستثمار في تاریخ المتاجرة، والذي یمثل التاریخ الذي یصبح فیھ الصندوق طرفاً 
 في النصوص التعاقدیة لألداة.

 
 
 
 
 



 صندوق األھلي المرن لألسھم السعودیة
 من قبل شركة األھلي المالیة)(مدار  
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

  

۹ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -٦
 

 االنخفاض في الموجودات المالیة -ج
یتم إجراء تقییم في تاریخ المیزانیة العمومیة لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن أصل مالي محدد قد 

فاض الدخل. إذا كان انختنخفض قیمتھ. في حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تسجل أي خسائر انخفاض القیمة في قائمة 
 قیمة الموجودات المالیة، یتم تحدید انخفاض على النحو التالي:

 
في القیمة ھو الفرق بین التكلفة والقیمة العادلة، بعد  الھبوطفي حالة الموجودات المدرجة بالقیمة العادلة فإن  )أ

 المعترف بھا مسبقا بقائمة الدخل. ھبوطخصم أي خسائر 
في القیمة ھو الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة  الھبوطلمدرجة بالتكلفة فإن في حالة الموجودات ا )ب

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

 الحالیة للتدفقات النقدیة المخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي الفعال.
 

 إلغاء اإلثبات -د
باألصل المالي (أو حسب مقتضى الحال جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة مماثلة  االعترافیتم عدم 

 من الموجودات المالیة) في حالة:
 حقوق الحصول على التدفقات النقدیة من األصل. أو انتھاء )أ

 ؛ ول على التدفقات النقدیة من األصلتحویل حقوق الصندوق للحصو )ب
افة ك لم یقم حین تحویل الصندوق) وبالمنافع لألصل، أو (ین تحویل الصندوق كافة المخاطر و) في حأإما ( )ج

 المنافع للموجودات لكن تم تحویل التحكم باألصل. المخاطر و
 

 حتفاظاالبتحویل أو  یقومعندما یقوم الصندوق بتحویل حقوق الحصول على التدفقات النقدیة من األصل.  ولم 
حد  لىإباألصل  االعترافبتحویل السیطرة على األصل، فإنھ یتم یقوم بكافة المخاطر والمنافع من األصل ولم 

 مستمرة في األصل.المشاركة ال
 

 االعتراف باإلیرادات -ه
ستثمارات المباعة على أساس متوسط التكلفة. أما توزیعات األرباح باألرباح والخسائر المحققة من االیتم االعتراف 

 فیتم االعتراف بھا عندما یحق للصندوق استالمھا.
 

یتم إثبات الزیادة أو النقص في الفرق بین التكلفة والقیمة السوقیة لمحفظة استثمارات الصندوق كتغیرات في القیمة 
 ستثمارات في قائمة الدخل.لالالعادلة 

 
 تحویل العمالت األجنبیة -و

خ تلك ییجرى تسجیل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة في الدفاتر بأساس أسعار الصرف السائدة بتار
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.
 
 



 صندوق األھلي المرن لألسھم السعودیة
 من قبل شركة األھلي المالیة)(مدار  
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

  

۱۰ 
 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة    -٦
 

  الضریبة / الزكاة -ز
ي ھذه ف االلتزاماتلتزاماً على حاملي الوحدات، وبالتالي ال یتم تكوین مخصص لمثل ھذه اتعد الزكاة / الضریبة 
 القوائم المالیة المرفقة.

 
 النقد وما في حكمھ -ح

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

 صافي قیمة األصل للوحدة -ط
یتم احتساب صافي قیمة األصل للوحدة الواحدة بقسمة صافي األصل المستحقة لحملة الوحدات بقائمة المركز 

 .للفترةعلى عدد الوحدات القائمة في نھایة  يالمال
 

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

 تعاقدي یمكن تقدیر مبلغھ بشكل موثوق
 

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

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

أساس الصافي فقط عندما تسمح بذلك المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا والمطبقة في المملكة العربیة السعودیة، 
 امالت مثیلة.أو أرباح أو خسائر ناشئة من مجموعة تع

 
 النقد وما في حكمھ -۷

 .البنك األھلي (طرف ذو عالقة)یتمثل النقد وما في حكمھ النقد المحتفظ بھ في حسابات جاریة لدى 
 
 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى -۸

ا مقابل ھذه الخدمات حسبم في كل یوم تقییمیدار الصندوق من قبل مدیر الصندوق. یحتسب الصندوق أتعاب إدارة 
من صافي موجودات الصندوق في  %۱٫۷٥یحدده مدیر الصندوق، بحیث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 

 .كما ھو منصوص علیھ في أحكام وشروط الصندوقذلك التاریخ 
 

نیابًة عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والتدقیق وأتعاب  المنفقةكما یحق لمدیر الصندوق استرداد المصروفات 
الحفظ ومصروفات الحاسب اآللي واألتعاب األخرى المماثلة. یقتصر الحد األعلى لمبلغ ھذه المصروفات الذي یستطیع 

 ة. م المعنیفي السنة من صافي موجودات الصندوق في أیام التقیی %۱مدیر الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة 
 

في الوقت الذي یستثمر فیھ حامل الوحدة. قد تخفض  %۲عالوة على ذلك یحق لمدیر الصندوق رسوم اشتراك بنسبة 
 التنازل عن ھذه الرسوم وذلك على حسب اختیار مدیر الصندوق.یمكن أو 

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

لك تم تسویة تلك المصروفات نقداً.یوم تقییم، والتي تم إعادة استثمارھا في الصندوق. ولذ



 صندوق األھلي المرن لألسھم السعودیة

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 القوائم المالیة  إیضاحات حول
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) لایر سعوديألف 

۱۱ 
 

 
 للمتاجرة  ألغراض استثمارات محتفظ بھا -۹

 ستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة حسب القطاع ملخصة فیما یلي: مكونات اال
 

