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أ)

معلومات الصندوق
 .0أهداف االستثمار
صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم اخلليجية هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إىل حتقيق النمو يف رأس املال على املدى الطويل من خالل االستثمار يف
أسواق األسهم اخلليجية وفقا للمعايري الشرعية الصادرة عن اهليئة الشرعية للصندوق.
 .7سياسات االستثمار وممارساته
االستثمار بشكل أساسي يف أسهم الشركات املدرجة يف األسواق اخلليجية املتوافقة مع املعايري الشرعية ويشمل ذلك الطروحات األولية وحقوق األولوية،
وصناديق املؤشرات املتداولة ( )ETFsاملرخصة من هيئة السوق املالية و/أو اهليئات الرمسية يف دول جملس التعاون اخلليجي .باإلضافة إىل ذلك ،جيوز للصندوق
االستثمار يف صناديق االستثمار العقاري املتداولة ،وأسهم الشركات املدرجة يف السوق املوازية السعودية (منو) ويشمل ذلك الطروحات األولية وحقوق األولوية.
كما جيوز للصندوق االستثمار يف صناديق استثمارية تستثمر يف األسواق السعودية أو اخلليجية .ميكن للصندوق استثمار الفائض النقدي يف صفقات أو
صناديق أسواق النقد املتوافقة مع الشريعة.
 .3سياسة توزيع الدخل و األرباح
يتم إعادة استثمار الدخل واألرباح يف الصندوق ،وال يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات.
 .4تتاح تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابل

ب) أداء الصندوق
 .0الجدول التالي يقارن بين بيانات صافي قيمة أصول الصندوق للسنوات الثالث األخيرة:
السنة

2015

2016

2017

222,899,132

228,642,506

215,541,574

صافي قيمة األصول لكل وحدة*

0.87

0.90

0.86

أعلى سعر وحدة*

1.15

0.90

0.91

أقل سعر وحدة*

0.85

0.72

0.82

عدد الوحدات

256,121,464

254,799,365

251,006,247

األرباح الموزعة

-

-

-

%2.11

%2.04

%1.93

صافي قيمة األصول*

إجمالي نسبة الرسوم والمصروفات
* بالريال السعودي

 .7العائد اإلجمالي للصندوق مقارنة بالمؤشر لسنة واحدة ،وثالث سنوات ،وخمس سنوات ،وعشر سنوات:
الفترة

سنة

 3سنوات

 5سنوات

 01سنوات

عائد الصندوق %

4.31-

4.87-

2.46

1.37-

عائد المـؤشـ ـ ـ ـر %

3.00

0.84-

3.95

2.44-
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 .3العائد اإلجمالي السنوي للعشر سنوات الماضية:
السنة

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

العائ ـ ـد %

49.00-

25.02

10.81

0.46-

9.66

28.81

1.85

12.76-

3.11

4.31-

المؤشر %

57.97-

22.85

16.33

2.83-

10.27

27.72

2.51-

14.73-

11.01

3.00

 .4مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق على مدار العام 7102م كنسبة مئوية من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق:
الرسوم والمصروفات

النسبة المئوية

رسوم اإلدارة

1.85

مراجعة حسابات الصندوق

0.01

العمليات اإلدارية

0.05

هيئة السوق املالية

0.00

تداول

0.00

املراجعة الشرعية

0.01

جملس إدارة الصندوق

0.01

مجموع الرسوم والمصاريف

%1.93

 .5تغيرات جوهرية حدثت خالل الفترة
كانت أسعار النفط اخلام ملعمم عام  7102أعلى من مستوى  55دوالر للربميل ،وارتفعت خالل الربع األخري من العام وأغلقت عند  ..66دوالر للربميل
خلام برنت ،نتج عن ذلك ارتفاع أسعار النفط بنسبة  %0262مقارنة مبستويات  .710.على الرغم من ذلك ،ظلت األسواق اخلليجية متأخرة عن ارتفاعات
حركة النفط ،وارتفعت األسواق يف البحرين ،الكويت ،السعودية بنسبة  %167+ ،%56.+ ،%660+على التوايل .على عكس ذلك اخنفض أسواق أبوظيب
وديب وعمان وقطربنسبة  %0061- ،%66.- ،%363-و %0163-على التوايل .وقد متكنت البنوك خالل العام من زيادة التوزيعات النقدية نتيجة
لتحسن جودة األصول ،واخنفاض املخصصات عن مستويات عام  ،710.وارتفاع أسعار الفائدة اليت عززت العائدات وأدت إىل حتسني نسب كفاية رأس املال
للقطاع املصريف.
وسوف يكون اجتاه أسواق دول جملس التعاون اخلليجي مدفوعا باالجتاهات االقتصادية وامليزانيات واإلصالحات وأسعار النفط والصورة الكلية األوسع نطاقا.
كما تركزت امليزانية األخرية على اإلنف اق ،والنفقات الرأمسالية ،والقطاع اخلاص الذي من املتوقع أن يعزز التنمية االقتصادية .واألهم من ذلك ،حددت امليزانية
مسارا جيدا حنو االعتماد بدرجة أكرب على اإليرادات غري النفطية والتنفيذ التدرجيي ألسعار الطاقة ورفع الدعم يف إطار خطة التنمية الوطنية  7171والرؤية
السعودية  7131اليت تؤثر إجيابيا على للمملكة .ويعد إدراج السوق املالية السعودية يف قائمة املراقبة اخلاصة بـ إم إس سي أي " "MSCIوإعادة نمر فوتسي
" "FTSEيف ضم السوق املالية السعودية إىل مؤشر األسواق الناشئة الثانوية اخلاص هبا يف مارس املقبل حافزا قويا على املدى القريب ألسواق األسهم .وحنن
منيل لإلجيابية على السوق الكويت نمرا إلدراجها مؤخرا من قبل فوتسي يف مؤشر السوق الناشئة الثانوي .كما أننا نؤكد تفضيلنا للسوق السعودية واإلماراتية
بسبب توقعاهتما اإلجيابية املتوسطة األجل وطويلة األجل.
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 .6ممارسات التصويت السنوية
قام مدير الصندوق مبمارسات التصويت السنوية .و للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة "ملحق ممارسات التصويت السنوية".
 .2تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي
يتكون جملس إدارة الصندوق من األعضاء التاليني ،والذين تعيينهم من قبل مدير الصندوق بعد موافقة هيئة السوق املالية:
حممد عبداهلل العلي
حممد جعفر السقاف
الدكتور /عبدالرؤوف سليمان باناجه
عالء الدين رياض سامي

رئيس جملس إدارة الصندوق
عضو غري مستقل
عضو مستقل
عضو مستقل

عقد جملس إدارة الصندوق ثالثة اجتماعات خالل العام 7102م ،وفيما يلي ملخصا ألهم القرارات اليت مت إقرارها واملواضيع اليت متت مناقشتها من قبل جملس
إدارة الصندوق:


مناقشة حتقيق الصندوق ألهدافه وأدائه خالل العام ،حيث حقق أداء مبقدار  %6630-مقارنة بأداء املؤشر املعياري الذي حقق .%3



املخاطر املتعلقة بالصندوق مبا يف ذلك خماطر السيولة ،السوق ،والتشغيل.



التزام الصناديق بلوائح هيئة السوق املالية مع مسؤول املطابقة وااللتزام.



أثر الئحة صناديق االستثمار املعدلة على الصندوق.

