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م7102التقرير السنوي لعام  –صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية    

 
م7102لعام  التقرير السنوي – باألسهم السعوديةصندوق األهلي للمتاجرة   

 صندوقالمعلومات  (أ

 أهداف االستثمار .0

صندوق استثماري مفتوح يهدف إىل حتقيق النمو يف رأس املال على املدى الطويل، من خالل االستثمار يف  صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية هو
 سوق األسهم السعودي وفقا للمعايري الشرعية الصادرة عن اهليئة الشرعية للصندوق. 

 سياسات االستثمار وممارساته .7
رجة يف السوق الرئيسية املتوافقة مع املعايري الشرعية ويشمل ذلك الطروحات األولية وحقوق يستثمر الصندوق بشكل أساسي يف أسهم الشركات السعودية املد

( املرخصة من هيئة السوق املالية. باإلضافة إىل ذلك، جيوز للصندوق االستثمار يف صناديق االستثمار العقاري ETFsاألولوية، وصناديق املؤشرات املتداولة )
 درجة يف السوق املوازية السعودية )ومو( ويشمل ذلك الطروحات األولية وحقوق األولوية. املتداولة، وأسهم الشركات امل

  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

 الصندوقأداء  (ب

 :للسنوات الثالث األخيرة بيانات صافي قيمة أصول الصندوقالجدول التالي يقارن بين  .0

 2017 2016 2015 السنة
 956,183,136 983,799,639 976,455,017 صافي قيمة األصول*

 8.27 8.46 7.81 صافي قيمة األصول لكل وحدة*
 8.61 8.51 10.73 أعلى سعر وحدة*
 7.83 6.41 7.62 أقل سعر وحدة*

 115,551,391 116,238,656 125,007,489 عدد الوحدات
 - - - األرباح الموزعة

 1.79% 1.81% 1.93% إجمالي نسبة الرسوم والمصروفات
 * بالريال السعودي
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 :لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات، وعشر سنوات مقارنة بالمؤشر العائد اإلجمالي للصندوق .7
 سنوات 01 سنوات 5 نواتس 3 سنة الفترة

 -0.17 3.92 -2.61 -2.23 %عائد الصندوق 
  -0.63 3.66 -0.78  3.89 %ر ـــــــؤشـعائد الم

 

 :الماضيةسنوات لعشر لي السنوي لالعائد اإلجما .3
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

 -2.23 8.35 -12.82 -0.10 31.34 5.29 1.97 16.57 33.63 -51.50 د %ــــالعائ

 3.89 10.57 -14.98 -4.74 28.64 12.43 2.47 13.35 38.59 -56.68 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
 1.75 رسوم اإلدارة

 0.00 مراجعة حسابات الصندوق

 0.03 العمليات اإلدارية

 0.00 هيئة السوق املالية

 0.00 تداول

 0.00 املراجعة الشرعية

 0.00 جملس إدارة الصندوق

 1.78% مجموع الرسوم والمصاريف
 

 تغيرات جوهرية حدثت خالل الفترة .5
دوالر للربميل  66..غلقت عند أعت خالل الربع األخري من العام و ارتفدوالر للربميل، و  55من مستوى أعلى  0271عام  عممكانت أسعار النفط اخلام مل

 االرتفاعات، ظل السوق السعودي متأخرا عن على الرغم من ذلك. .027ستويات مقارنة مب %7161سعار النفط بنسبة أخلام برنت، نتج عن ذلك ارتفاع 
من زيادة التوزيعات النقدية نتيجة خالل العام متكنت البنوك  . وقدنقطة فقط .7أي بزيادة + %2600بنسبة +  0271عام أغلق ال يف حركة النفط حيث

، وارتفاع أسعار الفائدة اليت عززت العائدات وأدت إىل حتسني نسب كفاية رأس املال .027لتحسن جودة األصول، واخنفاض املخصصات عن مستويات عام 
 .للقطاع املصريف