 م ۲۰۱۷ 

 القطاع 
 قیمةمن  %

 القیمة العادلة التكلفة اإلجمالیة االستثمار
    

 ۲۸,٥۰۳ ۲٦,٥٥٥ ۲۲.۲۷ صناعات بتروكیماویة
 ۲۸,۳٤٥ ۲٤,٤٥٥ ۲۲.۱٥ خدمات مصرفیة ومالیة

 ۱٤,٦۸۰ ۱٥,۲۷٦ ۱۱.٤۷ التامین
 ۱۳,۳٤۱ ۱٥,۲۸۹ ۱۰.٤۲ العقارات

 ۱۲,٤۰٦ ۱۲,۷۸٥ ۹.٦۹ مواد غذائیة
 ۱۰,۰۷٦ ۷,۹۷٦ ۷.۸۷ ستثمارات صناعیةا

 ٥,۹۳۲ ٥,٥٤۷ ٤.٦۳ المواصالت
 ٥,٤٥٤  ٥,۳٥۹ ٤.۲٦ التجزئة

 ٥,۰۳٤ ٥,۳۸۳ ۳.۹۳ الطاقة والخدمات
 ٤,۲۱٥ ٥,۲۷۱ ۳.۳۱  والفندقة سیاحةال
    
 ۱۰۰ ۱۲۳,۸۹٦ ۱۲۷,۹۸٦ 

 
 م ۲۰۱٦ 

 القطاع 
من قیمة  %

 القیمة العادلة التكلفة اإلجمالیة االستثمار
    

 ٤۳,۲۳۲ ۳۷,۷۰٦ ۳۷.٤٤ بتروكیماویةصناعات 
 ۱٥,۹۲۳ ۱٤,٤۱۱ ۱۳.۷۹ خدمات مصرفیة ومالیة

 ۱۳,٥٤٦ ۱۱,٤٦۸ ۱۱.۷۳ قطاع النقل
 ۱۲,۱۸٦ ۱۰,۲۱۲ ۱۰.٥٥ العقارات
 ۸,٦۱۲ ٦,۳۷۰ ۷.٤٦ التجزئة

 ۸,۳٤۳ ۷,۳۷۹ ۷.۲۳ االتصاالت وتقنیة المعلومات
 ۷,۱٥۰ ٦,۰٤۷ ٦.۱۹ التامین

 ٥,۳٤۲ ٤,۹۸۰ ٤.٦۳ استثمارات صناعیة
 ۱,۱۳٤ ۱,۰٥٦ ۰.۹۸ مواد غذائیة وزراعة

 ۱۰۰           ۹۹,٦۲۹  ۱۱٥,٤٦۸ 
 
 
 
 



 صندوق األھلي المرن لألسھم السعودیة

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 القوائم المالیة  إیضاحات حول
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) لایر سعوديألف 

۱۲ 
 

 
 معامالت الوحدات  -۱۰

 الوحدات: معامالتفیما یلي ملخص 
 م۲۰۱۷ 

 وحــــدات
 (باآلالف)

 م۲۰۱٦ 
 وحــــدات
 (باآلالف)

    
 ۱۳۷,۳۳٤  ۱۱۸,۰۸۳ السنة الوحدات في بدایة

    
 ۸٤,۷٥۲  ٤۱,۷٥۹ وحدات مباعة

 ۱,٦٦۸  -- وحدات معاد استثمارھا
 (۱۰٥,٦۷۱)  (۳۲,۰٦٦) وحدات مستردة

    
 (۱۹,۲٥۱)  ۹,٦۹۳ السنةفي الوحدات خالل (النقص)  صافي الزیادة

    
 ۱۱۸,۰۸۳  ۱۲۷,۷۷٦  السنةالوحدات في نھایة 

 
من وحدات ) %٤۸٫۷٥: م۲۰۱٦( %٦۱٫۲ نسبة ة وحداتلأكبر خمسة حم یمثلم، ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱كما في 

 الصندوق.
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة -۱۱
سیاق العمل المعتاد، یتعامل الصندوق مع بعض األطراف ذات العالقة على أساس الشروط واألحكام الموافق علیھا في 

 .مدیر الصندوقللصندوق. إن جمیع األطراف ذات العالقة معتمدة من قبل مجلس 
 

 طبیعة العالقة ذو العالقةالطرف 
 مدیر الصندوق شركة األھلي المالیة

 والبنك الرئیسي للصندوق صندوقشریك لمدیر ال 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 األھلي للطروحات األولیةصندوق 

 حملة وحدات الصغیرة والمتوسطة السعودیة صندوق األھلي ألسھم الشركات
 حملة وحدات صندوق األھلي لألسھم العالمیة

 
 
 
 



 صندوق األھلي المرن لألسھم السعودیة

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 القوائم المالیة  إیضاحات حول
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) لایر سعوديألف 

۱۳ 
 

 
 (تابع)معامالت مع أطراف ذات عالقة  -۱۱

 األرصدة الناتجة عنھا من تلك المعامالت: لعالقة مع الصندوق خالل الفترة والھامة مع األطراف ذات اإن المعامالت 

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

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ م۲۰۱٦ م۲۰۱۷  
      

   ۲,۲٥٤ ۲,۲٥۲ أتعاب إدارة   شركة األھلي المالیة
مصروفات مدفوعة  

 ۲۱,۱٦۸ ۳۰,٥٦۷ ۲٤۷ ۱٤۸ بالنیابة عن الصندوق
      

صندوق األھلي متعدد 
 األصول المتحفظ

 -- -- ۱۲,۲۳٤ ۲,٥۰۰ اشتراك للوحدات 
 ۱۰,۰۷۸ ۱۲,٤۱۸ ٤,۷۰۰ -- استرداد للوحدات 

      
صندوق األھلي متعدد 

 األصول المتوازن
 -- -- ۱۰,۰۰٥ ۷,۰۰۰ اشتراك للوحدات 
 ۹,٦۹۳ ۱٦,٥٤۷ ۲,٤۹۲ -- استرداد للوحدات 

      
صندوق األھلي متعدد 

 األصول للنمو
 -- -- ۱۱,۱۹۰ ۱,٥۰۰ اشتراك للوحدات 
 ۸,۸۸٦ ۱۰,۲٤٥ ٤,٦٤٥ -- استرداد للوحدات 

      
األھلي  صندوق

 للطروحات األولیة
 -- -- ٤,۸۹۰ ٥٦۲ اشتراك للوحدات 
 ٥,۲۳۷ ۱,٤۰٤ ٥۳٦ ٤,۳۷٦ استرداد للوحدات 

      
صندوق األھلي ألسھم 

 السعودیة الشركات
 الصغیرة والمتوسطة

 -- -- ٤,٥۰۰ -- اشتراك للوحدات 
 استرداد للوحدات 

-- -- ٥,۳۰٥ ٤,۲۳۷ 
      

صندوق األھلي لألسھم 
 العالمیة

 -- -- ۱,۲۲٥ -- اشتراك للوحدات 
 ۱,٤۱۲ -- -- ۱,٤۰۳ استرداد للوحدات 

 
 

