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م7102لعام  التقرير السنوي – الخليجية مسهباأل للمتاجرة يهلصندوق األ  

 صندوقالمعلومات  (أ

 أهداف االستثمار .0

حتقيق النمو يف رأس املال على املدى الطويل من خالل االستثمار يف صندوق استثماري مفتوح يهدف إىل  صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم اخلليجية هو
  درة عن اهليئة الشرعية للصندوق.الشرعية الصا للمعايريأسواق األسهم اخلليجية وفقا 

 سياسات االستثمار وممارساته .7
 األولوية، وحقوق األولية الطروحات ذلك ويشمل الشرعية املعايري مع املتوافقة اق اخلليجيةاألسو  يف املدرجة الشركات أسهم يف أساسي بشكل االستثمار
 للصندوق جيوز ذلك، إىل باإلضافة. اخلليجي التعاون جملس دول يف الرمسية املالية و/أو اهليئات السوق هيئة من املرخصة (ETFs) املتداولة املؤشرات وصناديق
. األولوية وحقوق األولية الطروحات ذلك ويشمل( منو) السعودية املوازية السوق يف املدرجة الشركات وأسهم املتداولة، العقاري ماراالستث صناديق يف االستثمار

 أو صفقات يف النقدي الفائض استثمار للصندوق ميكن. اخلليجية أو السعودية األسواق يف تستثمر استثمارية صناديق يف االستثمار للصندوق جيوز كما
 . الشريعة مع املتوافقة النقد أسواق ناديقص

  سياسة توزيع الدخل و األرباح .3
  يتم إعادة استثمار الدخل واألرباح يف الصندوق، وال يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات.

 تتاح تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابل .4

 أداء الصندوق (ب

 :للسنوات الثالث األخيرة في قيمة أصول الصندوقبيانات صاالجدول التالي يقارن بين  .0
 2017 2016 2015 السنة

 215,541,574 228,642,506 222,899,132 صافي قيمة األصول*
 0.86 0.90 0.87 صافي قيمة األصول لكل وحدة*

 0.91 0.90 1.15 أعلى سعر وحدة*
 0.82 0.72 0.85 أقل سعر وحدة*

 251,006,247 254,799,365 256,121,464 عدد الوحدات
 - - - األرباح الموزعة

 1.93% 2.04% 2.11% إجمالي نسبة الرسوم والمصروفات
 * بالريال السعودي

 :لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات، وعشر سنوات مقارنة بالمؤشر العائد اإلجمالي للصندوق .7
 سنوات 01 سنوات 5 سنوات 3 سنة الفترة

 -1.37 2.46 -4.87 -4.31 %عائد الصندوق 
  -2.44 3.95 -0.84 3.00 %ر ـــــــؤشـعائد الم
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 :الماضيةسنوات لعشر لي السنوي لالعائد اإلجما .3

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

 -4.31 3.11 -12.76 1.85 28.81 9.66 -0.46 10.81 25.02 -49.00 د %ــــالعائ

 3.00 11.01 -14.73 -2.51 27.72 10.27 -2.83 16.33 22.85 -57.97 المؤشر %
 

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

 المئويةالنسبة  الرسوم والمصروفات
 1.85 رسوم اإلدارة

 0.01 مراجعة حسابات الصندوق

 0.05 العمليات اإلدارية

 0.00 هيئة السوق املالية

 0.00 تداول

 0.01 املراجعة الشرعية

 0.01 جملس إدارة الصندوق

 1.93% مجموع الرسوم والمصاريف
 

 تغيرات جوهرية حدثت خالل الفترة .5
دوالر للربميل  66..غلقت عند أخالل الربع األخري من العام و عت ارتفدوالر للربميل، و  55من مستوى أعلى  7102عام  عممكانت أسعار النفط اخلام مل

ظلت األسواق اخلليجية متأخرة عن ارتفاعات ، على الرغم من ذلك. .710ستويات مقارنة مب %0262سعار النفط بنسبة أخلام برنت، نتج عن ذلك ارتفاع 
أبوظيب  أسواقعكس ذلك اخنفض  على التوايل. على %167، +%.56، +%660بنسبة +حركة النفط، وارتفعت األسواق يف البحرين، الكويت، السعودية 

من زيادة التوزيعات النقدية نتيجة خالل العام متكنت البنوك  وقدعلى التوايل.  %0163-و %0061-، %.66-، %363-بنسبة وعمان وقطر وديب 
الفائدة اليت عززت العائدات وأدت إىل حتسني نسب كفاية رأس املال ، وارتفاع أسعار .710لتحسن جودة األصول، واخنفاض املخصصات عن مستويات عام 

 .للقطاع املصريف
وامليزانيات واإلصالحات وأسعار النفط والصورة الكلية األوسع نطاقا.   االقتصاديةوسوف يكون اجتاه أسواق دول جملس التعاون اخلليجي مدفوعا باالجتاهات 

امليزانية حددت  . واألهم من ذلك،االقتصاديةية اق، والنفقات الرأمسالية، والقطاع اخلاص الذي من املتوقع أن يعزز التنمتركزت امليزانية األخرية على اإلنف كما
ة والرؤي 7171يف إطار خطة التنمية الوطنية  رجيي ألسعار الطاقة ورفع الدعممسارا جيدا حنو االعتماد بدرجة أكرب على اإليرادات غري النفطية والتنفيذ التد

 فوتسي نمر وإعادة "MSCI" إم إس سي أي بـيف قائمة املراقبة اخلاصة ويعد إدراج السوق املالية السعودية  .للمملكة على اإجيابيؤثر اليت ت 7131السعودية 
"FTSE" وحنن  ملدى القريب ألسواق األسهم.لى احافزا قويا عيف مارس املقبل  اخلاص هباالثانوية إىل مؤشر األسواق الناشئة  السوق املالية السعودية ضم يف

نا للسوق السعودية واإلماراتية  ليتفض. كما أننا نؤكد الثانوي يف مؤشر السوق الناشئة يتسو الكويت نمرا إلدراجها مؤخرا من قبل فمنيل لإلجيابية على السوق 
 بسبب توقعاهتما اإلجيابية املتوسطة األجل وطويلة األجل.
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  ممارسات التصويت السنوية .6
 . "ممارسات التصويت السنوية ملحق"يرجى مراجعة  التفاصيلقام مدير الصندوق مبمارسات التصويت السنوية. و للمزيد من 

 تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي .2
 ة:تعيينهم من قبل مدير الصندوق بعد موافقة هيئة السوق املالي والذين ،نيصندوق من األعضاء التالييتكون جملس إدارة ال