امليزانية حددت  ية االقتصادية. واألهم من ذلك،تركزت امليزانية األخرية على اإلنفاق، والنفقات الرأمسالية، والقطاع اخلاص الذي من املتوقع أن يعزز التنم كما
والرؤية  0202 إاار خطة التنمية الوانية يف 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 0202السعودية 
"FTSE" ومن  لى املدى القريب ألسواق األسهم.حافزا قويا عيف مارس املقبل  اص هبااخلالثانوية إىل مؤشر األسواق الناشئة  السوق املالية السعودية ضم يف

 تتاب العام املقبل لشركة أرامكو.جمال الشفافية، والتحول االقتصادي املستمر، واالك يف زيادةالأيضا، بني التطورات اإلجيابية اليت تشهدها اململكة 
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 ممارسات التصويت السنوية  .6
 . "ممارسات التصويت السنوية ملحق"يرجى مراجعة  التفاصيلرسات التصويت السنوية. و للمزيد من قام مدير الصندوق مبما

 تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي .2
 تعيينهم من قبل مدير الصندوق بعد موافقة هيئة السوق املالية: 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

مناقشتها من قبل جملس  م، وفيما يلي ملخصا ألهم القرارات اليت مت إقرارها واملواضيع اليت متت0271عقد جملس إدارة الصندوق ثالثة اجتماعات خالل العام 
 إدارة الصندوق:

  06.6 الذي حققاملؤشر املعياري أداء مقارنة ب %0600-خالل العام، حيث حقق أداء مبقدار  ائهأدحتقيق الصندوق ألهدافه و مناقشة%. 
 .املخاار املتعلقة بالصندوق مبا يف ذلك خماار السيولة، السوق، والتشغيل 
 سوق املالية مع مسؤول املطابقة وااللتزام.التزام الصناديق بلوائح هيئة ال 
 .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، اريق امللك سعود، ص.ب. 
      920000232 966+ هاتف:

 www.alahlicapital.com :قعاملو 

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

 أنشطة االستثمار .3
ملكة العربية السعودية من قبل شركة إم )ارتفاع أسعار البنزين، وأسعار الطاقة، و إمكانية إدراج امل 0271على خلفية املبادرات احلكومية املختلفة خالل عام 

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

 أداء الصندوق .4
 .خالل العام %06.6بنسبة الذي حقق أداء مقارنة باملؤشر املعياري  %0600-أداء مبقدار  الصندوق حقق
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 تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق .5
 :ما يليأجرى مدير الصندوق بعض التعديالت يف شروط وأحكام الصندوق خالل الفرتة، واليت مشلت 

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

 .ليصبح مخسة أيام احلد األقصى إليداع مبالغ االسرتدادتعديل و 

  استثمارية أخرى. صناديق في كبير بشكل يستثمر صندوق لمال .6

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

 أمين الحفظ (د

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

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

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

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

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

 رأي أمين الحفظ .3
 .يؤكد أمني احلفظ أنه مت إصدار ونقل واسرتداد الوحدات مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق 
 مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق. يؤكد أمني احلفظ أنه مت تقومي وحساب سعر الوحدات 
  .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 55078مري سلطان ص.ب شارع األ –مركز زهران لألعمال 
     9595 698 12 966+ هاتف:
  www.kpmg.com/sa املوقع:

 رأي المحاسب القانوني .7
الصندوق ومذكرة معلوماته  ادرة عن هيئة السوق املالية، وشروط وأحكامإن القوائم املالية املرفقة هلذا التقرير متوافقة مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار الص

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

 القوائم المالية (و

 
  

http://www.kpmg.com/sa


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 القوائم المالیة
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 مـع 
 لحملة الوحدات مراجعي الحساباتتقریر 

 



 
 

 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
/ حملة الوحدات السـادة إلي  

 صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم السعودیة

  المملكة العربیة السعودیة - جدة

 الرأي

من قبل شركة األھلي المالیة  المدار") لصندوقالسعودیة ("ا مھباألس للمتاجرةاألھلي  لصندوقلقد راجعنا القوائم المالیة 
الدخل، التدفقات النقدیة والتغیرات  وائمم، وق۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱("مدیر الصندوق")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 

اسات من ملخص للسی المكونة ،یضاحاتالعائدة لحملة الوحدات للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، واإل الموجودات صافيفي 
 .األخرىالتفسیریة  المعلوماتبیة الھامة والمحاس