 
    

 -- -- ۱,٥۰۰ -- اشتراك للوحدات شركة األھلي للتكافل
 ۱٥۲ ۱٤۹ ۱,٦۱٥ -- للوحدات ستردادا

 
 
 
 
 
 



 صندوق األھلي المرن لألسھم السعودیة

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 القوائم المالیة  إیضاحات حول
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) لایر سعوديألف 

۱٤ 
 

 
 إدارة المخاطر  -۱۲

یتعرض الصندوق لعدة مخاطر مالیة متمثلة في مخاطر السوق، مخاطر االئتمان، ومخاطر السیولة. یھدف برنامج 
المخاطر للصندوق للوصول للحد األعلى من العوائد وللحد من اآلثار السلبیة المحتملة على األداء المالي إدارة 

 للصندوق. یستخدم مدیر الصندوق طرق مختلفة لقیاس وإدارة المخاطر المتنوعة التي یتعرض لھا الصندوق.
 
  خاطر االئتمانم

اء بالتزاماتھ مما یتسبب في خسائر مالیة للطرف اآلخر. یھدف ھي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوف
مدیر الصندوق إلدارة مخاطر االئتمان، الحد من التعامل مع بعض األطراف، والتقییم المستمر للكفاءة المالیة لبعض 

لنقد وما في ة لاألطراف. في تاریخ قائمة المركز المالي، یتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان متمثلة في القیمة الدفتری
 حكمھ والذي یتمثل في النقد لدى البنوك المودع لدى بنوك محلیة ذات تصنیف ائتماني مرتفع.

 

 خاطر السیولةم
ى التي تحتاج تسویتھا إل بالتزاماتھمخاطر السیولة ھي المخاطر الناتجة عن مواجھة الصندوق لصعوبات في الوفاء 

نقدیة أو موجودات مالیة أخرى. یھدف مدیر الصندوق إلى إدارة مخاطر السیولة من خالل توفیر السیولة لالزمة 
للوفاء بالتزاماتھ المالیة عند وحال استحقاقھا، في الظروف العادیة والطارئة بدون تكبد خسائر غیر مقبولة أو اإلضرار 

 بسمعة الصندوق.
 

 أسعار األسھم مخاطر
إن مخاطر أسعار األسھم ھي مخاطر تذبذب قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار السوق. إن استثمارات 
الصندوق عرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن وجود شكوك فیما یتعلق األسعار المستقبلیة. إن مدیر الصندوق 

إن التأثیر  .)۹(انظر إیضاح  وتركز الصناعاتیث یدیر ھذه المخاطر من خالل تنویع المحفظة االستثماریة من ح
دیسمبر) وذلك  ۳۱على قائمة الدخل (نتیجة للتغیر في القیمة العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة كما في 

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

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ التغیر في أسعار السوق 
    

 ±۱۱,٥٤۷ ±۱۲,۷۹۹ %۱۰ ± التأثیر على صافي الموجودات

 
 العمالت مخاطر

ن أسعار صرف العمالت األجنبیة. إوھي المخاطر المتمثلة في احتمالیة تذبذب قیمة أداة مالیة ما بسبب التغیرات في 
 اللایر السعودي ھو العملة الوظیفیة للشركة.

إن موجودات ومطلوبات الصندوق یتم التعامل فیھا بنفس العملة الوظیفیة للصندوق. بالتالي، فإن موجودات الصندوق 
 لن تتعرض لمخاطر جوھریة.

 



 صندوق األھلي المرن لألسھم السعودیة

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 القوائم المالیة  إیضاحات حول
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) لایر سعوديألف 

۱٥ 
 

 
 آخـر یوم للتقییـم    -۱۳

 )۲۰۱٦دیسمبر  ۲۹: ۲۰۱٦( ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ھو  للسنةآخر یوم لتقییم الصندوق 
 

 اعتماد القوائم المالیة -۱٤
 م.۲۰۱۸ مارس ۲۷ الموافقھـ ۱٤۳۹ رجب ۱۰الصندوق بتاریخ  مدیرتم اعتماد ھذه القوائم المالیة من قبل 

 



 

 م7102عام ل التقرير السنوي –السعودية  لألسهمالمرن  األهليصندوق 

 
ممارسات التصويت السنوية -ملحق   

 قرار التصويت موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية المصدر

التصويت على تعديل النظام االساس للشركة وذلك مبا يتفق  24/05/1438 21/02/2017 الشركة السعودية للنقل الجماعي
 اجلديد مع نظام الشركات

 امتناع

 امتناع ( واخلاصة مبدة الشركة.التصويت على املادة رقم ) 24/05/1438 21/02/2017 الشركة السعودية للنقل الجماعي
 امتناع التصويت على تشكيل جلنة املراجعة 24/05/1438 21/02/2017 الشركة السعودية للنقل الجماعي
 امتناع التصويت على تشكيل جلنة الرتشيحات واملكافآت 24/05/1438 21/02/2017 الشركة السعودية للنقل الجماعي

 امتناع التصويت على تقرير مراجع احلسابات 26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 امتناع التصويت على القوائم املالية للشركة 26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 امتناع التصويت على تقرير جملس اإلدارة 26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 امتناع التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة 26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير

التصويت على اختيار مراقب حسابات الشركة من قبل جلنة  26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 املراجعة

 ناعامت

 امتناع التصويت على قرار جملس اإلدارة بتعيني اعضاء جمللس اإلدارة 26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير

التصويت على شراء شركة جبل عمر للتطوير للحصة النقدية  26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 املتبقية لشركة مكة لإلنشاء والتعمري

 امتناع

التصويت على جتديد عقد القرض املربم بني الشركة وبنك  26/05/1438 23/02/2017 جبل عمر للتطوير شركة
 البالد والرتخيص به لعام قادم

 امتناع

التصويت على استمرار تعامل الشركة مع شركة البالد املالية   26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 والرتخيص به لعام قادم

 امتناع

 26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
التصويت على العقود واألعمال اليت ستتم بني الشركة 

ومكتب األبنية لالستشارات اهلندسية، والرتخيص به لعام 
 قادم.