 رئيس جملس إدارة الصندوق حممد عبداهلل العلي 
 عضو غري مستقل حممد جعفر السقاف 

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

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

  3 الذي حققاملؤشر املعياري أداء مقارنة ب %6630-خالل العام، حيث حقق أداء مبقدار  ائهأدحتقيق الصندوق ألهدافه و مناقشة%. 
 .املخاطر املتعلقة بالصندوق مبا يف ذلك خماطر السيولة، السوق، والتشغيل 
 ناديق بلوائح هيئة السوق املالية مع مسؤول املطابقة وااللتزام.التزام الص 
 .أثر الئحة صناديق االستثمار املعدلة على الصندوق 

 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.com املوقع:

 االستثمار  مستشارينأو /مدير الصندوق من الباطن و .7
 ال يوجد

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

والنمرة  االقتصاديةالتنمية و من التغريات اإلجيابية  واالستفادةإس سي آي( شهد الصندوق بعض التغيريات يف اختيار األسهم وتوزيع القطاعات لتعزيز األداء، 
 اليت من املتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على بعض الشركات اخلليجية يف املستقبل.للمنطقة و ه االقتصادي على املدى املتوسط والطويل اإلجيابية بالتوج

 أداء الصندوق .4
 .خالل العام %3بنسبة الذي حقق أداء مقارنة باملؤشر املعياري  %6630-أداء مبقدار  الصندوق حقق

 
 

http://www.alahlicapital.com/
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 تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق .5
 :ما يلييف شروط وأحكام الصندوق خالل الفرتة، واليت مشلت أجرى مدير الصندوق بعض التعديالت 

 ؛الصندوق وأحكام شروط يف املصطلحات لقائمة تعاريف إضافة 
  ؛ضريبة القيمة املضافةحتديث شروط وأحكام الصندوق لتشمل 
  ةاملتداول ةصناديق االستثمار العقاريو تعديل سياسات االستثمار وممارساته واملخاطر الرئيسية للصندوق لتشمل االستثمار يف السوق املوازية REIT، 

 .ليصبح مخسة أيام احلد األقصى إليداع مبالغ االسرتدادوتعديل 

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

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

 أمين الحفظ (د

 اسم وعنوان أمين الحفظ .0
 هلي املالية، اململكة العربية السعوديةشركة األ

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

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

 خسائر الصندوق عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير جتاه مسؤوالا  احلفظ أمني ويُعد   هلم. األشخاص املرخص الئحة الئحة صناديق االستثمار أو
 .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
 ت مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق.يؤكد أمني احلفظ أنه مت إصدار ونقل واسرتداد الوحدا 
 .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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 المحاسب القانوني (ه

 اسم وعنوان المحاسب القانوني .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/sa املوقع:

 ي المحاسب القانونيرأ .7
الصندوق ومذكرة معلوماته  إن القوائم املالية املرفقة هلذا التقرير متوافقة مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية، وشروط وأحكام

 يف تقريره حسب متطلبات اهليئة السعودية للمحاسبني القانونني. فيما يتعلق بإعداد القوائم املالية، ومل يوجد ما تتطلب اإلبالغ عنه من قبل مراجع احلسابات

 القوائم المالية (و

 
  

http://www.kpmg.com/sa


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الخلیجیة األسھمبللمتاجرة  األھليصندوق 

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 مـع 
 لحملة الوحدات المراجع المستقل تقریر
 

 
 



 
 

 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

 

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.
 

 

 تقریر المراجع المستقل
السـادة / حملة الوحدات ىإل  

 صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم الخلیجیة

المملكة العربیة السعودیة  -جدة   

 الرأي

لصندوق األھلي للمتاجرة باألسھم الخلیجیة ("الصندوق") المدار من قبل شركة األھلي المالیة لقد راجعنا القوائم المالیة 
م، وقوائم الدخل، التدفقات النقدیة والتغیرات ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱("مدیر الصندوق")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 

المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات، المكونة من ملخص للسیاسات العائدة لحملة الوحدات للسنة  الموجوداتفي صافي 
 المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى.

دیسمبر  ۳۱وفي رأینا، فإن القوائم المالیة المرفقة تعرض بعدل، من جمیع الجوانب الجوھریة، المركز المالي للصندوق كما 
النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة م، وأداءھا المالي وتدفقاتھا ۲۰۱۷

 العربیة السعودیة الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

 أساس الرأي 

ك المعاییر ومسؤولیتنا بموجب تللقد قمنا بالمراجعة وفًقا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. 
تم توضیحھا في قسم "مسؤولیات المراجع عن مراجعة القوائم المالیة " في تقریرنا. ونحن مستقلون عن الصندوق وفقاً 
لقواعد سلوك وآداب المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة، كما وفینا أیضاً 

بات سلوك وآداب المھنة األخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفیر بمتطل
 أساساً لرأینا في المراجعة.

 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، لبیاناتعن ھیئة السوق المالیة، أحكام وشروط الصندوق، مذكرة ا
 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 
اإلفصاح بحسب مقتضى الحال، عن األمور ذات العالقة باالستمراریة، واستخدام أساس االستمراریة في المحاسبة، ما لم 

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

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





 

۲ 

 صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم الخلیجیة
 األھلي المالیة)(مدار من قبل شركة 

 قائمة المركز المالي 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱كما في 

 مالم یذكر غیر ذلك)( ألف لایر سعودي
 

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ إیضاح 
    الموجـودات

 ۹,۲٦۷ ۹,۹۸۰ ۷ نقد وما في حكمھال
 ۲۱۹,٤٤۳ ۲۰٥,۹۳۱ ۹ استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة

 -- ٤٤٤ ۱۰ ذمم مدینة

 ۲۲۸,۷۱۰ ۲۱٦,۳٥٥  إجمالي الموجودات
    

    المطلـوبات
 ٥٤ ۷۰۰  االسترداداتمستحق لحملة الوحدات على حساب 

 ۱۳ ۱۱۳  أتعاب إدارة مستحقة
 ٦۷ ۸۱۳  صافي المطلوبات

    

 ۲۲۸,٦٤۳ ۲۱٥,٥٤۲  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات

 ۲٥٤,۷۹۹ ۲٥۱,۰۰٦ ۱۱ باآلالف  –عدد الوحدات القائمة 

 ۰.۸۹۷۳ ۰.۸٥۸۷۱  للوحدة (لایر سعودي) –قیمة الموجودات صافي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

۳ 

 صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم الخلیجیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة الدخل
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 مالم یذكر غیر ذلك)( ألف لایر سعودي
 