 دیسمبر ۳۱كما  للصندوقوفي رأینا، فإن القوائم المالیة المرفقة تعرض بعدل، من جمیع الجوانب الجوھریة، المركز المالي 
 المملكة في ھاعلی المتعارف المحاسبة لمعاییرم، وأداءه المالي وتدفقاتھ النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، وفقاً ۲۰۱۷
 الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. السعودیة العربیة

  الرأي أساس

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

دة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة، كما وفینا أیضاً لقواعد سلوك وآداب المھنة المعتم
لتوفیر  سبةمنالتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة و خرى وفقاً بمتطلبات سلوك وآداب المھنة األ

 لرأینا في المراجعة. أساساً 

  المالیة القوائم عن بالحوكمة ینوالمكلف مدیر الصندوق مسؤولیات

لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة  وفقاً عن إعداد القوائم المالیة وعرضھا العادل،  المسؤول وھمدیر الصندوق إن 
مار الصادرة صنادیق االستثاألحكام المطبقة في نظام الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، العربیة السعودیة 

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

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

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

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





 

۲ 

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

   قائمة المركز المالي 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱كما في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي
 

  م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ إیضاح 
    الموجودات

 ٤٥,۹٥۱ ۱٥,۸۳٥ ۷ نقد وما في حكمھ
 ۹۳۷,۹٥۸ ۹٤۲,۲۹۷ ۹ استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة

 -- ٥۰۲  توزیعات أرباح مستحقة 
 ۹۸۳,۹۰۹ ۹٥۸,٦۳٤  الموجودات  إجمالي

    
    المطلوبات

 ٥۹ ۱,۹۸۸  مستحق لحملة الوحدات على حساب االستردادات
 ٥۰ ٤٦۳  أتعاب إدارة مستحقة
 ۱۰۹ ۲,٤٥۱  إجمالي المطلوبات

    
 ۹۸۳,۸۰۰ ۹٥٦,۱۸۳  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات 

 ۱۱٦,۲۳۹ ۱۱٥,٥٥۱ ۱۰ باآلالف –عدد الوحدات القائمة 

 ۸.٤٦۳٦ ۸.۲۷٥۰  للوحدة (لایر سعودي) –صافي قیمة الموجودات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



 

۳ 

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

 قائمة الدخل 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي
 

 
 

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ إیضاح

    إیرادات استثمار
 ۲۷,۰۱٦ ۲۹,۲۰٤  دخل من توزیعات أرباح  

 (خسائر) محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة/ أرباح 
 مباعة

 
۲۱,۰۲۲ (۲۰۹,۱۳۸) 

(خسائر) / أرباح غیر محققة من قیاس استثمارات محتفظ 
 بھا للمتاجرة

 
(٥٥,۱۳۷) ۲۷٤,۱۹۷ 

 ۹۲,۰۷٥ (٤,۹۱۱)  اإلیرادات  /(الخسارة)إجمالي 
   ۸ مصروفات 
 ۱٥,٦٥۳ ۱٦,۹۹۹  أتعاب إدارة

 ٦۱۹ ۲۷۰  مصروفات إداریة 
 ۲۷ ۲۷  أتعاب تدقیق شرعي

 ۲٤ ۲۸  ھنیةأتعاب م
 ۱۷ ۱۸  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

 ۷ ۷  أتعاب ھیئة السوق المالیة
 ۱٦،۳٤۷ ۱۷,۳٤۹  إجمالي المصروفات
 ۷٥,۷۲۸ (۲۲,۲٦۰)   للسنة/ الدخل صافي (الخسارة) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

٤ 

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

  قائمة التدفقات النقدیة
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي
 
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷  

    النقدیة من األنشطة التشغیلیةالتدفقات 

 ۷٥,۷۲۸ (۲۲,۲٦۰)  للسنة/ الدخل الخسارة) (صافي 
    تسویات لـ:

 ۹,٥۲٤ --  ستثمارھا  قیمة وحدات معاد ا
 (۲۷٤,۱۹۷) ٥٥,۱۳۷  غیر محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة )أرباح/(خسائر