 امتناع

 26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 التصويت على العقود واألعمال اليت ستتم بني الشركة ومصنع

( عقود إجيار، والرتخيص 4الطازج بالسوق التجاري لعدد )
 به لعام قادم.

 امتناع

 26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
التصويت على العقود واألعمال اليت ستتم بني الشركة وشركة 
اتش اس يب سي العربية السعودية احملدودة والرتخيص هبا لعام 

 قادم
 امتناع

التصويت على األعمال اليت ستتم بني الشركة وبني شركة تربيد  26/05/1438 23/02/2017 للتطويرشركة جبل عمر 
 (6..24517املنطقة املركزية )

 امتناع

التصويت على األعمال اليت ستتم بني الشركة وبني شركة تربيد  26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 (04.7111املنطقة املركزية )

 امتناع
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 قرار التصويت موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية المصدر

التصويت على اشرتاك رئيس جملس إدارة الشركة األستاذ عبد  26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 العزيز بن حممد السبيعي يف عمل منافس

 امتناع

التصويت على اشرتاك نائب رئيس جملس اإلدارة الدكتور/ عبد  26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 اهيم املشعل يف عمل منافسا هل بن محد إبر 

 امتناع

التصويت على اشرتاك عضو جملس اإلدارة الدكتور/ زياد بن  26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 عثمان بن إبراهيم احلقيل يف عمل منافس

 امتناع

هندس/ أنس بن التصويت على اشرتاك عضو جملس اإلدارة امل 26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 حممد صاحل بن محزة صرييف يف عمل منافس

 امتناع

التصويت على اشرتاك عضو جملس اإلدارة الدكتور/ أمحد  26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 عثمان عبد ا هل القصيب يف عمل منافس

 امتناع

عضو جملس اإلدارة االستاذ/ خالد بن التصويت على اشرتاك  26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 صاحل بن حممد الفريح يف عمل منافس

 امتناع

التصويت على اشرتاك عضو جملس إدارة الشركة األستاذ/ حمي  26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 الدين صاحل كامل يف عمل منافس

 امتناع

ويت على اشرتاك عضو جملس اإلدارة االستاذ/ ثامر التص 26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 ناصر العطيش يف عمل منافس

 امتناع

 امتناع التصويت على تشكيل جلنة املراجعة 26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير

فق التصويت على تعديل النظام األساسي للشركة وذلك مبا يت 26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 مع نظام الشركات اجلديد.

 امتناع

اتالشركة المتقدمة للبتروكيماوي  امتناع التصويت على تقرير جملس اإلدارة 08/06/1438 07/03/2017 
 امتناع التصويت على القوائم املالية املوحدة 08/06/1438 07/03/2017 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
 امتناع التصويت على تقرير مراجع احلسابات 08/06/1438 07/03/2017 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
 امتناع التصويت على توزيع أرباح على املسامهني 08/06/1438 07/03/2017 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

ح نقدية التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أربا  08/06/1438 07/03/2017 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
 مرحلية على املسامهني

 امتناع

التصويت على توصية جملس اإلدارة بصرف مكافأة أعضاء  08/06/1438 07/03/2017 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
 ( لاير7116111جملس اإلدارة بواقع )

 امتناع

 امتناع أعضاء جملس اإلدارةالتصويت على إبراء ذمة  08/06/1438 07/03/2017 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

التصويت على توصية جملس اإلدارة بشأن إختيار مراجع  08/06/1438 07/03/2017 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
 احلسابات اخلارجي

 امتناع

التصويت على تعديل النظام األساسي للشركة وذلك مبا  08/06/1438 07/03/2017 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
 يتوافق مع نظام الشركات اجلديد.

 امتناع

 امتناع التصويت على تشكيل جلنة املراجعة 08/06/1438 07/03/2017 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
 نعم التصويت على تقرير مراجع احلسابات 24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
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 قرار التصويت موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية المصدر
 نعم التصويت على القوائم املالية للشركة 24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 نعم التصويت على تقرير جملس اإلدارة 24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 امتناع التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة 24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير

تصويت على اختيار مراقب حسابات الشركة من قبل جلنة ال 24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 املراجعة

 نعم

 امتناع التصويت على قرار جملس اإلدارة بتعيني اعضاء جمللس اإلدارة 24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير

ة النقدية التصويت على شراء شركة جبل عمر للتطوير للحص 24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 املتبقية لشركة مكة لإلنشاء والتعمري

 امتناع

التصويت على جتديد عقد القرض املربم بني الشركة وبنك  24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 البالد والرتخيص به لعام قادم

 امتناع

شركة مع شركة البالد املالية  التصويت على استمرار تعامل ال 24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 والرتخيص به لعام قادم

 امتناع

 24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
التصويت على العقود واألعمال اليت ستتم بني الشركة 

ومكتب األبنية لالستشارات اهلندسية، والرتخيص به لعام 
 قادم.

 امتناع

 24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
التصويت على العقود واألعمال اليت ستتم بني الشركة ومصنع 

( عقود إجيار، والرتخيص 4الطازج بالسوق التجاري لعدد )
 به لعام قادم.

 امتناع

 24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
التصويت على العقود واألعمال اليت ستتم بني الشركة وشركة 

ودية احملدودة والرتخيص هبا لعام اتش اس يب سي العربية السع
 قادم

 امتناع

التصويت على األعمال اليت ستتم بني الشركة وبني شركة تربيد  24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 (6..24517املنطقة املركزية )

 امتناع

 الشركة وبني شركة تربيد التصويت على األعمال اليت ستتم بني 24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 (04.7111املنطقة املركزية )

 امتناع

التصويت على اشرتاك رئيس جملس إدارة الشركة األستاذ عبد  24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 العزيز بن حممد السبيعي يف عمل منافس

 امتناع

اشرتاك نائب رئيس جملس اإلدارة الدكتور/ عبد التصويت على  24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 ا هل بن محد إبراهيم املشعل يف عمل منافس

 امتناع

التصويت على اشرتاك عضو جملس اإلدارة الدكتور/ زياد بن  24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 عثمان بن إبراهيم احلقيل يف عمل منافس

 امتناع

التصويت على اشرتاك عضو جملس اإلدارة املهندس/ أنس بن  24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 حممد صاحل بن محزة صرييف يف عمل منافس

 امتناع

التصويت على اشرتاك عضو جملس اإلدارة الدكتور/ أمحد  24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 عثمان عبد ا هل القصيب يف عمل منافس

 امتناع
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التصويت على اشرتاك عضو جملس اإلدارة االستاذ/ خالد بن  24/06/1438 23/03/2017 جبل عمر للتطوير شركة
 صاحل بن حممد الفريح يف عمل منافس

 امتناع

التصويت على اشرتاك عضو جملس إدارة الشركة األستاذ/ حمي  24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 فسالدين صاحل كامل يف عمل منا

 امتناع

التصويت على اشرتاك عضو جملس اإلدارة االستاذ/ ثامر  24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 ناصر العطيش يف عمل منافس

 امتناع

 امتناع التصويت على تشكيل جلنة املراجعة 24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير

التصويت على تعديل النظام األساسي للشركة وذلك مبا يتفق  24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 مع نظام الشركات اجلديد.