 م٦۲۰۱ م۷۲۰۱ إیضاح 
    

    ستثماراإیرادات 
 ٥,٦۹٥ ۷,۲۹٥  دخل من توزیعات أرباح  

 (٤٥,۰٥۳) ۷,۷۳٤  استثمارات محتفظ بھا للمتاجرةبیع محققة من  / (خسائر) أرباح 
محتفظ بھا  غیر محققة من قیاس استثماراتأرباح  / )خسائر(

 ٥۰,٥۲۲ (۲۰,۷۲٥)   للمتاجرة

 ۲٦ ۸۸  إیرادات أخرى

 ۱۱,۱۹۰ (٥,٦۰۸)  اإلیرادات / (الخسائر)إجمالي 
    

   ۸ المصروفات
 ۳,۸۸۹ ٤,۰۸٦  أتعاب إدارة

 ۲٤۳ ۹۳  مصروفات إداریة
 ۲٦ ۲۷  أتعاب تدقیق شرعي

 ۲٤ ۲۸  ھنیةأتعاب م
 ۱۷ ۱۸  الصندوقمكافأة أعضاء مجلس إدارة 

 ۷ ۷  أتعاب ھیئة السوق المالیة
 ۹٥ ٤  رسوم حفظ

 ٤,۳۰۱ ٤,۲٦۳  إجمالي المصروفات
    

 ٦,۸۸۹ (۹,۸۷۱)  للسنة الدخل  /(الخسارة)صافي 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 



 

٤ 

 للمتاجرة باألسھم الخلیجیةصندوق األھلي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة التدفقات النقدیة
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 مالم یذكر غیر ذلك)( ألف لایر سعودي
 

 م۲۰۱٦ م۷۲۰۱ إیضاح 

    
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التشـغیلیة:

 ٦,۸۸۹ (۹,۸۷۱)  للسنة الدخل / الخسارة)( صافي
    تسویة لـ:

 ۲,٤٦٦ --  قیمة وحدات معاد استثمارھا

 (٥۰,٥۲۲) ۲۰,۷۲٥  غیر محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة  )أرباح( / رئخسا

  ۱۰,۸٥٤ (٤۱,۱٦۷) 
    التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

 ۳۹,۷٦۲ (۷,۲۱۳)  المحتفظ بھا للمتاجرةفي االستثمارات النقص  / (الزیادة)
 ۳۹۱ (٤٤٤)  النقص في الذمم المدینة / (الزیادة)

 ۹٦۰ --  العام لإلكتابالنقص في ودیعة الطرح األولي 
 ٤۱ ٦٤٦  في المستحق لحملة الوحدات على حساب االستردادات الزیادة
 ۱۳ ۱۰۰  أتعاب إدارة مستحقةفي  الزیادة

 -- ۳,۹٤۳  صافي النقد المتوفر من األنشطة التشـغیلیة        

    
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التمویلیــة:

 ۲۸,۸۰٦ ٤۲,۱٥۷  متحصالت من وحدات مباعة
 (۳۲,٤۳۱) (٤٥,۳۸۷)  قیمـة الوحـدات المســتردة

 (۳,٦۲٥) (۳,۲۳۰)  صافي النقد المستخدم في األنشـطة التمویلیة

    
 (۳,٦۲٥) ۷۱۳  ي النقد وما في حكمھف(النقص)  /الزیادة

    
 ۱۲,۸۹۲ ۹,۲٦۷ ۷    السنةالنقـد وما في حكمـھ في بدایة 

    

 ۹,۲٦۷ ۹,۹۸۰ ۷ السنةالنقـد وما في حكمـھ في نھایة 

 
 
 
 
 

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



 

٥ 

 صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم الخلیجیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة التغیرات في صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في للسنة 

 ذلك)(مالم یذكر غیر  ألف لایر سعودي
 

 م٦۲۰۱  م۷۲۰۱ إیضاح 

     
 ۲۲۲,۹۱۳  ۲۲۸,٦٤۳  السنةصافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في بدایة 

     
 ٦,۸۸۹  (۹,۸۷۱)  للسنةصافي (الخسارة) / الدخل 

     
في صافي الموجودات عن المعامالت في الوحدات خالل  النقص
    ۱۱  السنة

     
 ۲۸,۸۰٦  ٤۲،۱٥۷  وحدات مباعـةالمتحصالت من 

 ۲,٤٦٦  -- ۸ قیمة الوحدات المعاد اسـتثمارھا
 (۳۲,٤۳۱)  (٤٥,۳۸۷)  قیمة الوحدات المســتردة

     
  (۳,۲۳۰)  (۱,۱٥۹) 
     

 ۲۲۸,٦٤۳  ۲۱٥٫٥٤۲  السنةالعائدة لحملة الوحدات في نھایة  الموجودات صافي

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم الخلیجیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

٦ 

 الصـندوق وأنشطتھ -۱
(الصندوق) ھو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشریعة  صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم الخلیجیة

(مدیر الصندوق)، شركة تابعة للبنك األھلي التجاري (البنك)  المالیةاإلسالمیة، تتم إدارتھ بواسطة شركة األھلي 
ستثمار في الصنادیق الصادرة من لوائح اال ۳۰وجب نص المادة تم تأسیس الصندوق بملصالح حملة وحدات الصندوق. 

 یة.سوق المالالعن ھیئة 
 

الصادر بتاریخ  ۲۰۰٥-۸۳-۲رقم  یةالمالسوق الشركة 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
 ج) اإلدارة

 د) تقدیم المشورة
 ھـ) الحفظ

 
یحتفظ ، وسوق األسھم السعوديمدرجة في بخالف تلك الیستثمر الصندوق في شركات دول مجلس التعاون الخلیجي 

 الصندوق. مدیر المعین كمدیر فرعي من قبل "سیتي بنك إن إي"بھا في 
 

أسھم  أسواق يمن خالل االستثمار فالمدى البعید  خالل للمستثمرین نمو في رأس المال توفیر یھدف الصندوق إلى
ات لن یقوم الصندوق بتوزیع الھیئة الشرعیة للصندوقالصادرة من مجلس  تتوافق أعمالھا مع أحكام الشریعةشركات 

 . المكاسب الرأسمالیة وتوزیعات األرباحستثمار ى حملة الوحدات ولكن سیتم إعادة اعل
 

من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ووافقت علیھا الحقا ھیئة  في األصل أحكام وشروط الصندوقالموافقة على تم 
م). باشر الصندوق ۲۰۰۸دیسمبر  ۱٦ھـ (الموافق ۱٤۲۹ذي الحجة  ۱۸ا المؤرخ في السوق المالیة بموجب خطابھ

 م.۲۰۰٥ أكتوبر ٦نشاطھ في 
   
 السلطة التنظیمیة -۲

دیسمبر  ۲٤ھـ (الموافق ۱٤۲۷ذي الحجة  ۳تاریخ  ۲۰۰٦-۲۱۹-۷یخضع الصندوق ألنظمة بموجب القرار رقم 
شعبان  ۱٦من مجلس ھیئة السوق المالیة بتاریخ  ۱/٦۱/۲۰۱٦تم تعدیل ھذه الالئحة بموجب القرار رقم  م)۲۰۰٦
المعدلة والمفصلة لجمیع الصنادیق داخل المملكة العربیة  ) التي تتضمن المتطلبات۲۰۱٦مایو  ۲۳ھـ (الموافق ۱٤۳۷

 السعودیة.
 