  ۳۲,۸۷۷ (۱۸۸,۹٤٥) 
    والمطلوبات التشغیلیة:التغیرات في الموجودات 

 ۱۷۷,۱۹۲ (٥۹,٤۷٦)  (الزیادة) /النقص في االستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة
 ۲,۳٤٤ (٥۰۲)  في توزیعات أرباح مستحقة النقص)/الزیادة(

 ۹٦۰ --  النقص في ودیعة الطرح األولي لالكتتاب العام
 ۱۲ ۱,۹۲۹  االسترداداتالزیادة في المستحق لحملة الوحدات على حساب 

 ٥۰ ٤۱۳  في أتعاب إدارة مستحقة الزیادة
 (۸,۳۸۷) (۲٤,۷٥۹)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة

    
    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

 ۹۹,٤۸٤ ۲۱۹,۱۸٤  متحصالت من وحدات مباعة 
 (۱۷۷,٤٤۰) (۲۲٤,٥٤۱)  قیمة وحدات مستردة

 (۷۷,۹٥٦) (٥,۳٥۷)  األنشطة التمویلیة فيصافي النقد المستخدم 
 (۸٦,۳٤۳) (۳۰,۱۱٦)  النقص في النقد وما في حكمھ 

 ۱۳۲,۲۹٤ ٤٥,۹٥۱ ۷ السنةالنقد وما في حكمھ في بدایة 
 ٤٥,۹٥۱ ۱٥,۸۳٥ ۷ السنةالنقد وما في حكمھ في نھایة 

 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

٥ 

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

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

 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي
 

  م۲۰۱٦   م۲۰۱۷ إیضاح 
     

في بدایة  العائدة لحملة الوحداتصافي الموجودات 
 السنة

 
۹۸۳,۸۰۰  ۹۷٦,٥۰٤ 

 ۷٥,۷۲۸  (۲۲,۲٦۰)  للسنةصافي (الخسارة) / الدخل 
النقص في صافي الموجودات عن المعامالت في 

    ۱۰ السنةالوحدات خالل 
 ۹۹,٤۸٤  ۲۱۹,۱۸٤  متحصالت من وحدات مباعة 

 ۹,٥۲٤  -- ۸ معاد استثمارھاقیمة وحدات 
 (۱۷۷,٤٤۰)  (۲۲٤,٥٤۱)  قیمة وحدات مستردة

  (٥,۳٥۷)  (٦۸,٤۳۲) 
في نھایة  العائدة لحملة الوحداتصافي الموجودات 

 السنة
 

۹٥٦,۱۸۳  ۹۸۳,۸۰۰ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ألف لایر سعودي

 

٦ 
 

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

(مدیر الصندوق)، شركة تابعة للبنك األھلي التجاري (البنك)  المالیةاإلسالمیة، تتم إدارتھ بواسطة شركة األھلي 
الصادرة  في الصنادیق االستثمارمن لوائح  ۳۰لصالح حملة وحدات الصندوق. تم تأسیس الصندوق بموجب نص المادة 

 . یةسوق المالالعن ھیئة 
 

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

 الترتیبب) 
 ج) اإلدارة

 د) تقدیم المشورة
 ھـ) الحفظ

 
سھم الشركات السعودیة من خالل االستثمار في أ المدى البعیدخالل رأس المال في  نموتحقیق لى یھدف الصندوق إ

 أعمالھا مع أحكام الشریعة.التي تتوافق سوق األسھم السعودیة  المدرجة في
 

من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ووافقت علیھا الحقاً ھیئة في األصل أحكام وشروط الصندوق الموافقة على تم 
م). بدأ الصندوق ۲۰۰۸دیسمبر  ۱٦ھـ (الموافق ۱٤۲۹ذي الحجة  ۱۸ المؤرخ فيالسوق المالیة بموجب خطابھا 

 م.۱۹۹۸یونیو  ۳ نشاطھ في
 
 السلطة التنظیمیة  -۲

 ۲٤ھـ (الموافق ۱٤۲۷ذي الحجة  ۳بتاریخ  ۲۰۰٦-۲۱۹-۷للقرار رقم  ئحة التنفیذیة تطبیقاً لالیخضع الصندوق 
 ۱٦وق المالیة بتاریخ من مجلس ھیئة الس ۱/٦۱/۲۰۱٦م). تم تعدیل ھذه الالئحة بموجب القرار رقم ۲۰۰٦دیسمبر 
ـ (الموافق ۱٤۳۷شعبان  مملكة الم)، التي تتضمن المتطلبات المعدلة والمفصلة لجمیع الصنادیق داخل ۲۰۱٦مایو  ۲۳ھ

 العربیة السعودیة.
 