ج) مدير الصندوق
 .0اسم وعنوان مدير الصندوق
شركة األهلي املالية ،اململكة العربية السعودية
الربج ب ،طريق امللك سعود ،ص.ب ،22216 .الرياض 11495
هاتف+966 920000232 :
املوقعwww.alahlicapital.com :
 .7مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشارين االستثمار
ال يوجد
 .3أنشطة االستثمار
على خلفية املبادرات احلكومية املختلفة خالل عام ( 7102ارتفاع أسعار البنزين ،وأسعار الطاقة ،و إمكانية إدراج اململكة العربية السعودية من قبل شركة إم
إس سي آي) شهد الصندوق بعض التغيريات يف اختيار األسهم وتوزيع القطاعات لتعزيز األداء ،واالستفادة من التغريات اإلجيابية والتنمية االقتصادية والنمرة
اإلجيابية بالتوجه االقتصادي على املدى املتوسط والطويل للمنطقة واليت من املتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على بعض الشركات اخلليجية يف املستقبل.
 .4أداء الصندوق
حقق الصندوق أداء مبقدار  %6630-مقارنة باملؤشر املعياري الذي حقق أداء بنسبة  %3خالل العام.
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 .5تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق
أجرى مدير الصندوق بعض التعديالت يف شروط وأحكام الصندوق خالل الفرتة ،واليت مشلت ما يلي:


إضافة تعاريف لقائمة املصطلحات يف شروط وأحكام الصندوق؛



حتديث شروط وأحكام الصندوق لتشمل ضريبة القيمة املضافة؛



تعديل سياسات االستثمار وممارساته واملخاطر الرئيسية للصندوق لتشمل االستثمار يف السوق املوازية وصناديق االستثمار العقارية املتداولة ،REIT

وتعديل احلد األقصى إليداع مبالغ االسرتداد ليصبح مخسة أيام.
 .6الصندوق لم يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمارية أخرى.
 .2لم يحصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة خالل الفترة.
د) أمين الحفظ
 .0اسم وعنوان أمين الحفظ
شركة األهلي املالية ،اململكة العربية السعودية
الربج ب ،طريق امللك سعود ،ص.ب ،22216 .الرياض 11495
هاتف+966 920000232 :
املوقعwww.alahlicapital.com :
 .7واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ


يعد أمني احلفظ مسؤوالا عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار ،سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف هبا طرفا ثالثا مبوجب أحكام
الئحة صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص املرخص هلم .ويُعد أمني احلفظ مسؤوالا جتاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق
النامجة بسبب احتيال أو إمهال أو سوء تصرف أو تقصريه املتعمد.



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

 .3رأي أمين الحفظ


يؤكد أمني احلفظ أنه مت إصدار ونقل واسرتداد الوحدات مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق.



يؤكد أمني احلفظ أنه مت تقومي وحساب سعر الوحدات مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق.



يؤكد أمني احلفظ أنه مل تتم خمالفة أي من قيود و حدود االستثمار وصالحيات االقرتاض املأمور هبا.
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ه) المحاسب القانوني
 .0اسم وعنوان المحاسب القانوني
كي يب ام جي الفوزان وشركاه
مركز زهران لألعمال – شارع األمري سلطان ص.ب  ،55078جدة  21534اململكة العربية السعودية،
هاتف+966 12 698 9595 :
املوقعwww.kpmg.com/sa :
 .7رأي المحاسب القانوني
إن القوائم املالية املرفقة هلذا التقرير متوافقة مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية ،وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة معلوماته
فيما يتعلق بإعداد القوائم املالية ،ومل يوجد ما تتطلب اإلبالغ عنه من قبل مراجع احلسابات يف تقريره حسب متطلبات اهليئة السعودية للمحاسبني القانونني.
و) القوائم المالية
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ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۷م
ﻣـﻊ
ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات


ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ اﻟﻔوزان وﺷرﻛﺎه

ﻣﺣﺎﺳﺑون وﻣراﺟﻌون ﻗﺎﻧوﻧﯾون

ﻣرﻛز زھران ﻟﻸﻋﻣﺎل
ﺷﺎرع اﻷﻣﯾر ﺳﻠطﺎن
ص.ب ٥٥۰۷۸
ﺟـدة ۲۱٥۳٤
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﺗﻠﻔون
ﻓﺎﻛس
إﻧﺗرﻧت

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

رﻗم اﻟﺗرﺧﯾص

 ٤٦/۱۱/۳۲۳ﺑﺗﺎرﯾﺦ ۱٤۱۲/۹/۷ھـ

ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل
إﻟﻰ اﻟﺳـﺎدة  /ﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
ﺟدة  -اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اﻟرأي
ﻟﻘد راﺟﻌﻧﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ )"اﻟﺻﻧدوق"( اﻟﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
)"ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق"( ،واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۷م ،وﻗواﺋم اﻟدﺧل ،اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾرات
ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ،اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣﻠﺧص ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ اﻷﺧرى.
وﻓﻲ رأﯾﻧﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺗﻌرض ﺑﻌدل ،ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب اﻟﺟوھرﯾﺔ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻﻧدوق ﻛﻣﺎ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۷م ،وأداءھﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗدﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن.
أﺳﺎس اﻟرأي
ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .وﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ ﺑﻣوﺟب ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
ﺗم ﺗوﺿﯾﺣﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺳم "ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻊ ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ " ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ .وﻧﺣن ﻣﺳﺗﻘﻠون ﻋن اﻟﺻﻧدوق وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻘواﻋد ﺳﻠوك وآداب اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ وﻓﯾﻧﺎ أﯾﺿﺎ ً
ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺳﻠوك وآداب اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻷﺧرى وﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻠك اﻟﻘواﻋد .وﻧﻌﺗﻘد أن أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗوﻓﯾر
أﺳﺎﺳﺎ ً ﻟرأﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ.
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق واﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إن ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ھو اﻟﻣﺳؤول ﻋن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋرﺿﮭﺎ اﻟﻌﺎدل ،وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ،اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﺎدرة
ﻋن ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،أﺣﻛﺎم وﺷروط اﻟﺻﻧدوق ،ﻣذﻛرة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ،وھو اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراھﺎ اﻹدارة
ﺿرورﯾﺔ ،ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﮭﺎ ﻣن إﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ،ﺳواء ﺑﺳﺑب ﻏش أو ﺧطﺄ.
وﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﺈن ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ھو اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﺗﻘدﯾر ﻗدرة اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء ﻛﻣﻧﺷﺄة ﻣﺳﺗﻣرة وﻋن
اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺣﺳب ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل ،ﻋن اﻷﻣور ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ،واﺳﺗﺧدام أﺳﺎس اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،ﻣﺎ ﻟم
ﺗﻛن ھﻧﺎك ﻧﯾﺔ ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺻﻧدوق أو إﯾﻘﺎف ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮫ ،أو ﻟﯾس ھﻧﺎك ﺧﯾﺎر واﻗﻌﻲ ﺑﺧﻼف ذﻟك.
واﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ھم اﻟﻣﺳؤوﻟون ﻋن اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق.

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

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۷م
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
۲۰۱۷م

إﯾﺿﺎح
اﻟﻣوﺟـودات
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة

۷
۹

ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ

۱۰

۲۰۱٦م

۹,۹۸۰
۲۰٥,۹۳۱
٤٤٤

۹,۲٦۷
۲۱۹,٤٤۳
--

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات

۲۱٦,۳٥٥

۲۲۸,۷۱۰

اﻟﻣطﻠـوﺑﺎت
ﻣﺳﺗﺣق ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗردادات

۷۰۰

٥٤

أﺗﻌﺎب إدارة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

۱۱۳

۱۳

۸۱۳

٦۷

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات

۲۱٥,٥٤۲

۲۲۸,٦٤۳

۲٥۱,۰۰٦

۲٥٤,۷۹۹

۰.۸٥۸۷۱

۰.۸۹۷۳

ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ – ﺑﺎﻵﻻف

۱۱

ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات – ﻟﻠوﺣدة )﷼ ﺳﻌودي(

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن ) (۱إﻟﻰ )(۱٥
ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ.

۲

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۷م
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
۲۰۱۷م

إﯾﺿﺎح

۲۰۱٦م

إﯾرادات اﺳﺗﺛﻣﺎر
دﺧل ﻣن ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
أرﺑﺎح ) /ﺧﺳﺎﺋر( ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن ﺑﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
)ﺧﺳﺎﺋر(  /أرﺑﺎح ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن ﻗﯾﺎس اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ
ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة

۷,۲۹٥
۷,۷۳٤

٥,٦۹٥
)(٤٥,۰٥۳

)(۲۰,۷۲٥

٥۰,٥۲۲

إﯾرادات أﺧرى

۸۸

۲٦

إﺟﻣﺎﻟﻲ )اﻟﺧﺳﺎﺋر(  /اﻹﯾرادات

)(٥,٦۰۸

۱۱,۱۹۰

اﻟﻣﺻروﻓﺎت
أﺗﻌﺎب إدارة
ﻣﺻروﻓﺎت إدارﯾﺔ
أﺗﻌﺎب ﺗدﻗﯾق ﺷرﻋﻲ
أﺗﻌﺎب ﻣﮭﻧﯾﺔ
ﻣﻛﺎﻓﺄة أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق
أﺗﻌﺎب ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
رﺳوم ﺣﻔظ

۸

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻروﻓﺎت
ﺻﺎﻓﻲ )اﻟﺧﺳﺎرة(  /اﻟدﺧل ﻟﻠﺳﻧﺔ

٤,۰۸٦
۹۳
۲۷
۲۸
۱۸
۷
٤
٤,۲٦۳

۳,۸۸۹
۲٤۳
۲٦
۲٤
۱۷
۷
۹٥
٤,۳۰۱

)(۹,۸۷۱

٦,۸۸۹

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن ) (۱إﻟﻰ )(۱٥
ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ.