 نعم

 نعم التصويت على ما ورد بتقرير جملس اإلدارة 28/06/1438 27/03/2017 الشركة السعودية للنقل الجماعي
 نعم مراقب احلساباتالتصويت على تقرير  28/06/1438 27/03/2017 الشركة السعودية للنقل الجماعي
 نعم التصويت على امليزانية العمومية واحلسابات اخلتامية 28/06/1438 27/03/2017 الشركة السعودية للنقل الجماعي

التصويت على توصية جملس اإلدارة بشأن توزيع مبلغ  28/06/1438 27/03/2017 الشركة السعودية للنقل الجماعي
 سامهني( لاير أرباح على امل7،511،111.)

 نعم

لاير )مليون  11،111.،0التصويت على صرف مبلغ  28/06/1438 27/03/2017 الشركة السعودية للنقل الجماعي
 ومثامنائة ألف لاير( . مكافأة ألعضاء جملس اإلدارة

 امتناع

 امتناع ةالتصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدار  28/06/1438 27/03/2017 الشركة السعودية للنقل الجماعي

التصويت على إختيار مراقب احلسابات حسب ترشيح جلنة  28/06/1438 27/03/2017 الشركة السعودية للنقل الجماعي
 املراجعة

 نعم

 نعم التصويت على تقرير جملس اإلدارة 15/07/1438 12/04/2017 شركة التعدين العربية السعودية
 نعم التصويت على مصادقة القوائم املالية املوحدة 15/07/1438 12/04/2017 شركة التعدين العربية السعودية
 نعم التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة 15/07/1438 12/04/2017 شركة التعدين العربية السعودية
 امتناع التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة 15/07/1438 12/04/2017 شركة التعدين العربية السعودية
 امتناع التصويت على تشكيل جلنة املراجعة 15/07/1438 12/04/2017 شركة التعدين العربية السعودية

التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية  15/07/1438 12/04/2017 شركة التعدين العربية السعودية
 بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي

 نعم

( لاير  11،111.،0التصويت على صرف مبلغ وقدره ) 15/07/1438 12/04/2017 شركة التعدين العربية السعودية
 ( لاير711،111كمكافأة ألعضاء جملس اإلدارة بواقع )

 امتناع

 نعم التصويت على تعديل النظام األساس للشركة 15/07/1438 12/04/2017 شركة التعدين العربية السعودية
 نعم التصويت على تقرير جملس اإلدارة 21/07/1438 18/04/2017 شركة الصحراء للبتروكيماويات
 نعم التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة 21/07/1438 18/04/2017 شركة الصحراء للبتروكيماويات
 نعم التصويت على القوائم املالية املوحدة 21/07/1438 18/04/2017 شركة الصحراء للبتروكيماويات

 امتناع التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة 21/07/1438 18/04/2017 وياتشركة الصحراء للبتروكيما
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 نعم التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية 21/07/1438 18/04/2017 شركة الصحراء للبتروكيماويات

األساسي للشركة وذلك مبا التصويت على تعديل النظام  21/07/1438 18/04/2017 شركة الصحراء للبتروكيماويات
 يتوافق مع نظام الشركات اجلديد.

 نعم

 21/07/1438 18/04/2017 شركة الصحراء للبتروكيماويات
التصويت على تعديل املادة التاسعة عشرة /  املادة احلادية 
والعشرين/  املادة السادسة و األربعني من النظام األساسي 

 للشركة
 نعم

 امتناع التصويت على توصية جملس اإلدارة بتشكيل جلنة املراجعة 21/07/1438 18/04/2017 وياتشركة الصحراء للبتروكيما
 نعم التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة 21/07/1438 18/04/2017 شركة الصحراء للبتروكيماويات

عضاء جملس االدارة بواقع التصويت على صرف مكافأة أ 21/07/1438 18/04/2017 شركة الصحراء للبتروكيماويات
 ( لاير711،111مائيت ألف )

 امتناع

 نعم التصويت على تقرير جملس اإلدارة 27/07/1438 24/04/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية
 نعم التصويت على القوائم املالية للشركة 27/07/1438 24/04/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية
 نعم التصويت على تقرير مراقب احلسابات 27/07/1438 24/04/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية

 27/07/1438 24/04/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية
التصويت على املعامالت التجارية والعقود املتمثلة يف جتديد 

عقد إجيار مكاتب يف منطقة الوادي الصناعي مع شركة تطوير 
 املوانئ

 امتناع

 27/07/1438 24/04/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية
التصويت على املعامالت التجارية والعقود املتمثلة يف 

سنة بدأت من  75االستمرار بعقد إجيار تطويري ملدة 
 م ألرض صناعية مبنطقة الوادي الصناعي7104سبتمرب 

 امتناع

 27/07/1438 24/04/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية
عقود املتمثلة يف التصويت على املعامالت التجارية وال

م 7107سنة بدأت من يناير  71االستمرار بعقد إجيار ملدة 
 ألرض صناعية لشركة اخلطوط السعودية للتموين،

 امتناع

 27/07/1438 24/04/2017 االقتصاديةإعمار المدينة 
التصويت على املعامالت التجارية والعقود املتمثلة يف 

من سبتمرب  سنة بدأت 71االستمرار بعقد إجيار ملدة 
 م ألرض صناعية لشركة زيوت برتومني7100

 امتناع

 27/07/1438 24/04/2017 االقتصاديةإعمار المدينة 
التصويت على املعامالت التجارية والعقود املتمثلة يف 