 الصندوق حكامأو شروط في التغیرات -۳

. الصندوق وأحکام شروط یعل التعدیالت بعض الصندوق ری، أجرى مدم۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ في ةیخالل السنة المنتھ
 الصندوق راتیجیةاست في والتغییر المضافة، القیمة ضریبة بند بإدراج واألحكام الشروط في الرئیسي التغییر ویتعلق

 ة للدفع.مراجعة المواعید األخیرو االستثمار استراتیجیة في بالتغییر تتعلق إضافیة خطر عوامل وإدراج االستثماریة،
 

قام م و۲۰۱۷یولیو  ۱۱تم إشعار الھیئة على ھذه التغییرات من قبل ھیئة السوق المالیة بموجب الخطاب الصادر في 
م. وقد أصبحت الشروط واألحكام ۲۰۱۷یولیو  ۲۷من خالل خطاب بتاریخ مدیر الصندوق بإخطار مالكي الوحدات 

تم إشعار ھیئة السوق المالیة على التغییر الخاص بإدراج  .م۲۰۱۷أغسطس  ۲۷المعدلة ساریة المفعول اعتبارا من 
بإخطار قام مدیر الصندوق م، و۲۰۱۷دیسمبر  ٤القیمة المضافة من خالل الخطاب الصادر بتاریخ  فقرة الضریبة

 م.۲۰۱۸ینایر  ۱م. أصبح ھذا التغییر ساریاً من ۲۰۱۷دیسمبر  ٦في  مالكي الوحدات من خالل الخطاب الصادر
 
 



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ألف لایر سعودي

 

۷ 
 

  االشـتراك / االسترداد -٤
دوق الموجودات للصنالصندوق مفتوح لالشتراك استرداد الوحدات في كل یوم عمل سعودي. یتم تحدید صافي قیمة 

 دھاویتم تحدیصافي قیمة الموجودات  إدخالھا ضمنوحدات یتم الشراء / بیع عملیات  جمیع .في كل یوم عمل سعودي
 .التقییمعلى إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في تاریخ  الصندوقعن طریق قسمة صافي قیمة موجودات 

 
 أسس اإلعداد -٥
 

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

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

 ). ۱۳(إیضاح 
 

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

 باستثناء االستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة، والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. 
 

 والنشاطعملة العرض 
لصندوق. تم تقریب جمیع البیانات المالیة ل نشاطالباللایر السعودي الذي یمثل عملة تم عرض ھذه القوائم المالیة 

 المعروضة باللایر السعودي ألقرب ألف صحیح.
 

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

استخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المبینة للموجودات 
 والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات. تتم مراجعة التقدیرات
واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم إظھار مراجعة التقدیرات المحاسبیة في فترة المراجعة والفترات 

 المستقبلیة التي تتأثر بھا.
 

 تقییم الموجودات المالیة
منتظمة  معاملةالقیمة العادلة ھي القیمة التي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن 

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 بھا للمتاجرة

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



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ألف لایر سعودي

 

۸ 
 

 أسس اإلعداد (تابع)   -٥
 

 استخدام األحكام والتقدیرات (تابع)
 

 تقییم الموجودات المالیة (تابع)
یقوم الصندوق بقیاس القیمة العادلة باستخدام تسلسل القیاس الھرمي التالي والذي یعكس أھمیة المدخالت المستخدمة 

 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،  •

المطلوبات، إما بطریقة مباشرة (مثل األسعار) أو بطریقة غیر مباشرة والتي من الممكن مالحظتھا للموجودات و
 (مثل المشتقة من األسعار). 

المستوى الثالث: قیاس القیمة العادلة بناء على مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى أي بیانات سوقیة  •
  ملحوظة (مثل المدخالت غیر الممكن مالحظتھا). 