 
 



 صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم الخلیجیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

۷ 

 الصندوق وأحكامالتغیرات في شروط  -۳
م، أجرى مدیر الصندوق بعض التعدیالت على شروط وأحكام الصندوق. ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 

استراتیجیة الصندوق االستثماریة، وإدراج عوامل خطر ویتعلق التغییر الرئیسي في الشروط واألحكام بتغییر في 
 إضافیة تتعلق بالتغییر في استراتیجیة االستثمار ومراجعة المواعید األخیرة للدفع وإدراج بند ضریبة القیمة المضافة.

 
قام م و۲۰۱۷یولیو  ۱۱تم إشعار الھیئة على ھذه التغییرات من قبل ھیئة السوق المالیة بموجب الخطاب الصادر في 

م. وقد أصبحت الشروط واألحكام ۲۰۱۷یولیو  ۲۷مدیر الصندوق بإخطار مالكي الوحدات من خالل خطاب بتاریخ 
تم إشعار ھیئة السوق المالیة على التغییر الخاص بإدراج  .م۲۰۱۷أغسطس  ۲۷المعدلة ساریة المفعول اعتبارا من 

قام مدیر الصندوق بإخطار م، و۲۰۱۷دیسمبر  ٤بتاریخ القیمة المضافة من خالل الخطاب الصادر  فقرة الضریبة
 م.۲۰۱۸ینایر  ۱م. أصبح ھذا التغییر ساریاً من ۲۰۱۷دیسمبر  ٦في  مالكي الوحدات من خالل الخطاب الصادر

 
  ـتراك / االسترداداالش -٤

صندوق ال الموجوداتالصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات في كل یوم عمل سعودي. یتم تحدید صافي قیمة 
 العائدةالموجودات لغرض شراء / بیع وحدات یتم تحدید صافي قیمة  إن جمیع معامالت .عمل سعوديفي كل یوم 

على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في تاریخ الصندوق  موجوداتلكل وحدة عن طریق قسمة صافي قیمة 
 المعاملة.

 
 أسس اإلعداد -٥
 

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

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

 ). ۱٤(إیضاح 
 

 أسس القیاس
تم إعداد ھذه القوائم المالیة على أساس التكلفة التاریخیة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة، 

 ستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة، والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. االباستثناء 
 

 عملة العرض والنشاط
ھذه القوائم المالیة باللایر السعودي وھي عملة النشاط للصندوق. تم تقریب جمیع البیانات المالیة المعروضة  تم عرض

 ألقرب ألف صحیح. باللایر السعودي
 
 
 



 صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم الخلیجیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

۸ 

 أسس اإلعداد (تابع)   -٥
 

 استخدام األحكام والتقدیرات
یتطلب إعداد القوائم المالیة وفقاً للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا والمطبقة في المملكة العربیة السعودیة من اإلدارة 
استخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المبینة للموجودات 

لمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات. تتم مراجعة التقدیرات وا
واالفتراضات 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 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
، على أساس التكلفة التاریخیة، قد تنشأ فروقات بین تقدیرات القیمة الدفتریة والقیمة العادلة. وترى إدارة للمتاجرةبھا 

 العادلة لموجودات ومطلوبات الصندوق ال تختلف بصورة جوھریة عن قیمتھا الدفتریة. ةالصندوق أن القیم
 

یاس الھرمي التالي والذي یعكس أھمیة المدخالت المستخدمة یقوم الصندوق بقیاس القیمة العادلة باستخدام تسلسل الق
 عند إجراء تلك القیاسات:

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

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

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

  سوقیة ملحوظة (مثل المدخالت غیر الممكن مالحظتھا). 
 

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

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة  -٦

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

یا تقاس مبدئستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة واالمتداولة في سوق األسھم ك المدرجة أو ستثماراتتصنف اال
مارات ستث. التغیرات في القیمة العادلة لالبالتكلفة. مع األخذ في االعتبار القیمة العادلة وتقاس الحقا بالقیمة العادلة

، والتي تتكون من أرباح وخسائر غیر لمحققة تندرج في قائمة الدخل. یتم ستثمارات")المحتفظ بھا للمتاجرة ("اال
 أساس المتوسط المرجح.على رات المباعة تحدید األرباح والخسائر المحققة لالستثما

 
 



 صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم الخلیجیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

۹ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)    -٦
 

 معامالت االستثمار -ب
تتم المحاسبة عن معامالت االستثمار في تاریخ المتاجرة، والذي یمثل التاریخ الذي یصبح فیھ الصندوق طرفاً 

 في النصوص التعاقدیة لألداة.
 

 المالیةالھبوط في قیمة الموجودات  -ج
یتم إجراء تقییم في تاریخ قائمة المركز المالي لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن أصل مالي 

محدد قد تنخفض قیمتھ. في حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تسجل أي خسائر ھبوط في قائمة الدخل. إذا كان ھناك 
 النحو التالي:ھبوط قیمة الموجودات المالیة، یتم تحدید ھذا الھبوط على 

 
 لعادلة،افي حالة الموجودات المدرجة بالقیمة العادلة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین التكلفة والقیمة  )أ

 بعد خصم أي خسائر ھبوط المعترف بھا مسبقا بقائمة الدخل.
مة الحالیة والقیفي حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین القیمة الدفتریة  )ب

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

 األصلي الفعال. الحالیة للتدفقات النقدیة المخصومة طبقاً لسعر الفائدة
 

 اإلثباتلغاء إ -د
األصل المالي (أو، عندما یكون منطبقا، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة مماثلة من  إثباتلغاء یتم إ

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

 التدفقات النقدیة من األصل ولحصول على ا حقھ في في حین تحویل الصندوق )ب
 ویل أو) لم یقوم الصندوق بتحب) في حین تحویل الصندوق كافة المخاطر والمنافع لألصل، أو (أإما (  ج)

في حین تحویل حقوق  المنافع لألصل ولكن حولت السیطرة على األصل.بكافة المخاطر و االحتفاظ
أو حتى لم یحول أو أستلم كل من المخاطر والمنافع  ،الصندوق للحصول على التدفقات النقدیة من األصل

 لألصل أو تحویل التحكم في األصل.
 