سنة بدأت من سبتمرب  05االستمرار بعقد إجيار ملدة 
 م ألرض صناعية لشركة منارق7104

 امتناع

التصويت على املعامالت التجارية والعقود املتمثلة يف عقد بيع  27/07/1438 24/04/2017 قتصاديةإعمار المدينة اإل
 م لشركة سقالة للتجارة،7107أرض صناعية يف عام 

 امتناع

التصويت على املعامالت التجارية والعقود املتمثلة يف عقد بيع  27/07/1438 24/04/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية
 م ملستودع سقالة لألدوية7107عية يف عام أرض صنا

 امتناع
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 27/07/1438 24/04/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية
التصويت على املعامالت التجارية والعقود املتمثلة يف عقد 

م ألرض صناعية .710سنة بدأت من فرباير  71إجيار ملدة 
 لشركة سقالة فارما لألدوية

 امتناع

التصويت على املعامالت التجارية املتمثلة  يف عقد خدمات  27/07/1438 24/04/2017 يةإعمار المدينة اإلقتصاد
 انشائية وكهربائية

 امتناع

التصويت على املعامالت التجارية والعقود املتمثلة يف عقد  27/07/1438 24/04/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية
 خدمات انشائية وكهربائية

 امتناع

التصويت على املعامالت التجارية والعقود املتمثلة يف عقد  27/07/1438 24/04/2017 قتصاديةإعمار المدينة اإل
 ( اGC5تنفيذ أعمال بنية حتتية داخل خمطط املروج )

 امتناع

التصويت على املعامالت التجارية والعقود املتمثلة يف عقد  27/07/1438 24/04/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية
 (TH3نية حتتية داخل خمطط املروج )تنفيذ أعمال ب

 امتناع

التصويت على املعامالت التجارية والعقود املتمثلة يف ترخيص  27/07/1438 24/04/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية
 مسبق للعام القادم لشراء مواد خام من شركة تطوير املوانئ

 امتناع

 27/07/1438 24/04/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية
لتصويت على املعامالت التجارية والعقود املتمثلة يف عقد ا

خدمات استشارية حسب الطلب بني الشركة وشركة ترينر 
 لإلستشارات اهلندسية

 امتناع

التصويت على املعامالت التجارية والعقود املتمثلة يف توريد  27/07/1438 24/04/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية
 ة يوسف ناغي املتحدةشاشات تلفزيونية من شرك

 امتناع

التصويت على املعامالت التجارية والعقود املتمثلة يف  27/07/1438 24/04/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية
 االستمرار بعقد إجيار

 امتناع

التصويت على املعامالت التجارية والعقود املتمثلة يف  27/07/1438 24/04/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية
 ستمرار بعقد إجيار حملل جتارياال

 امتناع

التصويت على املعامالت التجارية والعقود املتمثلة يف عقد  27/07/1438 24/04/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية
 سنوات 01ملدة  إدارة وخدمات

 امتناع

قود املتمثلة يف عقد التصويت على املعامالت التجارية والع 27/07/1438 24/04/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية
 إدارة وخدمات ملدة مخسة سنوات

 امتناع

التصويت على املعامالت التجارية والعقود املتمثلة يف ترخيص  27/07/1438 24/04/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية
 مسبق للعام القادم

 امتناع

التجارية والعقود املتمثلة يف استمرار التصويت على املعامالت  27/07/1438 24/04/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية
 سنوات 5بعقد إجيار مكاتب جتارية ملدة 

 امتناع

 نعم التصويت على اختيار مراقب احلسابات 27/07/1438 24/04/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية
 امتناع التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة 27/07/1438 24/04/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية

التصويت على تعديل النظام األساس للشركة وذلك مبا يتفق  27/07/1438 24/04/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية
 مع نظام الشركات اجلديد

 نعم

 امتناع التصويت على تشكيل جلنة املراجعة 27/07/1438 24/04/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية
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التصويت على صرف مكافآت وتعويضات ألعضاء جملس  27/07/1438 24/04/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية
 اإلدارة

 امتناع

 نعم التصويت على تقرير جملس اإلدارة 22/08/1438 18/05/2017 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 نعم ةالتصويت على تقرير مراجع حسابات الشرك 22/08/1438 18/05/2017 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 نعم التصويت على القوائم املالية للشركة 22/08/1438 18/05/2017 الشركة السعودية للخدمات الصناعية

التصويت على تعيني مراقب حسابات الشركة من بني  22/08/1438 18/05/2017 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 املرشحني من قبل جلنة املراجعة

 نعم

 امتناع التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة 22/08/1438 18/05/2017 دمات الصناعيةالشركة السعودية للخ
 امتناع التصويت على انتخاب عضوية جملس اإلدارة 22/08/1438 18/05/2017 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 امتناع حديثات اخلاصة بالئحة عمل جلنة املراجعةالتصويت على الت 22/08/1438 18/05/2017 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 امتناع التصويت على تشكيل جلنة املراجعة 22/08/1438 18/05/2017 الشركة السعودية للخدمات الصناعية

التصويت على التحديثات اخلاصة بالئحة عمل جلنة  22/08/1438 18/05/2017 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 كافآتالرتشيحات وامل

 امتناع

التصويت على املعامالت بني الشركة السعودية للخدمات  22/08/1438 18/05/2017 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 الصناعية )سيسكو( وشركاهتا التابعة(

 امتناع

بة البحر األمحر التصويت على املعامالت بني شركة حمطة بوا 22/08/1438 18/05/2017 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 )شركة تابعة لشركة سيسكو( وشركة كرم فيدكس

 امتناع

 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
التصويت على املعامالت بني شركة حمطة بوابة البحر األمحر  22/08/1438 18/05/2017

)شركة تابعة لشركة سيسكو( والشركة العربية لثروة العلوم 
 احملدودة

 امتناع

التصويت على املعامالت بني الشركة السعودية لتنمية التجارة  22/08/1438 18/05/2017 عودية للخدمات الصناعيةالشركة الس
 والصادرات احملدودة )تصدير( )شركة تابعة لشركة سيسكو(

 امتناع

ية لتنمية التجارة التصويت على املعامالت بني الشركة السعود 22/08/1438 18/05/2017 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 والصادرات احملدودة )تصدير( وشركة حمطة بوابة البحر األمحر

 امتناع

 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
التصويت على املعامالت بني شركة حمطة بوابة البحر األمحر  22/08/1438 18/05/2017