۳

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۷م
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
إﯾﺿﺎح
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ:
ﺻﺎﻓﻲ )اﻟﺧﺳﺎرة(  /اﻟدﺧل ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺗﺳوﯾﺔ ﻟـ:
ﻗﯾﻣﺔ وﺣدات ﻣﻌﺎد اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ
ﺧﺳﺎﺋر ) /أرﺑﺎح( ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ:
)اﻟزﯾﺎدة(  /اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
)اﻟزﯾﺎدة(  /اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ودﯾﻌﺔ اﻟطرح اﻷوﻟﻲ ﻟﻺﻛﺗﺎب اﻟﻌﺎم
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗردادات
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ أﺗﻌﺎب إدارة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺗوﻓر ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾــﺔ:
ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن وﺣدات ﻣﺑﺎﻋﺔ

۲۰۱۷م

۲۰۱٦م

)(۹,۸۷۱

٦,۸۸۹

-۲۰,۷۲٥

۲,٤٦٦
)(٥۰,٥۲۲

۱۰,۸٥٤

)(٤۱,۱٦۷

)(۷,۲۱۳
)(٤٤٤
-٦٤٦
۱۰۰

۳۹,۷٦۲
۳۹۱
۹٦۰
٤۱
۱۳

۳,۹٤۳

--

٤۲,۱٥۷
)(٤٥,۳۸۷

۲۸,۸۰٦
)(۳۲,٤۳۱

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

)(۳,۲۳۰

)(۳,٦۲٥

اﻟزﯾﺎدة) /اﻟﻧﻘص( ﻓﻲ اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ

۷۱۳

)(۳,٦۲٥

اﻟﻧﻘـد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣـﮫ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۷

۹,۲٦۷

۱۲,۸۹۲

اﻟﻧﻘـد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣـﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۷

۹,۹۸۰

۹,۲٦۷

ﻗﯾﻣـﺔ اﻟوﺣـدات اﻟﻣﺳــﺗردة

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن ) (۱إﻟﻰ )(۱٥
ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ.
٤

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۷م
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
۲۰۱۷م

۲۰۱٦م

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۲۲۸,٦٤۳

۲۲۲,۹۱۳

ﺻﺎﻓﻲ )اﻟﺧﺳﺎرة(  /اﻟدﺧل ﻟﻠﺳﻧﺔ

)(۹,۸۷۱

٦,۸۸۹

إﯾﺿﺎح

اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟوﺣدات ﺧﻼل
اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن وﺣدات ﻣﺑﺎﻋـﺔ
ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺣدات اﻟﻣﻌﺎد اﺳـﺗﺛﻣﺎرھﺎ
ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺳــﺗردة

۱۱

۸

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٤۲،۱٥۷
-)(٤٥,۳۸۷

۲۸,۸۰٦
۲,٤٦٦
)(۳۲,٤۳۱

)(۳,۲۳۰

)(۱,۱٥۹

۲۱٥٫٥٤۲

۲۲۸,٦٤۳

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن ) (۱إﻟﻰ )(۱٥
ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ.
٥

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۷م
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -۱اﻟﺻـﻧدوق وأﻧﺷطﺗﮫ
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ )اﻟﺻﻧدوق( ھو ﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣﻔﺗوح ﻣﺗواﻓق ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﺗﺗم إدارﺗﮫ ﺑواﺳطﺔ ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق( ،ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻷھﻠﻲ اﻟﺗﺟﺎري )اﻟﺑﻧك(
ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺣﻣﻠﺔ وﺣدات اﻟﺻﻧدوق .ﺗم ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺻﻧدوق ﺑﻣوﺟب ﻧص اﻟﻣﺎدة  ۳۰ﻣن ﻟواﺋﺢ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺻﺎدرة
ﻋن ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ھﻲ أﻣﯾن ﺣﻔظ اﻟﺻﻧدوق .وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘرار ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  ۲۰۰٥-۸۳-۲اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ
 ۲۱ﺟﻣﺎدي اﻷول ۱٤۲٦ھـ ) ۲۸ﯾوﻧﯾو ۲۰۰٥م( ﯾﻌﻣل ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
أ( ﻣﺗﻌﮭد ﺗﻐطﯾﺔ
ب( اﻟﺗرﺗﯾب
ج( اﻹدارة
د( ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة
ھـ( اﻟﺣﻔظ
ﯾﺳﺗﺛﻣر اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﺑﺧﻼف ﺗﻠك اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻷﺳﮭم اﻟﺳﻌودي ،وﯾﺣﺗﻔظ
ﺑﮭﺎ ﻓﻲ "ﺳﯾﺗﻲ ﺑﻧك إن إي" اﻟﻣﻌﯾن ﻛﻣدﯾر ﻓرﻋﻲ ﻣن ﻗﺑل ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق.
ﯾﮭدف اﻟﺻﻧدوق إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻧﻣو ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺧﻼل اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﺳواق أﺳﮭم
ﺷرﻛﺎت ﺗﺗواﻓق أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق ﻟن ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق ﺑﺗوزﯾﻌﺎت
ﻋﻠﻰ ﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات وﻟﻛن ﺳﯾﺗم إﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح.
ﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم وﺷروط اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ اﻷﺻل ﻣن ﻗﺑل ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي وواﻓﻘت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ھﯾﺋﺔ
اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﺧطﺎﺑﮭﺎ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  ۱۸ذي اﻟﺣﺟﺔ ۱٤۲۹ھـ )اﻟﻣواﻓق  ۱٦دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۰۸م( .ﺑﺎﺷر اﻟﺻﻧدوق
ﻧﺷﺎطﮫ ﻓﻲ  ٦أﻛﺗوﺑر ۲۰۰٥م.
 -۲اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
ﯾﺧﺿﻊ اﻟﺻﻧدوق ﻷﻧظﻣﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار رﻗم  ۲۰۰٦-۲۱۹-۷ﺗﺎرﯾﺦ  ۳ذي اﻟﺣﺟﺔ ۱٤۲۷ھـ )اﻟﻣواﻓق  ۲٤دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۰٦م( ﺗم ﺗﻌدﯾل ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار رﻗم  ۲۰۱٦/٦۱/۱ﻣن ﻣﺟﻠس ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۱٦ﺷﻌﺑﺎن
۱٤۳۷ھـ )اﻟﻣواﻓق  ۲۳ﻣﺎﯾو  (۲۰۱٦اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌدﻟﺔ واﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺻﻧﺎدﯾق داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ.