 
یع موجودات الصندوق المالیة المدرجة بالقیمة العادلة كما في تاریخ التقریر تحت المستوى األول في یتم تصنیف جم

 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

المتداولة في سوق األسھم كاستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة وتقاس مبدئیا بالتكلفة. المدرجة أو تصنف االستثمارات 
مع األخذ في االعتبار القیمة العادلة وتقاس الحقا بالقیمة العادلة. التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات المحتفظ 

محققة تندرج في قائمة الدخل. یتم تحدید التي تتكون من أرباح وخسائر غیر للمتاجرة ("االستثمارات")، وبھا 
األرباح والخسائر المحققة لالستثمارات المباعة بالفرق بین متحصالت البیع والتكلفة وتحدد على أساس المتوسط 

 المرجح.
 
 معامالت االستثمار -ب

 .االستثمار في تاریخ المتاجرةتتم المحاسبة عن معامالت 
 
 
 
 
 



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ألف لایر سعودي

 

۹ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -٦
 

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

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

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

 ائمة الدخل.خصم أي خسائر ھبوط المعترف بھا مسبقا بق
في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة  )ب

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

 الحالیة للتدفقات النقدیة المخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي الفعال.
 

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

 الموجودات المالیة) في حالة:
 أو ؛ل على التدفقات النقدیة من األصلإنتھاء حقوق الحصو )أ
 في حین تحویل حقوق الصندوق للحصول على التدفقات النقدیة من األصل و )ب

 ) لم یقوم الصندوق بتحویل أو اإلحتفاظب) في حین تحویل الصندوق كافة المخاطر والمنافع لألصل، أو (أج) إما (
 .بكافة المخاطر والمنافع لألصل ولكن حولت السیطرة على األصل

 
عندما یقوم الصندوق بتحویل حقوق الحصول على التدفقات النقدیة من األصل، ولم یقوم بتحویل أو اإلحتفاظ بكافة 

لمشاركة االمخاطر والمنافع من األصل ولم یقوم بتحویل السیطرة على األصل، فإنھ یتم اإلعتراف باألصل الى حد 
 المستمرة في األصل.

 
 االعتراف باإلیرادات -ه

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

تغیرات في القیمة وق كالسوقیة لمحفظة استثمارات الصند یتم إثبات الزیادة أو النقص في الفرق بین التكلفة والقیمة
 ستثمارات في قائمة الدخل.العادلة لال

 
 تحویل العمالت األجنبیة -و

یجرى تسجیل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة في الدفاتر بأساس أسعار الصرف السائدة بتاریخ تلك 
المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات ذات الطبیعة النقدیة التي تتم بالعمالت األجنبیة فیجري تحویلھا بأسعار 

مة العمالت األجنبیة في قائت الناتجة عن تحویل الصرف السائدة في تاریخ قائمة المركز المالي. تدرج الفروقا
 الدخل.
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۱۰ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -٦
 

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

 القوائم المالیة المرفقة.
 

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

 
 صافي قیمة الموجودات للوحدة -ط

الواحدة بقسمة صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات بقائمة المركز  للوحدة یتم احتساب صافي قیمة الموجودات
 .سنةال عدد الوحدات القائمة في نھایةالمالي على 

 
 والمستحقات المخصصات  -ي

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

 
 المقاصة -ك

 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 

. یتم إدراج اإلیرادات والمصروفات على على أساس الصافي أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد
یة، علیھا والمطبقة في المملكة العربیة السعودأساس الصافي فقط عندما تسمح بذلك المعاییر المحاسبیة المتعارف 

 أو أرباح أو خسائر ناشئة من مجموعة تعامالت مثیلة.
 
 ما في حكمھنقد وال -۷

 .)طرف ذو عالقة(التجاري األھلي بنك الالنقد المحتفظ بھ في حسابات جاریة لدى  فيما في حكمھ یتمثل النقد و
 
 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى -۸

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

 .كما ھو منصوص علیھ في أحكام وشروط الصندوقفي ذلك التاریخ 
 

نیابًة عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والتدقیق وأتعاب  المتكبدةیحق لمدیر الصندوق استرداد المصروفات كما 
األعلى لمبلغ ھذه المصروفات الذي واألتعاب األخرى المماثلة. الحد ومعالجة البیانات ومصروفات  واستشارات الحفظ

في السنة من صافي موجودات الصندوق في أیام  %۰٫٥ى نسبة یستطیع مدیر الصندوق استرداده من الصندوق عل
 التقییم المعنیة. تم استرداد ھذه المصروفات من قبل مدیر الصندوق على أساس قیمتھا الفعلیة.