)شركة تابعة لشركة سيسكو( وشركة علي رضا للسفر 
 والسياحة

 امتناع

التصويت على املعامالت بني شركة حمطة بوابة البحر األمحر  22/08/1438 18/05/2017 لشركة السعودية للخدمات الصناعيةا
 )شركة تابعة لشركة سيسكو( وشركة حداده

 امتناع

ياه التصويت على املعامالت بني شركة كنداسة خلدمات امل 22/08/1438 18/05/2017 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 )كنداسة( )شركة تابعة لشركة سيسكو(

 امتناع

 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
التصويت على املعامالت بني الشركة السعودية للخدمات  22/08/1438 18/05/2017

الصناعية وشركة اجلرب تالكي احملدودة )شركة زميلة لشركة 
 سيسكو(

 امتناع
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 قرار التصويت موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية المصدر

التصويت على املعامالت بني الشركة السعودية للخدمات  22/08/1438 18/05/2017 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 الصناعية وشركة بوبا العربية للتأمني التعاوين

 امتناع

التصويت على املعامالت بني شركة حمطة بوابة البحر األمحر  22/08/1438 18/05/2017 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 ()شركة تابعة لشركة سيسكو

 امتناع

 نعم التصويت على تقرير جملس اإلدارة 25/08/1438 21/05/2017 شركة والء للتأمين التعاوني
 نعم التصويت على تقرير مراقيب احلسابات 25/08/1438 21/05/2017 شركة والء للتأمين التعاوني
 نعم لية للشركةالتصديق على القوائم املا 25/08/1438 21/05/2017 شركة والء للتأمين التعاوني
 امتناع إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة 25/08/1438 21/05/2017 شركة والء للتأمين التعاوني

 25/08/1438 21/05/2017 شركة والء للتأمين التعاوني
التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني 

 املرشحني
 نعم

 25/08/1438 21/05/2017 شركة والء للتأمين التعاوني
التصويت على تغيري مسمى الشركة من الشركة السعودية 

 املتحدة للتأمني التعاوين )والء( اىل شركة والء للتأمني التعاوين
 نعم

 نعم التصويت على تعديل النظام األساسي للشركة 25/08/1438 21/05/2017 شركة والء للتأمين التعاوني

لاير سعودي كمكافاة  067.16111التصويت على صرف  25/08/1438 21/05/2017 شركة والء للتأمين التعاوني
 ألعضاء جملس االدارة

 امتناع

 25/08/1438 21/05/2017 شركة والء للتأمين التعاوني
التصويت على التعامل الذي سيتم بني الشركة ورئيس جملس 

 اإلدارة االستاذ سليمان بن عبدا هل القاضي
 امتناع

 25/08/1438 21/05/2017 نيشركة والء للتأمين التعاو 
التصويت على التعامل الذي سيتم بني الشركة وجمموعة 

 العثمان
 امتناع

 25/08/1438 21/05/2017 شركة والء للتأمين التعاوني
التصويت على التعامل الذي سيتم بني الشركة وشركة الدواء 

 للخدمات الطبية
 امتناع

 25/08/1438 21/05/2017 شركة والء للتأمين التعاوني
التصويت على التعامل الذي سيتم بني الشركة ومستشفى 

 بروكري
 امتناع

 25/08/1438 21/05/2017 شركة والء للتأمين التعاوني
التصويت على التعامل الذي سيتم بني الشركة وجمموعة عصام 

 قباين
 امتناع

 25/08/1438 21/05/2017 شركة والء للتأمين التعاوني
مل الذي سيتم بني الشركة وجمموعة التصويت على التعا

 أميانتيت
 امتناع

 25/08/1438 21/05/2017 شركة والء للتأمين التعاوني
التصويت على التعامل الذي سيتم بني الشركة وجمموعة 

 الشعييب
 امتناع

عن طريق  التصويت على إصدار وثيقة تأمني ملدة سنة واحدة 25/08/1438 21/05/2017 شركة والء للتأمين التعاوني
 الف لاير .01وسطاء تأمني مبجموع أقساط 

 امتناع

 25/08/1438 21/05/2017 شركة والء للتأمين التعاوني
التصويت على مشاركة عضو جملس اإلدارة األستاذ/ حسان 

 امتناع بن عصام قباين بعمل خمتص بوساطة التأمني.

 نعم التصويت على اختيار مراقب احلسابات اخلارجي 29/10/1438 23/07/2017 واالستثمارشركة الحمادي للتنمية 
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 قرار التصويت موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية المصدر

 29/10/1438 23/07/2017 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار
التصويت على العقود والتعامالت اليت ستتم مع األطراف 

 ذات العالقة
 امتناع

 نعم ضاء جملس اإلدارة املعدلةالتصويت على سياسة مكافآت أع 12/03/1439 30/11/2017 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

 12/03/1439 30/11/2017 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
التصويت على سياسة مكافآت أعضاء جلان جملس اإلدارة 

 املعدلة
 نعم

 12/03/1439 30/11/2017 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
 التصويت على سياسة واجراءات ترشيح وتعيني أعضاء جملس

 اإلدارة
 نعم

 امتناع التصويت على سياسة مكافآت اإلدارة التنفيذية يف الشركة 12/03/1439 30/11/2017 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
 نعم التصويت على الئحة احلوكمة املعدلة )ُمرفق(، 12/03/1439 30/11/2017 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

التصويت على توصية جملس اإلدارة على ختفيض دورة اجمللس  12/03/1439 30/11/2017 لتأمين التعاونيشركة بوبا العربية ل
 احلالية

 نعم

 نعم التصويت على الئحة حوكمة الشركة 16/03/1439 04/12/2017 الشركة السعودية للنقل الجماعي
 نعم الئحة عمل جلنة املكافآت و الرتشيحاتالتصويت على  16/03/1439 04/12/2017 الشركة السعودية للنقل الجماعي
 نعم التصويت على الئحة عمل جلنة املراجعة 16/03/1439 04/12/2017 الشركة السعودية للنقل الجماعي

 16/03/1439 04/12/2017 الشركة السعودية للنقل الجماعي
التصويت على سياسة ومعايري الرتشيح لعضوية جملس إدارة 

 الشركة
 نعم

 16/03/1439 04/12/2017 السعودية للنقل الجماعي الشركة
التصويت على سياسة مكافآت أعضاء اجمللس وكبار 