 الحتفاظام بتحویل أو وعندما یقوم الصندوق بتحویل حقوق الحصول على التدفقات النقدیة من األصل.  ولم یق
حد  لىإباألصل  العترافام بتحویل السیطرة على األصل، فإنھ یتم وبكافة المخاطر والمنافع من األصل ولم یق

 المشاركة المستمرة في األصل.
 
 االعتراف باإلیرادات -ه

ستثمارات المباعة على أساس متوسط التكلفة. أما توزیعات باألرباح والخسائر المحققة من االیتم االعتراف 
 استالمھا.األرباح فیتم االعتراف بھا عندما یحق للصندوق 

 
كتغیرات في  وقیتم إثبات الزیادة أو النقص في الفرق بین التكلفة والقیمة السوقیة لمحفظة استثمارات الصند

 ستثمارات في قائمة الدخل.القیمة العادلة لال



 صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم الخلیجیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
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۱۰ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)    -٦
 

 تحویل العمالت األجنبیة -و
األجنبیة في الدفاتر بأساس أسعار الصرف السائدة بتاریخ تلك یجرى تسجیل المعامالت التي تتم بالعمالت 

المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات ذات الطبیعة النقدیة التي تتم بالعمالت األجنبیة فیجري تحویلھا بأسعار 
ائمة قالصرف السائدة في تاریخ قائمة المركز المالي. تدرج الفروقات الناتجة عن تحویل العمالت األجنبیة في 

 الدخل.
 

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

 المالیة المرفقة. القوائم
 

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

 
 الموجودات للوحدة صافي قیمة -ط

یتم احتساب صافي قیمة الموجودات للوحدة الواحدة بقسمة صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات بقائمة 
 .السنةالمركز المالي على عدد الوحدات القائمة في نھایة 

 
 المخصصات والمستحقات  -ي

أن لدى الصندوق التزام حالي قانوني أو  یتم االعتراف بالمخصصات والمستحقات إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة
 .تعاقدي یمكن تقدیر مبلغھ بشكل موثوق

 
 المقاصة -ك

یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط 
یكون لدى الصندوق نیة لتسویتھا عند وجود حق نظامي ملزم إجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما 

. 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، 

 .ن مجموعة تعامالت مثیلةأو أرباح أو خسائر ناشئة م
 

 ما في حكمھو النقد -۷
 .محتفظ بھ في حسابات جاریة لدى البنك األھلي التجاري (طرف ذو عالقة)في النقد الیتمثل النقد وما في حكمھ 

 
 

 
 



 صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم الخلیجیة
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 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

۱۱ 

 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى -۸
 مقابل ھذه الخدمات حسبما یحدده تقویمكل یوم یدار الصندوق من قبل مدیر الصندوق. یحتسب الصندوق أتعاب إدارة 

من صافي موجودات الصندوق في ذلك  %۱٫۸٥مدیر الصندوق، بحیث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 
 كما ھو منصوص علیھ في أحكام وشروط الصندوق. التاریخ

 
نیابًة عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والتدقیق وأتعاب  المتكبدةكما یحق لمدیر الصندوق استرداد المصروفات 

واألتعاب األخرى المماثلة. الحد األعلى لمبلغ ھذه المصروفات الذي  معالجة البیاناتومصروفات  واستشارات الحفظ
م التقییم في السنة من صافي موجودات الصندوق في أیا %۱یستطیع مدیر الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة 

 المعنیة. تم استرداد ھذه المصروفات من قبل مدیر الصندوق على أساس قیمتھا الفعلیة.
 

في الوقت الذي یستثمر فیھ حامل الوحدة. قد یتم  %۲عالوة على ذلك یحق لمدیر الصندوق رسوم اشتراك بنسبة 
 مدیر الصندوق. الختیارخاضع التنازل عن ھذه الرسوم وذلك 

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

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

 استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة -۹
 :ملخصة فیما یلي العملةستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة حسب مكونات اال

 
 م۲۰۱۷  

 الدولــــة العملـــــة
 من %

 القیمة اإلجمالیة
 

 القیمــــــــة العادلة التكلفـــــــة
     

  ۱٥٥,٥٦۰   ۱٤۸,۲٥۸  ۷٥.٥٤ المملكة العربیة السعودیة لایر سعودي
  ۳٤,۷٤۱   ۳۷,۸۷۷  ۱٦.۸۷ الكویت دینار كویتي

  ۱٥,٦۳۰   ۱٦,۰۹۹  ۷.٥۹ العربیة المتحدةاإلمارات  درھم إماراتي
  ۱۰۰ ۲۰۲,۲۳٤ ۲۰٥,۹۳۱ 
     

 م۲۰۱٦  

 الدولــــة العملـــــة
 من %

 القیمة اإلجمالیة
 

 القیمــــــــة العادلة التكلفـــــــة
     

 ۱۷۰,٥۹٦ ۱٤۷,۰۱۱ ۷۷.۷٤ المملكة العربیة السعودیة لایر سعودي
  ۳۰,۳۷۸   ۳۰,٤۹۳  ۱۳.۸٤ العربیة المتحدةاإلمارات  درھم إماراتي

  ۱۷,۹۰٤   ۱۷,٥۱۷ ۸.۱٦ قطر لایر قطري
  ٥٦٥  -- ۰.۲٦ الكویت دینار كویتي

  ۱۰۰ ۱۹٥,۰۲۱ ۲۱۹,٤٤۳ 
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 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

۱۲ 

 
 ستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة (تابع) ا   -۹

 :ملخصة فیما یلي مكونات المحفظة االستثماریة حسب القطاع
 

 م۷۲۰۱ 
 العادلةالقیمــــــــة  التكلفـــــــة من القیمة اإلجمالیة % حسب القطاع ستثماراتاال
    