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

 إعادة استثمارھا في الصندوق. ولذلك تم تسویة تلك المصروفات نقداً. یوم تقییم، والتي تم
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۱۱ 
 

 لمتاجرةستثمارات محتفظ بھا لا -۹
 ستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة حسب القطاع ملخصة فیما یلي: االمكونات 

 
  م۲۰۱٦ 

 
 القطاع

من القیمة  %
 القیمة العادلة التكلفة اإلجمالیة

    
 ۳۷۲,٥۹۲ ۳۱٥,٦۹۰  ۳۹.۷۲  بتروكیمیائیةصناعات 

 ۱٤٥,۷۰٤ ۱٤٦,۷٤۲  ۱٥.٥۳  خدمات مصرفیة ومالیة
 ۱۱۹,۲۸۲ ۱۰۲,٤۱۷  ۱۲.۷۲  التطویر العقاري

 ۹٥,٦٥۲ ۸۲,۷۱۰  ۱۰.۲۰  مواصالت
 ٦٦,۱۱۹ ٥٤,۳٦۸  ۷.۰٥  التجزئة

 ٥۱,۲٤۲ ٤۸,۳۷۷  ٥.٤٦   استثمارات صناعیة
 ٤۸,۹۷۱ ٤٦,۱۱٥  ٥.۲۲  اتصاالت وتقنیة معلومات

 ۳۳,۸۷۹ ۲۷,۲۰۳  ۳.٦۱  تأمین
 ٤,٥۱۷ ٤,۱٦۷  ۰.٤۸  زراعة ومواد غذائیة

 ۱۰۰ ۸۲۷,۷۸۹ ۹۳۷,۹٥۸ 
 
 
 
 

  م۲۰۱۷  
 
 

 القطاع
من القیمة  %

 القیمة العادلة التكلفة اإلجمالیة
    

 ۳۱٦,۹۰٤ ۲۷۱,٥٦۹ ۳۳.٦۳ بتروكیمیائیة صناعات
 ۱۹٦,۲۹٤ ۱۷٥,۹٤۱ ۲۰.۸۳ خدمات مصرفیة ومالیة

 ۱۱٥,۸٤۳ ۱۲۲,۷۸٥ ۱۲.۲۹ العقاري التطویر
 ٦۱,۰٦۳ ٦۲,۲۲۷ ٦.٤۸ تأمین
 ٤۸,۲۹۰ ٤۹,٤٥٤ ٥.۱۲ تجزئة

 ٤٥,۷۲٤ ۳۳,٥٦٤ ٤.۸٥ صناعیة استثمارات
 ٤۱,۰۳۰ ٤٤,٤۹٥ ٤.۳٥ زراعة ومواد غذائیة

 ۳۳,٥٦۷ ۳۱,۹۲٤ ۳.٥٦ مواصالت
 ۳۲,۹۷۰ ۳٦,٥٤٤ ۳.٥۰ طاقة وخدمات

 ۲٥,۰۳۲ ۲٦,٦٦۲ ۲.٦٦ اسمنت
 ۲۲,٥۸۱ ۲۹,۱۰۱ ۲.٤۰ الفندقیة السیاحة
 ۲,۹۹۹ ۳,۰۰۰ ۰.۳۳ ریت األھلي لصنادیق صندوق

 ۱۰۰ ۸۸۷,۲۲٦ ۹٤۲,۲۹۷ 
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۱۲ 
 

 الوحدات معامالت -۱۰
 الوحدات:  معامالتفیما یلي ملخص 

 
 م۲۰۱۷ 

 وحــــدات  
 (باآلالف)  

 م۲۰۱٦ 
 وحــــدات  
 (باآلالف)  