 التنفيذيني
 نعم

شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج 
 الورق

 نعم التصويت على الئحة عمل جلنة املكافآت والرتشيحات 17/03/1439 05/12/2017

شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج 
 الورق

 نعم التصويت على الئحة عمل جلنة املراجعة 17/03/1439 05/12/2017

شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج 
 الورق

05/12/2017 17/03/1439 
ت جملس اإلدارة وجلانه واإلدارة التصويت على سياسة مكافآ

 التنفيذية
 نعم

شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج 
 الورق

 نعم ويت على سياسة ومعايري وإجراءات العضويةالتص 17/03/1439 05/12/2017

شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج 
 الورق

 نعم التصويت على سياسة املسؤولية االجتماعية للشركة 17/03/1439 05/12/2017

 نعم التصويت على تعديل الئحة عمل جلنة املراجعة 22/03/1439 10/12/2017 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
 نعم التصويت على الئحة جلنة املكافآت والرتشيحات 22/03/1439 10/12/2017 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية

التصويت على سياسات مكافآت أعضاء جملس اإلدارة  22/03/1439 10/12/2017 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
 وأعضاء اللجان املنبثقة

 نعم

 22/03/1439 10/12/2017 اعيةالشركة الوطنية للتنمية الزر 
التصويت على السياسات واملعايري واإلجراءات اخلاصة 

 بعضوية جملس اإلدارة
 نعم
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 قرار التصويت موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية المصدر

 22/03/1439 10/12/2017 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
التصويت على إضافة مادة يف النظام األساسي واخلاصة بشراء 

 الشركة ألسهمها
 نعم

 نعم (05( )04()00( )07التصويت على إضافة مادة ) 22/03/1439 10/12/2017 راعيةالشركة الوطنية للتنمية الز 
 نعم ( .7/  75التصويت على تعديل املادة ) 22/03/1439 10/12/2017 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية

 22/03/1439 10/12/2017 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
واد النظام األساسي مبا التصويت على إعادة ترتيب وترقيم م

 نعم يتفق مع إضافة املواد أعاله

 03/04/1439 21/12/2017 االقتصاديةإعمار المدينة 
التصويت على املعامالت التجارية والعقود اليت ستتم مع شركة 

 نعم (Roveرووف )

 03/04/1439 21/12/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية
لعقود اليت ستتم مع شركة التصويت على املعامالت التجارية وا

 نعم أمالك

التصويت على حتديث الئحة عمل جلنة املكافآت  03/04/1439 21/12/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية
 والرتشيحات

 نعم

 نعم التصويت على سياسة مكافآت أعضاء جملس االدارة 03/04/1439 21/12/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية

 03/04/1439 21/12/2017 اديةإعمار المدينة اإلقتص
التصويت على حتديث سياسات وإجراءات معايري العضوية يف 

 نعم جملس اإلدارة.

 نعم التصويت على تعيني معايل االستاذ سعود بن صاحل الصاحل 03/04/1439 21/12/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية
 نعم التصويت على حتديث الئحة حوكمة الشركة 08/04/1439 26/12/2017 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار

 08/04/1439 26/12/2017 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار
التصويت على حتديث الئحة عمل جلنة الرتشيحات 

 واملكافآت
 نعم

 08/04/1439 26/12/2017 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار
نه التصويت على حتديث سياسة مكافآت جملس اإلدارة وجلا

 واإلدارة التنفيذية
 نعم

 08/04/1439 26/12/2017 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار
التصويت على حتديث سياسات ومعايري وإجراءات العضوية 

 يف جملس اإلدارة
 نعم

 نعم التصويت على حتديث الئحة عمل جلنة املراجعة 08/04/1439 26/12/2017 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار
 نعم التصويت على توصية جملس اإلدارة بصرف أرباح للمسامهني 08/04/1439 26/12/2017 ة الحمادي للتنمية واإلستثمارشرك

 نعم التصويت على الئحة جلنة املكافآت و الرتشيحات احملدثة 09/04/1439 27/12/2017 شركة الصحراء للبتروكيماويات
 نعم التصويت على سياسات ومعايري العضوية يف جملس اإلدارة 09/04/1439 27/12/2017 شركة الصحراء للبتروكيماويات

 09/04/1439 27/12/2017 شركة الصحراء للبتروكيماويات
التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء جملس 

 اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية
 نعم

 09/04/1439 27/12/2017 شركة الصحراء للبتروكيماويات
التصويت على قرار جملس اإلدارة بتعيني األستاذ / خالد بن 

 صاحل الفريح عضواا مبجلس اإلدارة
 نعم

 10/04/1439 28/12/2017 الشركة التعاونية للتأمين
التصويت على توصية جملس اإلدارة بتعيني عضو جملس اإلدارة 

 األستاذ/ عبدالعزيز النويصر
 نعم

 10/04/1439 28/12/2017 الشركة التعاونية للتأمين
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة و 

 الشركة الوطنية للرعاية الطبية )رعاية(
 نعم
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 قرار التصويت موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية المصدر

 10/04/1439 28/12/2017 الشركة التعاونية للتأمين
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة و 

 هبا لعام قادمالشركة الوطنية للرعاية الطبية )رعاية( والرتخيص 
 نعم

 نعم التصويت على تعديل الئحة عمل جلنة املراجعة 13/04/1439 31/12/2017 شركة األندلس العقارية

ئحة عمل جلنة الرتشيحات التصويت على تعديل ال 13/04/1439 31/12/2017 شركة األندلس العقارية
 تواملكافآ

 نعم

التصويت على تعديل سياسة ومعايري العضوية يف جملس  13/04/1439 31/12/2017 شركة األندلس العقارية
 اإلدارة

 نعم

ت أعضاء جملس اإلدارة التصويت على تعديل سياسة مكافآ 13/04/1439 31/12/2017 شركة األندلس العقارية
 وجلانه واإلدارة التنفيذية

 نعم

 13/04/1439 31/12/2017 شركة األندلس العقارية
/ عبدالرمحن حممد الرباك عضوا التصويت على تعيني الدكتور 

 يف جملس اإلدارة احلايل
 نعم

 13/04/1439 31/12/2017 شركة األندلس العقارية
التصويت على تعيني الدكتور / عبدالرمحن حممد الرباك 

 )مستقل( رئيسا للجنة املراجعة ،
 نعم
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