٦

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۷م
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -۳اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﺻﻧدوق
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۷م ،أﺟرى ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﺻﻧدوق.
وﯾﺗﻌﻠق اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ،وإدراج ﻋواﻣل ﺧطر
إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣواﻋﯾد اﻷﺧﯾرة ﻟﻠدﻓﻊ وإدراج ﺑﻧد ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ.
ﺗم إﺷﻌﺎر اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻣن ﻗﺑل ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺧطﺎب اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  ۱۱ﯾوﻟﯾو ۲۰۱۷م وﻗﺎم
ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﺑﺈﺧطﺎر ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات ﻣن ﺧﻼل ﺧطﺎب ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۲۷ﯾوﻟﯾو ۲۰۱۷م .وﻗد أﺻﺑﺣت اﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم
اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن  ۲۷أﻏﺳطس ۲۰۱۷م .ﺗم إﺷﻌﺎر ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺧﺎص ﺑﺈدراج
ﻓﻘرة اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧطﺎب اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٤دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۷م ،وﻗﺎم ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﺑﺈﺧطﺎر
ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧطﺎب اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  ٦دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۷م .أﺻﺑﺢ ھذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺳﺎرﯾﺎ ً ﻣن  ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۱۸م.
 -٤اﻻﺷـﺗراك  /اﻻﺳﺗرداد
اﻟﺻﻧدوق ﻣﻔﺗوح ﻟﻼﺷﺗراك واﺳﺗرداد اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﻛل ﯾوم ﻋﻣل ﺳﻌودي .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺻﻧدوق
ﻓﻲ ﻛل ﯾوم ﻋﻣل ﺳﻌودي .إن ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻟﻐرض ﺷراء  /ﺑﯾﻊ وﺣدات ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة
ﻟﻛل وﺣدة ﻋن طرﯾق ﻗﺳﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣوﺟودات اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد وﺣدات اﻟﺻﻧدوق اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.
 -٥أﺳس اﻹﻋداد

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ
ﺗم إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ،اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﺎدرة ﻋن ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،أﺣﻛﺎم
وﺷروط اﻟﺻﻧدوق ،ﻣذﻛرة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت .ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق ﺑﺈﻋداد ﻗواﺋﻣﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ آﺧر ﺗﻘﯾﯾم
)إﯾﺿﺎح .(۱٤

أﺳس اﻟﻘﯾﺎس
ﺗم إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻣﻔﮭوم اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ،
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ،واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌرض واﻟﻧﺷﺎط
ﺗم ﻋرض ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي وھﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻠﺻﻧدوق .ﺗم ﺗﻘرﯾب ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ
ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻷﻗرب أﻟف ﺻﺣﯾﺢ.

۷

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۷م
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -٥أﺳس اﻹﻋداد )ﺗﺎﺑﻊ(

اﺳﺗﺧدام اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات

ﯾﺗطﻠب إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻣن اﻹدارة
اﺳﺗﺧدام اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات
واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت .ﻗد ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻘدﯾرات .ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات
واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻣر .ﯾﺗم إظﮭﺎر ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻔﺗرات
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﮭﺎ.

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎ أو دﻓﻌﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣوﯾل اﻟﺗزام ﻣﺎ ﺿﻣن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ
ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس .ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ
ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻓروﻗﺎت ﺑﯾن ﺗﻘدﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﺗرى إدارة
اﻟﺻﻧدوق أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺻﻧدوق ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺻورة ﺟوھرﯾﺔ ﻋن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ.
ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﺎس اﻟﮭرﻣﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ واﻟذي ﯾﻌﻛس أھﻣﯾﺔ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
ﻋﻧد إﺟراء ﺗﻠك اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت:
• اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول :أﺳس ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر اﻟﻣدرج )ﻏﯾر اﻟﻣﻌدل( ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷط ﻟﻠﻣوﺟودات
واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ.
• اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣدﺧﻼت ﺑﺧﻼف اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺗﺣت اﻟﻣﺳﺗوى
اﻷول ،واﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ،إﻣﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﻣﺛل اﻷﺳﻌﺎر( أو ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر
ﻣﺑﺎﺷرة )ﻣﺛل اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻷﺳﻌﺎر(.
• اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث :ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣدﺧﻼت ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ أي ﺑﯾﺎﻧﺎت
ﺳوﻗﯾﺔ ﻣﻠﺣوظﺔ )ﻣﺛل اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ(.
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ ﻣوﺟودات اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ﺗﺣت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول ﻓﻲ
اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ.
 -٦اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟواردة أدﻧﺎه ﺑﺷﻛل ﺛﺎﺑت ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
أ-

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
ﺗﺻﻧف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣدرﺟﺔ أو اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻷﺳﮭم ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة وﺗﻘﺎس ﻣﺑدﺋﯾﺎ
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ .ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺗﻘﺎس ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة )"اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات"( ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن أرﺑﺎح وﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر ﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺗﻧدرج ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل .ﯾﺗم
ﺗﺣدﯾد اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ.

۸

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۷م
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -٦اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ب -ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ،واﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾﺻﺑﺢ ﻓﯾﮫ اﻟﺻﻧدوق طرﻓﺎ ً
ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸداة.
ج -اﻟﮭﺑوط ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
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 ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ھذا اﻟﮭﺑوط ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
أ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﮭﺑوط ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ھو اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ،
ﺑﻌد ﺧﺻم أي ﺧﺳﺎﺋر ھﺑوط اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل.
ب( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﺈن اﻟﮭﺑوط ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ھو اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﺣﺳب ﺳﻌر اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
ج( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﻔذة ﻓﺈن اﻟﮭﺑوط ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ھو اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻔﻌﺎل.
د-

إﻟﻐﺎء اﻹﺛﺑﺎت
ﯾﺗم إﻟﻐﺎء إﺛﺑﺎت اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ )أو ،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻧطﺑﻘﺎ ،ﺟزء ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﺟزء ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣن
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ:
أ( اﻧﺗﮭﺎء ﺣﻘوق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل .أو
ب( ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺣوﯾل اﻟﺻﻧدوق ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل و
ج( إﻣﺎ )أ( ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺣوﯾل اﻟﺻﻧدوق ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟﻸﺻل ،أو )ب( ﻟم ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق ﺑﺗﺣوﯾل أو
اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟﻸﺻل وﻟﻛن ﺣوﻟت اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل .ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺣوﯾل ﺣﻘوق
اﻟﺻﻧدوق ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل ،أو ﺣﺗﻰ ﻟم ﯾﺣول أو أﺳﺗﻠم ﻛل ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻟﻸﺻل أو ﺗﺣوﯾل اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻷﺻل.
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق ﺑﺗﺣوﯾل ﺣﻘوق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل .وﻟم ﯾﻘوم ﺑﺗﺣوﯾل أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ
ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣن اﻷﺻل وﻟم ﯾﻘوم ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل إﻟﻰ ﺣد
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ اﻷﺻل.

ه-

اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ .أﻣﺎ ﺗوزﯾﻌﺎت
اﻷرﺑﺎح ﻓﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣق ﻟﻠﺻﻧدوق اﺳﺗﻼﻣﮭﺎ.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟزﯾﺎدة أو اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺻﻧدوق ﻛﺗﻐﯾرات ﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل.
۹

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۷م
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -٦اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
و -ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﯾﺟرى ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺗر ﺑﺄﺳﺎس أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻠك
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت .أﻣﺎ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﯾﺟري ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر
اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﺗدرج اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟدﺧل.
ز -اﻟزﻛﺎة  /اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﺗﻌد اﻟزﻛﺎة  /اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟوﺣدات ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﻟﻣﺛل ھذه اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ ھذه
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ.
ح -اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ﻟﻐرض ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾﺗﻛون اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻣن أرﺻدة ﺑﻧﻛﯾﺔ.
ط -ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻟﻠوﺣدة
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻟﻠوﺣدة اﻟواﺣدة ﺑﻘﺳﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ
اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ.
ي -اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت إذا ظﮭر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﻟدى اﻟﺻﻧدوق اﻟﺗزام ﺣﺎﻟﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو
ﺗﻌﺎﻗدي ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر ﻣﺑﻠﻐﮫ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق.
ك -اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ
ﯾﺗم إﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾدرج اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻘط
ﻋﻧد وﺟود ﺣق ﻧظﺎﻣﻲ ﻣﻠزم إﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ وﻛذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﺻﻧدوق ﻧﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ أو ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات ﻟﺗﺳدﯾد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣد .ﯾﺗم إدراج اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑذﻟك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
أو أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺛﯾﻠﺔ.
 -۷اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻷھﻠﻲ اﻟﺗﺟﺎري )طرف ذو ﻋﻼﻗﺔ(.
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ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۷م
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -۸أﺗﻌﺎب إدارة وﻣﺻروﻓﺎت أﺧرى
ﯾدار اﻟﺻﻧدوق ﻣن ﻗﺑل ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق .ﯾﺣﺗﺳب اﻟﺻﻧدوق أﺗﻌﺎب إدارة ﻛل ﯾوم ﺗﻘوﯾم ﻣﻘﺎﺑل ھذه اﻟﺧدﻣﺎت ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾﺣدده
ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ،ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣﻌدل اﻷﻗﺻﻰ اﻟﺳﻧوي ﺑواﻗﻊ  %۱٫۸٥ﻣن ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ ذﻟك
اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ أﺣﻛﺎم وﺷروط اﻟﺻﻧدوق.
ﻛﻣﺎ ﯾﺣق ﻟﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق اﺳﺗرداد اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺗﻛﺑدة ً
ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺻﻧدوق واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺗﻌﺎب اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗدﻗﯾق وأﺗﻌﺎب
اﻟﺣﻔظ واﺳﺗﺷﺎرات وﻣﺻروﻓﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻷﺗﻌﺎب اﻷﺧرى اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ .اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺑﻠﻎ ھذه اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟذي
ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق اﺳﺗرداده ﻣن اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ  %۱ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﺗﻘﯾﯾم
اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ .ﺗم اﺳﺗرداد ھذه اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻣن ﻗﺑل ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ.
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﺣق ﻟﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق رﺳوم اﺷﺗراك ﺑﻧﺳﺑﺔ  %۲ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮫ ﺣﺎﻣل اﻟوﺣدة .ﻗد ﯾﺗم
اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ھذه اﻟرﺳوم وذﻟك ﺧﺎﺿﻊ ﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق.
ﺣﺗﻰ  ۲۳ﯾوﻟﯾو ۲۰۱٦م ،ﺧﺻص ﻟﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق وﺣدات ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺳوﯾﺔ اﻟرﺳوم اﻹدارﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﻛل
ﯾوم ﺗﻘﯾﯾم ،واﻟﺗﻲ ﺗم إﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق .وﻟذﻟك ﺗم ﺗﺳوﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻧﻘداً.
 -۹اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
ﻣﻛوﻧﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺣﺳب اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣﻠﺧﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﻌﻣﻠـــــﺔ

اﻟدوﻟــــﺔ

﷼ ﺳﻌودي
دﯾﻧﺎر ﻛوﯾﺗﻲ
درھم إﻣﺎراﺗﻲ

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﻛوﯾت
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة

اﻟﻌﻣﻠـــــﺔ

اﻟدوﻟــــﺔ

﷼ ﺳﻌودي
درھم إﻣﺎراﺗﻲ
﷼ ﻗطري
دﯾﻧﺎر ﻛوﯾﺗﻲ

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
ﻗطر
اﻟﻛوﯾت

 %ﻣن
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ
۷٥.٥٤
۱٦.۸۷
۷.٥۹
۱۰۰

۲۰۱۷م
اﻟﺗﻛﻠﻔـــــــﺔ
۱٤۸,۲٥۸
۳۷,۸۷۷
۱٦,۰۹۹
۲۰۲,۲۳٤

 %ﻣن
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ
۷۷.۷٤
۱۳.۸٤
۸.۱٦
۰.۲٦
۱۰۰

۱٥٥,٥٦۰
۳٤,۷٤۱
۱٥,٦۳۰
۲۰٥,۹۳۱

۲۰۱٦م
اﻟﺗﻛﻠﻔـــــــﺔ
۱٤۷,۰۱۱
۳۰,٤۹۳
۱۷,٥۱۷
-۱۹٥,۰۲۱

۱۱

اﻟﻘﯾﻣــــــــﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

اﻟﻘﯾﻣــــــــﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
۱۷۰,٥۹٦
۳۰,۳۷۸
۱۷,۹۰٤
٥٦٥
۲۱۹,٤٤۳

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۷م
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -۹اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع ﻣﻠﺧﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع
ﺑﻧوك وﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎري
ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺑﺗروﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ
ﺗﺟزﺋﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺻﻧﺎﻋﻲ
زراﻋﺔ وﺻﻧﺎﻋﺎت ﻏذاﺋﯾﺔ
ﻣواﺻﻼت
ﺗﺎﻣﯾن
طﺎﻗﺔ وﺧدﻣﺎت
ﺳﯾﺎﺣﺔ وﻓﻧدﻗﺔ
اﺗﺻﺎﻻت وﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت

 %ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ

۲۰۱۷م
اﻟﺗﻛﻠﻔـــــــﺔ

اﻟﻘﯾﻣــــــــﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

۲۷.٦٤
۱۹.۷٥
۱۸.۸٦
٦.۲۱
٦.۱۷
٤.۹۲
٤.۷۲
٤.٤۳
۲.۷۳
۲.٥۲
٥۲.۰

٥۰,۲٥۹
٤٦,۹۷۳
۳٥,۷۱۸
۱۲,٤۰٤
۱۰,۱۷٤
۱۰,٤۹۰
۸,۹۸۳
۱۰,۳٤۳
٦,۱۰۳
٦,٦۳٥
٤,۱٥۲

٥٦,۹۲٦
٤۰,٦۷۸
۳۸,۸٤۸
۱۲,۷۸۰
۱۲,۷۱۱
۱۰,۱۳۳
۹,۷۲۳
۹,۱۲۳
٥,٦۱۸
٥,۱۸۸
٤,۲۰۳

۱۰۰

۲۰۲,۲۳٤

۲۰٥,۹۳۱

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع

 %ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺑﺗروﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ
ﺗطوﯾر ﻋﻘﺎري
ﺑﻧوك وﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣواﺻﻼت
ﺗﺟزﺋﺔ
اﺗﺻﺎﻻت وﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺻﻧﺎﻋﻲ
طﺎﻗﺔ وﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﺄﻣﯾن

۲۰۱٦م
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

۳۱.۸٤
۱٥.۷۹
۱٤.۷٦
۱۱.٤۲
۱۰.۰۰
٥.۲۹
٤.٦۹
۳.۳۰
۲.۹۱

٦۱,۳٥۸
۳۱,۹۱۲
۲۹,۰۹۷
۲۱,٥۳٦
۱۷,۷٤٥
۱۰,۳٥۳
۱۰,٥۱۲
۷,۰۳۷
٥,٤۷۱

٦۹,۸۷۱
۳٤,٦٦۰
۳۲,۳۹۲
۲٥,۰٦۹
۲۱,۹٤۰
۱۱,٦۰۸
۱۰,۲۸۲
۷,۲٤۹
٦,۳۷۲

۱۰۰

۱۹٥,۰۲۱

۲۱۹,٤٤۳

۱۲

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۷م
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(

 -۱۰ذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى

۲۰۱۷م
)أﻟف ﷼ ﺳﻌودي(

۲۰۱٦م
)أﻟف ﷼ ﺳﻌودي(

۱٤۰
۳۰٤

---

٤٤٤

--

 -۱۱ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟوﺣدات
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧص ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟوﺣدات:
۲۰۱۷م
وﺣـــــــــدات
)ﺑﺎﻵﻻف(

۲۰۱٦م
وﺣــــــدات
)ﺑﺎﻵﻻف(

اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۲٥٤٫۷۹۹

۲٥٦٫۱۳۸

وﺣدات ﻣﺑﺎﻋﺔ
وﺣدات ﻣﻌﺎد اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ
وﺣدات ﻣﺳﺗردة

۲٥٤٫۷۹۹
-)(٥۱٫۸٥٦

۳٥,۱۰٦
۲,۹۹۲
)(۳۹,٤۳۷

ﺻﺎﻓﻲ )اﻟﻧﻘص(  /اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟوﺣدات

)(۳٫۷۹۳

)(۱,۳۳۹

اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۲٥۱٫۰۰٦

۲٥٤,۷۹۹

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۷م ،ﯾﻣﺛل أﻛﺑر ﺧﻣﺳﺔ ﺣﻣﻠﺔ وﺣدات ﻧﺳﺑﺔ ۲۰۱٦) %۳٦.۳۷م (%۳۰.۲۱ :ﻣن وﺣدات
اﻟﺻﻧدوق.