 ٥٦,۹۲٦ ٥۰,۲٥۹ ۲۷.٦٤ بنوك وخدمات مالیة
 ٤۰,٦۷۸ ٤٦,۹۷۳ ۱۹.۷٥ التطویر العقاري

 ۳۸,۸٤۸ ۳٥,۷۱۸ ۱۸.۸٦ صناعات بتروكیمیائیة
 ۱۲,۷۸۰ ۱۲,٤۰٤ ٦.۲۱ تجزئة

 ۱۲,۷۱۱ ۱۰,۱۷٤ ٦.۱۷ استثمار صناعي
 ۱۰,۱۳۳ ۱۰,٤۹۰ ٤.۹۲ زراعة وصناعات غذائیة

 ۹,۷۲۳ ۸,۹۸۳ ٤.۷۲ مواصالت
 ۹,۱۲۳ ۱۰,۳٤۳ ٤.٤۳ تامین

 ٥,٦۱۸ ٦,۱۰۳ ۲.۷۳ خدماتطاقة و
 ٥,۱۸۸ ٦,٦۳٥ ۲.٥۲ سیاحة وفندقة

 ٤,۲۰۳ ٤,۱٥۲ ۲.۰٥ اتصاالت وتقنیة معلومات
 ۱۰۰ ۲۰۲,۲۳٤ ۲۰٥,۹۳۱ 
  
 م۲۰۱٦ 

 القیمة العادلة التكلفة القیمة اإلجمالیةمن  % االستثمارات حسب القطاع
    

 ٦۹,۸۷۱ ٦۱,۳٥۸ ۳۱.۸٤ صناعات بتروكیمیائیة
 ۳٤,٦٦۰ ۳۱,۹۱۲ ۱٥.۷۹ تطویر عقاري

 ۳۲,۳۹۲ ۲۹,۰۹۷ ۱٤.۷٦ بنوك وخدمات مالیة
 ۲٥,۰٦۹ ۲۱,٥۳٦ ۱۱.٤۲ مواصالت

 ۲۱,۹٤۰ ۱۷,۷٤٥ ۱۰.۰۰ تجزئة
 ۱۱,٦۰۸ ۱۰,۳٥۳ ٥.۲۹ اتصاالت وتقنیة معلومات

 ۱۰,۲۸۲ ۱۰,٥۱۲ ٤.٦۹ استثمار صناعي
 ۷,۲٤۹ ۷,۰۳۷ ۳.۳۰ طاقة ومنافع عامة

 ٦,۳۷۲ ٥,٤۷۱ ۲.۹۱ تأمین
 ۱۰۰ ۱۹٥,۰۲۱ ۲۱۹,٤٤۳ 
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۱۳ 

 
 ذمم المدینة  -۱۰

 
 

 م۲۰۱۷
 )ألف لایر سعودي(

 م۲۰۱٦
 (ألف لایر سعودي)

   
 -- ۱٤۰ توزیعات أرباح مستحقة 

 -- ۳۰٤ ذمم مدینة أخرى

 ٤٤٤ -- 

  
 الوحداتعامالت م -۱۱

 الوحدات:معامالت فیما یلي ملخص 
 
 م۲۰۱۷ 

 وحـــــــــدات
 (باآلالف)

 م٦۲۰۱ 
 وحــــــدات
 (باآلالف)

 
 ۲٥٦٫۱۳۸  ۲٥٤٫۷۹۹ السنةالوحدات في بدایة 

    
 ۳٥,۱۰٦  ۲٥٤٫۷۹۹ وحدات مباعة 

 ۲,۹۹۲  -- وحدات معاد استثمارھا
 (۳۹,٤۳۷)  )٥۱٫۸٥٦( وحدات مستردة

    
 (۱,۳۳۹)  )۳٫۷۹۳( صافي (النقص) / الزیادة في الوحدات

    

 ۲٥٤,۷۹۹  ۲٥۱٫۰۰٦ الوحدات في نھایة السنة
 

) من وحدات %۳۰.۲۱م: ۲۰۱٦( %۳٦.۳۷ نسبة ة حملة وحداتأكبر خمس یمثلم، ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱كما في 
 الصندوق.
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۱٤ 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة -۱۲
المعتاد، یتعامل الصندوق مع بعض األطراف ذات العالقة على أساس الشروط واألحكام الموافق علیھا في سیاق العمل 

 للصندوق. إن جمیع األطراف ذات العالقة معتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوق.
 

 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة
  

 مدیر الصندوق شركة األھلي المالیة
 الصندوق والبنك الرئیسي للصندوقشریك لمدیر  البنك األھلي التجاري

 حملة وحدات للطروحات األولیةصندوق األھلي 
 

 ألرصدة الناتجة عنھا من تلك المعامالت: عالقة مع الصندوق خالل الفترة واإن المعامالت الھامة مع األطراف ذات ال
 

قیمة وحدات محتفظ بھا كما في   مبلغ المعامالت  طبیعة المعامالت الطرف ذو العالقة
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ م۲۰۱٦ م۲۰۱۷  
      

   ۳،۸۸۹ ٤،۰۸٦ أتعاب إدارة  شركة األھلي المالیة 
مصاریف مدفوعة  

 -- -- ٤۱۲ ۱۷۷ بالنیابة عن الصندوق
      

 صندوق األھلي
 ةاألولی وحاتللطر

 في الوحدات االشتراك
۲،۸۱٥ --   

 -- -- -- ۲،۸۱۹ الوحداتاسترداد  
 

فیما  المالیةلایر سعودي) لشركة األھلي  ۱۳: م۲۰۱٦لایر سعودي ( ۱۱۳تم دفع مبلغ  ،م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في 
 اإلدارة. بأتعاب یخص

 
 إدارة المخاطر -۱۳

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

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

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

وما في  القیمة الدفتریة للنقد األطراف. في تاریخ قائمة المركز المالي، یتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان متمثلة في
 حكمھ والذي یتمثل في النقد لدى البنوك المودع لدى بنوك محلیة ذات تصنیف ائتماني مرتفع.

 



 صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم الخلیجیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

۱٥ 

 إدارة المخاطر(تابع) -۱۳
 

 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 

 .)۹(انظر إیضاح  تركز الصناعات ستثماریة من حیثیدیر ھذه المخاطر من خالل تنویع المحفظة اال
 

دیسمبر)  ۳۱إن التأثیر على قائمة الدخل (نتیجة للتغیر في القیمة العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة كما في 
ة الصناعات، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتوذلك بسبب التغیر المحتمل في مؤشرات األسھم استنادا إلى تركز 

 ھو على النحو التالي:
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ التغیر في أسعار السوق 
    

 ۲۱,۹٤٤± ۲۰,٥۹۳± %۱۰ ± التأثیر على صافي الموجودات

 
 العمالت مخاطر

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

 آخـر یوم للتقییـم    -۱٤
  م).۲۰۱٦ دیسمبر ۲۹م: ۲۰۱٦م (۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ھو  للسنةآخر یوم لتقییم الصندوق 