۱۳

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۷م
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -۱۲ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻌﺗﺎد ،ﯾﺗﻌﺎﻣل اﻟﺻﻧدوق ﻣﻊ ﺑﻌض اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣواﻓق ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﻟﻠﺻﻧدوق .إن ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق.
اﻟطرف ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺑﻧك اﻷھﻠﻲ اﻟﺗﺟﺎري
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠطروﺣﺎت اﻷوﻟﯾﺔ

ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق
ﺷرﯾك ﻟﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق واﻟﺑﻧك اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺻﻧدوق
ﺣﻣﻠﺔ وﺣدات

إن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺻﻧدوق ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة واﻷرﺻدة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﮭﺎ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت:
اﻟطرف ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت

ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

أﺗﻌﺎب إدارة
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺻﻧدوق

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ
ﻟﻠطروﺣﺎت اﻷوﻟﯾﺔ

اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟوﺣدات

ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
۲۰۱۷م

اﺳﺗرداد اﻟوﺣدات

۲۰۱٦م

٤،۰۸٦

۳،۸۸۹

۱۷۷

٤۱۲

۲،۸۱٥
۲،۸۱۹

---

ﻗﯾﻣﺔ وﺣدات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٦م
۲۰۱۷م

--

--

--

--

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۷م ،ﺗم دﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ  ۱۱۳﷼ ﺳﻌودي )۲۰۱٦م ۱۳ :﷼ ﺳﻌودي( ﻟﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﺧص ﺑﺄﺗﻌﺎب اﻹدارة.
 -۱۳إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﯾﺗﻌرض اﻟﺻﻧدوق ﻟﻌدة ﻣﺧﺎطر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ،ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ .ﯾﮭدف ﺑرﻧﺎﻣﺞ
إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﺻﻧدوق ﻟﻠوﺻول ﻟﻠﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻌواﺋد وﻟﻠﺣد ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺻﻧدوق .ﯾﺳﺗﺧدم ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق طرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻘﯾﺎس وإدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﺻﻧدوق.
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ھﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدم ﻣﻘدرة طرف ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠطرف اﻵﺧر .ﯾﮭدف
ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﻹدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﻌض اﻷطراف ،واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑﻌض
اﻷطراف .ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﯾﺗﻌرض اﻟﺻﻧدوق ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ
ﺣﻛﻣﮫ واﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻟﻣودع ﻟدى ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ذات ﺗﺻﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣرﺗﻔﻊ.

۱٤

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۷م
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -۱۳إدارة اﻟﻣﺧﺎطر)ﺗﺎﺑﻊ(
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ھﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺻﻧدوق ﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ إﻟﻰ
ﻧﻘدﯾﺔ أو ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى .ﯾﮭدف ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق إﻟﻰ إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد وﺣﺎل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ،ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟطﺎرﺋﺔ ﺑدون ﺗﻛﺑد ﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ أو اﻹﺿرار
ﺑﺳﻣﻌﺔ اﻟﺻﻧدوق.
ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم
إن ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم ھﻲ ﻣﺧﺎطر ﺗذﺑذب ﻗﯾﻣﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق .إن اﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻟﺻﻧدوق ﻋرﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن وﺟود ﺷﻛوك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .إن ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق
ﯾدﯾر ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗرﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت )اﻧظر إﯾﺿﺎح .(۹
إن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل )ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر(
وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ ﻣؤﺷرات اﻷﺳﮭم اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺗرﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى ﺛﺎﺑﺗﺔ
ھو ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
۲۰۱٦م
۲۰۱۷م
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات

%۱۰±

±۲۰,٥۹۳

±۲۱,۹٤٤

ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت
وھﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗذﺑذب ﻗﯾﻣﺔ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ .إن
اﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ھو اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
إن ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺻﻧدوق ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق .ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن ﻣوﺟودات اﻟﺻﻧدوق
ﻟن ﺗﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﺟوھرﯾﺔ.
 -۱٤آﺧـر ﯾوم ﻟﻠﺗﻘﯾﯾـم
آﺧر ﯾوم ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺻﻧدوق ﻟﻠﺳﻧﺔ ھو  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۷م )۲۰۱٦م ۲۹ :دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م(.
 -۱٥اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰رﺟب ۱٤۳۹ھـ اﻟﻣواﻓق  ۲۷ﻣﺎرس ۲۰۱۸م.

۱٥

ملحق  -ممارسات التصويت السنوية
المصدر

تاريخ الجمعية العمومية

الشركة السعودية للنقل الجماعي

24/05/1438 21/02/2017

قرار التصويت

موضوع التصويت
التصويت على تعديل النمام االساس للشركة وذلك مبا يتفق
مع نمام الشركات اجلديد

امتناع

الشركة السعودية للنقل الجماعي

24/05/1438 21/02/2017

التصويت على املادة رقم ( ).واخلاصة مبدة الشركة

امتناع

الشركة السعودية للنقل الجماعي

24/05/1438 21/02/2017

التصويت على تشكيل جلنة املراجعة

امتناع

الشركة السعودية للنقل الجماعي

24/05/1438 21/02/2017

التصويت على تشكيل جلنة الرتشيحات واملكافآت

امتناع

شركة جبل عمر للتطوير

26/05/1438 23/02/2017

التصويت على تقرير مراجع احلسابات

امتناع

شركة جبل عمر للتطوير

26/05/1438 23/02/2017

التصويت على القوائم املالية للشركة

امتناع

شركة جبل عمر للتطوير

26/05/1438 23/02/2017

التصويت على تقرير جملس اإلدارة

امتناع

شركة جبل عمر للتطوير

26/05/1438 23/02/2017

التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة

امتناع

شركة جبل عمر للتطوير

26/05/1438 23/02/2017

شركة جبل عمر للتطوير

26/05/1438 23/02/2017

شركة جبل عمر للتطوير

26/05/1438 23/02/2017

شركة جبل عمر للتطوير

26/05/1438 23/02/2017

شركة جبل عمر للتطوير

26/05/1438 23/02/2017

التصويت على اختيار مراقب حسابات الشركة من قبل جلنة
املراجعة
التصويت على قرار جملس اإلدارة بتعيني اعضاء جمللس اإلدارة
التصويت على مجيع العقود واألعمال اليت ستتم بني الشركة
واألطراف ذوي العالقة
التصويت على تشكيل جلنة املراجعة
التصويت على تعديل النمام األساسي للشركة وذلك مبا يتفق
مع نمام الشركات اجلديد.

امتناع
امتناع
امتناع
امتناع
امتناع

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

08/06/1438 07/03/2017

التصويت على تقرير جملس اإلدارة

امتناع

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

08/06/1438 07/03/2017

التصويت على القوائم املالية املوحدة

امتناع

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

08/06/1438 07/03/2017

التصويت على تقرير مراجع احلسابات

امتناع

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

08/06/1438 07/03/2017

التصويت على توزيع أرباح على املسامهني

امتناع

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

08/06/1438 07/03/2017

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

08/06/1438 07/03/2017

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

08/06/1438 07/03/2017

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

08/06/1438 07/03/2017

التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية
مرحلية على املسامهني
التصويت على توصية جملس اإلدارة بصرف مكافأة أعضاء
جملس اإلدارة بواقع ( )7116111لاير
التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة
التصويت على توصية جملس اإلدارة بشأن اختيار مراجع
احلسابات اخلارجي

امتناع
امتناع
امتناع
امتناع

صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم الخليجية – التقرير السنوي لعام 7102م

المصدر

تاريخ الجمعية العمومية

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

08/06/1438 07/03/2017

قرار التصويت

موضوع التصويت
التصويت على تعديل النمام األساسي للشركة وذلك مبا
يتوافق مع نمام الشركات اجلديد.

امتناع

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

08/06/1438 07/03/2017

التصويت على تشكيل جلنة املراجعة

امتناع

شركة جبل عمر للتطوير

24/06/1438 23/03/2017

التصويت على تقرير مراجع احلسابات

نعم

شركة جبل عمر للتطوير

24/06/1438 23/03/2017

التصويت على القوائم املالية للشركة

نعم

شركة جبل عمر للتطوير

24/06/1438 23/03/2017

التصويت على تقرير جملس اإلدارة

نعم

شركة جبل عمر للتطوير

24/06/1438 23/03/2017

التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة

امتناع

شركة جبل عمر للتطوير

24/06/1438 23/03/2017

شركة جبل عمر للتطوير

24/06/1438 23/03/2017

شركة جبل عمر للتطوير

24/06/1438 23/03/2017

شركة جبل عمر للتطوير

24/06/1438 23/03/2017

شركة جبل عمر للتطوير

24/06/1438 23/03/2017

التصويت على اختيار مراقب حسابات الشركة من قبل جلنة
املراجعة
التصويت على قرار جملس اإلدارة بتعيني اعضاء جمللس اإلدارة
التصويت على مجيع العقود واألعمال اليت ستتم بني الشركة
واألطراف ذوي العالقة
التصويت على تشكيل جلنة املراجعة
التصويت على تعديل النمام األساسي للشركة وذلك مبا يتفق
مع نمام الشركات اجلديد.

نعم
امتناع
امتناع
امتناع
نعم

الشركة السعودية للنقل الجماعي

28/06/1438 27/03/2017

التصويت على ما ورد بتقرير جملس اإلدارة

نعم

الشركة السعودية للنقل الجماعي

28/06/1438 27/03/2017

التصويت على تقرير مراقب احلسابات

نعم

الشركة السعودية للنقل الجماعي

28/06/1438 27/03/2017

التصويت على امليزانية العمومية واحلسابات اخلتامية

نعم

الشركة السعودية للنقل الجماعي

28/06/1438 27/03/2017

الشركة السعودية للنقل الجماعي

28/06/1438 27/03/2017

الشركة السعودية للنقل الجماعي

28/06/1438 27/03/2017

الشركة السعودية للنقل الجماعي

28/06/1438 27/03/2017

التصويت على توصية جملس اإلدارة بشأن توزيع مبلغ
( ).7،511،111لاير أرباح على املسامهني
التصويت على صرف مبلغ  0،111،111لاير (مليون
ومثامنائة ألف لاير)  .مكافأة ألعضاء جملس اإلدارة
التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة
التصويت على إختيار مراقب احلسابات حسب ترشيح جلنة
املراجعة

نعم
امتناع
امتناع
نعم

شركة التعدين العربية السعودية

05/07/1438 02/04/2017

التصويت على القوائم املالية املوحدة

نعم

شركة التعدين العربية السعودية

05/07/1438 02/04/2017

التصويت على تقرير مراجعي احلسابات

نعم

شركة التعدين العربية السعودية

05/07/1438 02/04/2017

التصويت على تقرير جملس إدارة الشركة

نعم

شركة التعدين العربية السعودية

05/07/1438 02/04/2017

لتصويت على توصية جملس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح

امتناع

شركة التعدين العربية السعودية

05/07/1438 02/04/2017

التصويت على تعيني مراجع حسابات خارجي

نعم

شركة التعدين العربية السعودية

05/07/1438 02/04/2017

التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس إدارة الشركة

نعم

صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم الخليجية – التقرير السنوي لعام 7102م

المصدر

تاريخ الجمعية العمومية

موضوع التصويت

شركة التعدين العربية السعودية

05/07/1438 02/04/2017

التصويت على تعيني أعضاء جملس اإلدارة

امتناع

شركة التعدين العربية السعودية

05/07/1438 02/04/2017

التصويت على تشكيل أعضاء جلنة املراجعة

نعم

شركة التعدين العربية السعودية

05/07/1438 02/04/2017

الشركة الوطنية السعودية للنقل
البحري
الشركة الوطنية السعودية للنقل
البحري
الشركة الوطنية السعودية للنقل
البحري
الشركة الوطنية السعودية للنقل
البحري
الشركة الوطنية السعودية للنقل
البحري
الشركة الوطنية السعودية للنقل
البحري
الشركة الوطنية السعودية للنقل
البحري
الشركة الوطنية السعودية للنقل

قرار التصويت

التصويت على تعديل النمام األساسي للشركة ،وذلك مبا
يتفق مع نمام الشركات اجلديد

نعم

15/07/1438 12/04/2017

التصويت على تقرير جملس اإلدارة

نعم

15/07/1438 12/04/2017

التصويت على مصادقة القوائم املالية املوحدة

نعم

15/07/1438 12/04/2017

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة

نعم

15/07/1438 12/04/2017

التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة

امتناع

15/07/1438 12/04/2017

التصويت على تشكيل جلنة املراجعة

امتناع

15/07/1438 12/04/2017
15/07/1438 12/04/2017

التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية
بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي
التصويت على صرف مبلغ وقدره ( )0،111،111لاير
كمكافأة ألعضاء جملس اإلدارة بواقع ( )711،111لاير

نعم
امتناع

15/07/1438 12/04/2017

التصويت على تعديل النمام األساس للشركة

نعم

شركة الصحراء للبتروكيماويات

21/07/1438 18/04/2017

التصويت على تقرير جملس اإلدارة

نعم

شركة الصحراء للبتروكيماويات

21/07/1438 18/04/2017

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة

نعم

شركة الصحراء للبتروكيماويات

21/07/1438 18/04/2017

التصويت على القوائم املالية املوحدة

نعم

شركة الصحراء للبتروكيماويات

21/07/1438 18/04/2017

التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة

امتناع

شركة الصحراء للبتروكيماويات

21/07/1438 18/04/2017

التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية

نعم

شركة الصحراء للبتروكيماويات

21/07/1438 18/04/2017

شركة الصحراء للبتروكيماويات

21/07/1438 18/04/2017

شركة الصحراء للبتروكيماويات

21/07/1438 18/04/2017

البحري

التصويت على تعديل النمام األساسي للشركة وذلك مبا
يتوافق مع نمام الشركات اجلديد.

نعم

التصويت على تعديل املادة التاسعة عشرة  /املادة احلادية
والعشرين /املادة السادسة و األربعني من النمام األساسي

نعم

للشركة
التصويت على توصية جملس اإلدارة بتشكيل جلنة املراجعة

امتناع
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قرار التصويت

المصدر

تاريخ الجمعية العمومية

موضوع التصويت

شركة الصحراء للبتروكيماويات

21/07/1438 18/04/2017

التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة

شركة الصحراء للبتروكيماويات

21/07/1438 18/04/2017

التصويت على صرف مكافأة أعضاء جملس االدارة بواقع
مائيت ألف ( )711،111لاير

نعم
امتناع

إعمار المدينة االقتصادية

27/07/1438 24/04/2017

التصويت على تقرير جملس اإلدارة

نعم

إعمار المدينة االقتصادية

27/07/1438 24/04/2017

التصويت على القوائم املالية للشركة

نعم

إعمار المدينة االقتصادية

27/07/1438 24/04/2017

التصويت على تقرير مراقب احلسابات

نعم

إعمار المدينة االقتصادية

27/07/1438 24/04/2017

التصويت على مجيع العقود واألعمال اليت ستتم بني الشركة
واألطراف ذوي العالقة

امتناع

إعمار المدينة االقتصادية

27/07/1438 24/04/2017

التصويت على اختيار مراقب احلسابات

نعم

إعمار المدينة االقتصادية

27/07/1438 24/04/2017

التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة

امتناع

إعمار المدينة االقتصادية

27/07/1438 24/04/2017

إعمار المدينة االقتصادية

27/07/1438 24/04/2017

إعمار المدينة االقتصادية

27/07/1438 24/04/2017

التصويت على تعديل النمام األساس للشركة وذلك مبا يتفق
مع نمام الشركات اجلديد
التصويت على تشكيل جلنة املراجعة
التصويت على صرف مكافآت وتعويضات ألعضاء جملس
اإلدارة

نعم
امتناع
امتناع

الشركة السعودية للخدمات الصناعية

22/08/1438 18/05/2017

التصويت على تقرير جملس اإلدارة

نعم

الشركة السعودية للخدمات الصناعية

22/08/1438 18/05/2017

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة

نعم

الشركة السعودية للخدمات الصناعية

22/08/1438 18/05/2017

التصويت على القوائم املالية للشركة

نعم

الشركة السعودية للخدمات الصناعية

22/08/1438 18/05/2017

التصويت على تعيني مراقب حسابات الشركة من بني
املرشحني من قبل جلنة املراجعة

نعم

الشركة السعودية للخدمات الصناعية

22/08/1438 18/05/2017

التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة

امتناع

الشركة السعودية للخدمات الصناعية

22/08/1438 18/05/2017

التصويت على انتخاب عضوية جملس اإلدارة

امتناع

الشركة السعودية للخدمات الصناعية

22/08/1438 18/05/2017

التصويت على التحديثات اخلاصة بالئحة عمل جلنة املراجعة

امتناع

الشركة السعودية للخدمات الصناعية

22/08/1438 18/05/2017

التصويت على تشكيل جلنة املراجعة

امتناع

الشركة السعودية للخدمات الصناعية

22/08/1438 18/05/2017

الشركة السعودية للخدمات الصناعية

22/08/1438 18/05/2017

التصويت على التحديثات اخلاصة بالئحة عمل جلنة
الرتشيحات واملكافآت
التصويت على مجيع العقود واألعمال اليت ستتم بني الشركة
واألطراف ذوي العالقة