 
 اعتماد القوائم المالیة -۱٥

 .م۲۰۱۸ مارس ۲۷الموافق  ھـ۱٤۳۹رجب  ۱۰ الصندوق بتاریخ مدیرتم اعتماد ھذه القوائم المالیة من قبل 
 



 

م7102التقرير السنوي لعام  – خليجيةصندوق األهلي للمتاجرة باألسهم ال   

 
ممارسات التصويت السنوية - ملحق  

 قرار التصويت موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية المصدر

 24/05/1438 21/02/2017 الشركة السعودية للنقل الجماعي
لشركة وذلك مبا يتفق التصويت على تعديل النمام االساس ل

 مع نمام الشركات اجلديد
 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 ة السعودية للنقل الجماعيالشرك
 امتناع التصويت على تقرير مراجع احلسابات 26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 امتناع ركةالتصويت على القوائم املالية للش 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

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

  املراجعة
 امتناع

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

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

  ذوي العالقة  واألطراف
 امتناع

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

 26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
التصويت على تعديل النمام األساسي للشركة وذلك مبا يتفق 

 مع نمام الشركات اجلديد.
 امتناع

 امتناع  التصويت على تقرير جملس اإلدارة 08/06/1438 07/03/2017 وكيماوياتالشركة المتقدمة للبتر 
 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

 08/06/1438 07/03/2017 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية 

 مرحلية على املسامهني
 امتناع

 08/06/1438 07/03/2017 لبتروكيماوياتالشركة المتقدمة ل
التصويت على توصية جملس اإلدارة بصرف مكافأة أعضاء 

 ( لاير7116111جملس اإلدارة بواقع )
 امتناع

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

 08/06/1438 07/03/2017 وياتالشركة المتقدمة للبتروكيما
ختيار مراجع ايت على توصية جملس اإلدارة بشأن التصو 

 احلسابات اخلارجي
 امتناع



 

م7102التقرير السنوي لعام  – خليجيةصندوق األهلي للمتاجرة باألسهم ال   

 قرار التصويت موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية المصدر

 08/06/1438 07/03/2017 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
التصويت على تعديل النمام األساسي للشركة وذلك مبا 

 يتوافق مع نمام الشركات اجلديد.
 امتناع

 امتناع  التصويت على تشكيل جلنة املراجعة 08/06/1438 07/03/2017 ة للبتروكيماوياتالشركة المتقدم
 نعم التصويت على تقرير مراجع احلسابات 24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 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 للتطوير شركة جبل عمر
 امتناع التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة 24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير

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

  راجعةامل
 نعم

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

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

  واألطراف ذوي العالقة 
 امتناع

 امتناع التصويت على تشكيل جلنة املراجعة 24/06/1438 23/03/2017 ل عمر للتطويرشركة جب

 24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
التصويت على تعديل النمام األساسي للشركة وذلك مبا يتفق 

 مع نمام الشركات اجلديد.
 نعم

 نعم تصويت على ما ورد بتقرير جملس اإلدارةال 28/06/1438 27/03/2017 الشركة السعودية للنقل الجماعي
 نعم التصويت على تقرير مراقب احلسابات 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

 28/06/1438 27/03/2017 للنقل الجماعيالشركة السعودية 
التصويت على توصية جملس اإلدارة بشأن توزيع مبلغ 

 ( لاير أرباح على املسامهني7،511،111.)
 نعم

 28/06/1438 27/03/2017 الشركة السعودية للنقل الجماعي
لاير )مليون  0،111،111التصويت على صرف مبلغ 

 جملس اإلدارة ومثامنائة ألف لاير( . مكافأة ألعضاء
 امتناع

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

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

  املراجعة
 نعم

 نعم  التصويت على القوائم املالية املوحدة 05/07/1438 02/04/2017 بية السعوديةشركة التعدين العر 
 نعم التصويت على تقرير مراجعي احلسابات 05/07/1438 02/04/2017 شركة التعدين العربية السعودية
 نعم التصويت على تقرير جملس إدارة الشركة 05/07/1438 02/04/2017 شركة التعدين العربية السعودية
 امتناع لتصويت على توصية جملس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح 05/07/1438 02/04/2017 شركة التعدين العربية السعودية
 نعم  التصويت على تعيني مراجع حسابات خارجي 05/07/1438 02/04/2017 شركة التعدين العربية السعودية
 نعم  التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس إدارة الشركة 05/07/1438 02/04/2017 شركة التعدين العربية السعودية
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 قرار التصويت موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية المصدر
 امتناع  التصويت على تعيني أعضاء جملس اإلدارة 05/07/1438 02/04/2017 شركة التعدين العربية السعودية
 نعم  التصويت على تشكيل أعضاء جلنة املراجعة 05/07/1438 02/04/2017 شركة التعدين العربية السعودية

 05/07/1438 02/04/2017 كة التعدين العربية السعوديةشر 
التصويت على تعديل النمام األساسي للشركة، وذلك مبا 

 يتفق مع نمام الشركات اجلديد
 نعم

الشركة الوطنية السعودية للنقل 
 البحري

 نعم  التصويت على تقرير جملس اإلدارة 15/07/1438 12/04/2017

قل الشركة الوطنية السعودية للن
 البحري

 نعم  التصويت على مصادقة القوائم املالية املوحدة 15/07/1438 12/04/2017

الشركة الوطنية السعودية للنقل 
 البحري

 نعم التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة 15/07/1438 12/04/2017

الشركة الوطنية السعودية للنقل 
 البحري

 امتناع التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة 15/07/1438 12/04/2017

الشركة الوطنية السعودية للنقل 
 البحري

 امتناع التصويت على تشكيل جلنة املراجعة 15/07/1438 12/04/2017

الشركة الوطنية السعودية للنقل 
 البحري

12/04/2017 15/07/1438 
ة التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلي

 بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي
 نعم

الشركة الوطنية السعودية للنقل 
 البحري

12/04/2017 15/07/1438 
( لاير  0،111،111التصويت على صرف مبلغ وقدره )

 ( لاير711،111كمكافأة ألعضاء جملس اإلدارة بواقع )
 امتناع

الشركة الوطنية السعودية للنقل 
 البحري

 نعم ويت على تعديل النمام األساس للشركةالتص 15/07/1438 12/04/2017

 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 شركة الصحراء للبتروكيماويات
 عمن التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية 21/07/1438 18/04/2017 شركة الصحراء للبتروكيماويات

 21/07/1438 18/04/2017 شركة الصحراء للبتروكيماويات
التصويت على تعديل النمام األساسي للشركة وذلك مبا 

 يتوافق مع نمام الشركات اجلديد.
 نعم

 21/07/1438 18/04/2017 شركة الصحراء للبتروكيماويات
التصويت على تعديل املادة التاسعة عشرة /  املادة احلادية 