امتناع
امتناع

شركة والء للتأمين التعاوني

25/08/1438 21/05/2017

التصويت على تقرير جملس اإلدارة

نعم

شركة والء للتأمين التعاوني

25/08/1438 21/05/2017

التصويت على تقرير مراقيب احلسابات

نعم

شركة والء للتأمين التعاوني

25/08/1438 21/05/2017

التصديق على القوائم املالية للشركة

نعم
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قرار التصويت

المصدر

تاريخ الجمعية العمومية

موضوع التصويت

شركة والء للتأمين التعاوني

25/08/1438 21/05/2017

إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة

شركة والء للتأمين التعاوني

25/08/1438 21/05/2017

شركة والء للتأمين التعاوني

25/08/1438 21/05/2017

شركة والء للتأمين التعاوني

25/08/1438 21/05/2017

شركة والء للتأمين التعاوني

25/08/1438 21/05/2017

شركة والء للتأمين التعاوني

25/08/1438 21/05/2017

شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

12/03/1439 30/11/2017

شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

12/03/1439 30/11/2017

شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

12/03/1439 30/11/2017

التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني
املرشحني
التصويت على تغيري مسمى الشركة من الشركة السعودية
املتحدة للتأمني التعاوين (والء) اىل شركة والء للتأمني التعاوين
التصويت على تعديل النمام األساسي للشركة
التصويت على صرف  067.16111لاير سعودي كمكافاة
ألعضاء جملس االدارة
التصويت على مجيع العقود واألعمال اليت ستتم بني الشركة
واألطراف ذوي العالقة
التصويت على سياسة مكافآت أعضاء جملس اإلدارة املعدلة
التصويت على سياسة مكافآت أعضاء جلان جملس اإلدارة
املعدلة
التصويت على سياسة واجراءات ترشيح وتعيني أعضاء جملس
اإلدارة

امتناع
نعم
نعم
نعم
امتناع
امتناع
نعم
نعم
نعم

شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

12/03/1439 30/11/2017

التصويت على سياسة مكافآت اإلدارة التنفيذية يف الشركة

امتناع

شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

12/03/1439 30/11/2017

(مرفق)،
التصويت على الئحة احلوكمة املعدلة ُ

نعم

شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

12/03/1439 30/11/2017

التصويت على توصية جملس اإلدارة على ختفيض دورة اجمللس

احلالية

نعم

الشركة السعودية للنقل الجماعي

16/03/1439 04/12/2017

التصويت على الئحة حوكمة الشركة

نعم

الشركة السعودية للنقل الجماعي

16/03/1439 04/12/2017

التصويت على الئحة عمل جلنة املكافآت و الرتشيحات

نعم

الشركة السعودية للنقل الجماعي

16/03/1439 04/12/2017

التصويت على الئحة عمل جلنة املراجعة

نعم

الشركة السعودية للنقل الجماعي

16/03/1439 04/12/2017

الشركة السعودية للنقل الجماعي

16/03/1439 04/12/2017

شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج
الورق
شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج
الورق

التصويت على سياسة ومعايري الرتشيح لعضوية جملس إدارة
الشركة
التصويت على سياسة مكافآت أعضاء اجمللس وكبار
التنفيذيني

نعم
نعم

17/03/1439 05/12/2017

التصويت على الئحة عمل جلنة املكافآت والرتشيحات

نعم

17/03/1439 05/12/2017

التصويت على الئحة عمل جلنة املراجعة

نعم
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المصدر
شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج
الورق
شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج
الورق
شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج
الورق

تاريخ الجمعية العمومية
17/03/1439 05/12/2017

قرار التصويت

موضوع التصويت
التصويت على سياسة مكافآت جملس اإلدارة وجلانه واإلدارة
التنفيذية

نعم

17/03/1439 05/12/2017

التصويت على سياسة ومعايري وإجراءات العضوية

نعم

17/03/1439 05/12/2017

التصويت على سياسة املسؤولية االجتماعية للشركة

نعم

إعمار المدينة االقتصادية

03/04/1439 21/12/2017

إعمار المدينة االقتصادية

03/04/1439 21/12/2017

إعمار المدينة االقتصادية

03/04/1439 21/12/2017

إعمار المدينة االقتصادية

03/04/1439 21/12/2017

إعمار المدينة االقتصادية

03/04/1439 21/12/2017

التصويت على املعامالت التجارية والعقود اليت ستتم مع شركة
رووف ()Rove
التصويت على املعامالت التجارية والعقود اليت ستتم مع شركة
أمالك
التصويت على حتديث الئحة عمل جلنة املكافآت
والرتشيحات
التصويت على سياسة مكافآت أعضاء جملس االدارة
التصويت على حتديث سياسات وإجراءات معايري العضوية يف
جملس اإلدارة.

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

إعمار المدينة االقتصادية

03/04/1439 21/12/2017

التصويت على تعيني معايل االستاذ سعود بن صاحل الصاحل

نعم

شركة الحمادي للتنمية واالستثمار

08/04/1439 26/12/2017

التصويت على حتديث الئحة حوكمة الشركة

نعم

شركة الحمادي للتنمية واالستثمار

08/04/1439 26/12/2017

شركة الحمادي للتنمية واالستثمار

08/04/1439 26/12/2017

شركة الحمادي للتنمية واالستثمار

08/04/1439 26/12/2017

التصويت على حتديث الئحة عمل جلنة الرتشيحات
واملكافآت
التصويت على حتديث سياسة مكافآت جملس اإلدارة وجلانه
واإلدارة التنفيذية
التصويت على حتديث سياسات ومعايري وإجراءات العضوية
يف جملس اإلدارة

نعم
نعم
نعم

شركة الحمادي للتنمية واالستثمار

08/04/1439 26/12/2017

التصويت على حتديث الئحة عمل جلنة املراجعة

نعم

شركة الحمادي للتنمية واالستثمار

08/04/1439 26/12/2017

التصويت على توصية جملس اإلدارة بصرف أرباح للمسامهني

نعم

شركة الصحراء للبتروكيماويات

09/04/1439 27/12/2017

التصويت على الئحة جلنة املكافآت و الرتشيحات احملدثة

نعم

شركة الصحراء للبتروكيماويات

09/04/1439 27/12/2017

التصويت على سياسات ومعايري العضوية يف جملس اإلدارة

نعم

شركة الصحراء للبتروكيماويات

09/04/1439 27/12/2017

شركة الصحراء للبتروكيماويات

09/04/1439 27/12/2017

التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء جملس
اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية
التصويت على قرار جملس اإلدارة بتعيني األستاذ  /خالد بن
صاحل الفريح عضوا مبجلس اإلدارة

نعم
نعم
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المصدر

تاريخ الجمعية العمومية

الشركة التعاونية للتأمين

10/04/1439 28/12/2017

الشركة التعاونية للتأمين

10/04/1439 28/12/2017

الشركة التعاونية للتأمين

10/04/1439 28/12/2017

شركة األندلس العقارية

13/04/1439 31/12/2017

شركة األندلس العقارية

13/04/1439 31/12/2017

شركة األندلس العقارية

13/04/1439 31/12/2017

شركة األندلس العقارية

13/04/1439 31/12/2017

شركة األندلس العقارية

13/04/1439 31/12/2017

شركة األندلس العقارية

13/04/1439 31/12/2017

قرار التصويت

موضوع التصويت
التصويت على توصية جملس اإلدارة بتعيني عضو جملس اإلدارة
األستاذ /عبدالعزيز النويصر
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة و
الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة و
الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) والرتخيص هبا لعام قادم
التصويت على تعديل الئحة عمل جلنة املراجعة
التصويت على تعديل الئحة عمل جلنة الرتشيحات
واملكافآت
التصويت على تعديل سياسة ومعايري العضوية يف جملس
اإلدارة
التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء جملس اإلدارة
وجلانه واإلدارة التنفيذية
التصويت على تعيني الدكتور  /عبدالرمحن حممد الرباك عضوا
يف جملس اإلدارة احلايل
التصويت على تعيني الدكتور  /عبدالرمحن حممد الرباك
(مستقل) رئيسا للجنة املراجعة ،

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
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