املادة السادسة و األربعني من النمام األساسي والعشرين/  
 للشركة

 نعم

 امتناع التصويت على توصية جملس اإلدارة بتشكيل جلنة املراجعة 21/07/1438 18/04/2017 شركة الصحراء للبتروكيماويات
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 قرار التصويت موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية المصدر
 نعم التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة 21/07/1438 18/04/2017 شركة الصحراء للبتروكيماويات

 21/07/1438 18/04/2017 شركة الصحراء للبتروكيماويات
التصويت على صرف مكافأة أعضاء جملس االدارة بواقع 

  ( لاير711،111مائيت ألف )
 امتناع

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

 27/07/1438 24/04/2017 االقتصاديةإعمار المدينة 
التصويت على مجيع العقود واألعمال اليت ستتم بني الشركة 

  ة واألطراف ذوي العالق
 امتناع

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

 27/07/1438 24/04/2017 االقتصاديةإعمار المدينة 
عديل النمام األساس للشركة وذلك مبا يتفق التصويت على ت

 مع نمام الشركات اجلديد
 نعم

 امتناع  التصويت على تشكيل جلنة املراجعة 27/07/1438 24/04/2017 االقتصاديةإعمار المدينة 

 27/07/1438 24/04/2017 االقتصاديةإعمار المدينة 
التصويت على صرف مكافآت وتعويضات ألعضاء جملس 

 اإلدارة
 متناعا

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

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

 املرشحني من قبل جلنة املراجعة
 نعم

 امتناع س اإلدارةالتصويت على إبراء ذمة أعضاء جمل 22/08/1438 18/05/2017 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 امتناع  التصويت على انتخاب عضوية جملس اإلدارة 22/08/1438 18/05/2017 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 امتناع التصويت على التحديثات اخلاصة بالئحة عمل جلنة املراجعة 22/08/1438 18/05/2017 الشركة السعودية للخدمات الصناعية

 امتناع التصويت على تشكيل جلنة املراجعة 22/08/1438 18/05/2017 دمات الصناعيةالشركة السعودية للخ

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

 الرتشيحات واملكافآت
 امتناع

 22/08/1438 18/05/2017 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
التصويت على مجيع العقود واألعمال اليت ستتم بني الشركة 

  واألطراف ذوي العالقة 
 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 التصديق على القوائم املالية للشركة 25/08/1438 21/05/2017 شركة والء للتأمين التعاوني
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 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
حلسابات للشركة من بني التصويت على تعيني مراجع ا

  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  ويت على تعديل النمام األساسي للشركةالتص 25/08/1438 21/05/2017 شركة والء للتأمين التعاوني

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

 امتناع

 25/08/1438 21/05/2017 شركة والء للتأمين التعاوني
بني الشركة  التصويت على مجيع العقود واألعمال اليت ستتم

  واألطراف ذوي العالقة 
 امتناع

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

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

 املعدلة 
 نعم

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

  اإلدارة
 نعم

 ناعامت 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

 12/03/1439 30/11/2017 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
التصويت على توصية جملس اإلدارة على ختفيض دورة اجمللس 

 احلالية
 نعم

 نعم التصويت على الئحة حوكمة الشركة 16/03/1439 04/12/2017 لجماعيالشركة السعودية للنقل ا
 نعم التصويت على الئحة عمل جلنة املكافآت و الرتشيحات 16/03/1439 04/12/2017 الشركة السعودية للنقل الجماعي
 نعم ةالتصويت على الئحة عمل جلنة املراجع 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 الشركة السعودية للنقل الجماعي
التصويت على سياسة مكافآت أعضاء اجمللس وكبار 

 التنفيذيني
 نعم

اعة وإنتاج شركة الشرق األوسط لصن
 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
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شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج 

 الورق
05/12/2017 17/03/1439 

ت جملس اإلدارة وجلانه واإلدارة آويت على سياسة مكافالتص
 التنفيذية

 نعم

شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج 
 الورق

 نعم التصويت على سياسة ومعايري وإجراءات العضوية 17/03/1439 05/12/2017

شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج 
 الورق

 نعم ولية االجتماعية للشركةالتصويت على سياسة املسؤ  17/03/1439 05/12/2017

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

 (Roveرووف )
 نعم

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

  كأمال
 نعم

 03/04/1439 21/12/2017 االقتصاديةإعمار المدينة 
التصويت على حتديث الئحة عمل جلنة املكافآت 

 والرتشيحات
 نعم

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

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

 جملس اإلدارة.
 نعم

 نعم التصويت على تعيني معايل االستاذ سعود بن صاحل الصاحل 03/04/1439 21/12/2017 االقتصاديةإعمار المدينة 
 نعم كمة الشركةالتصويت على حتديث الئحة حو  08/04/1439 26/12/2017 واالستثمارشركة الحمادي للتنمية 

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

 واملكافآت
 نعم

 08/04/1439 26/12/2017 واالستثمارشركة الحمادي للتنمية 
التصويت على حتديث سياسة مكافآت جملس اإلدارة وجلانه 

 واإلدارة التنفيذية
 نعم

 08/04/1439 26/12/2017 واالستثمارشركة الحمادي للتنمية 
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 واالستثمارشركة الحمادي للتنمية 
 نعم التصويت على توصية جملس اإلدارة بصرف أرباح للمسامهني 08/04/1439 26/12/2017 ارواالستثمشركة الحمادي للتنمية 

 نعم التصويت على الئحة جلنة املكافآت و الرتشيحات احملدثة 09/04/1439 27/12/2017 شركة الصحراء للبتروكيماويات
 نعم ت ومعايري العضوية يف جملس اإلدارةالتصويت على سياسا 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
ارة بتعيني األستاذ / خالد بن التصويت على قرار جملس اإلد

 صاحل الفريح عضواا مبجلس اإلدارة
 نعم



 

م7102التقرير السنوي لعام  – خليجيةصندوق األهلي للمتاجرة باألسهم ال   

 قرار التصويت موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية المصدر

 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
لى األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة و التصويت ع

  الشركة الوطنية للرعاية الطبية )رعاية(
 نعم

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

  الشركة الوطنية للرعاية الطبية )رعاية( والرتخيص هبا لعام قادم
 نعم

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

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

 تآواملكاف
 نعم

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

 اإلدارة
 نعم

 13/04/1439 31/12/2017 شركة األندلس العقارية
ت أعضاء جملس اإلدارة آالتصويت على تعديل سياسة مكاف

 وجلانه واإلدارة التنفيذية
 نعم

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

 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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