    
 ۱۲٥،۰۱٤  ۱۱٦،۲۳۹ السنةالوحدات في بدایة 

 ۱۳،٤۱۰  ۲٦،٦٦۲ وحدات مباعة 
 ۱،۲۸۲  -- استثمارھاوحدات معاد 

 (۲۳،٤٦۷)  (۲۷،۳٥۰) وحدات مستردة
 (۸،۷۷٥)  (٦۸۸) السنةفي الوحدات خالل  )النقص(/  الزیادة صافي

 ۱۱٦،۲۳۹  ۱۱٥،٥٥۱ السنة ةالوحدات في نھای
 

) من وحدات %۱٤٫۹۳: م۲۰۱٦( %۲۰٫۰٥ من حملة الوحدات نسبةأكبر خمسة  یمثل، م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱في كما 
  الصندوق.

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة -۱۱

في سیاق العمل المعتاد، یتعامل الصندوق مع بعض األطراف ذات العالقة على أساس الشروط واألحكام الموافق علیھا 
 للصندوق. إن جمیع األطراف ذات العالقة معتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوق.

 
 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة

  
 مدیر الصندوق األھلي المالیةشركة 

 والبنك الرئیسي للصندوق ندوقصشریك لمدیر ال البنك األھلي التجاري
 شركة زمیلة للشریك صندوق األھلي تكافل

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

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

 حملة وحدات ةاألولی اتحوصندوق األھلي للطر
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۱۳ 
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة(تابع) -۱۱
 إن المعامالت الھامة مع األطراف ذات العالقة مع الصندوق خالل الفترة واألرصدة الناتجة عنھا من تلك المعامالت: 

 

  مبلغ المعامالت طبیعة المعامالت العالقةالطرف ذو 
قیمة وحدات محتفظ بھا كما في 

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ م۲۰۱٦ م۲۰۱۷  
      

   ۱٥،٦٥۳ ۱٦،۹۹۹ اتعاب إداریة  شركة األھلي المالیة
مصروفات مدفوعة 
 -- -- ٦۹٤ ۳٥۰ بالنیابة عن الصندوق

      
صندوق األھلي متعدد 

 األصول المتحفظ
   ۱٥،۷۳۲ ٤۱،۸٤۸ اشتراك للوحدات
 ۹،۳۱٦ ۲٥،۹۲۱ ۷،۷۰٦ ۲٥،۳٦۰ استرداد للوحدات

      
صندوق األھلي متعدد 

 األصول المتوازن
   ۱٥،۲٦۷ ٤۳،٦۲۲ اشتراك للوحدات
 ۹،۱٤٤ ۲۹،٤۷۷ ۷،۳٦٦ ۲۳،۳۷۷ استرداد للوحدات

      
صندوق األھلي متعدد 

 األصول للنمو
   ۱۱،۸۰۰ ۳۸،۷۹۹ اشتراك للوحدات
 ۸،۳٤٥ ۲٦،۰٤۰ ٤،۳۰٦ ۲۱،۱۰٦ استرداد للوحدات

      
 صندوق األھلي لألسھم

 ةالعالمی
   ۸۰۰ ۱،٤۰٦ اشتراك للوحدات
 ۸۳٤ -- -- ۲،۱۹٤ استرداد للوحدات

      
صندوق األھلي 

 ةاألولی اتحوللطر
 --   ٥،٥۰۰ اشتراك للوحدات
 -- ۱،٤۰٥ -- ٤،۰٥٦ استرداد للوحدات

      
 --  -- ۱٥،۹۰۸ اشتراك للوحدات صندوق األھلي تكافل

 -- ۱،٦۰۹ -- ۱٤،۱۷۸ استرداد للوحدات 
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۱٤ 
 

 إدارة المخاطر  -۱۲
مخاطر  ،مخاطر أسعار األسھمیتعرض الصندوق لعدة مخاطر مالیة متمثلة في مخاطر السوق، مخاطر االئتمان، 

ومخاطر السیولة. یھدف برنامج إدارة المخاطر للصندوق للوصول للحد األعلى من العوائد وللحد من اآلثار العمالت 
الصندوق طرق مختلفة لقیاس وإدارة المخاطر المتنوعة السلبیة المحتملة على األداء المالي للصندوق. یستخدم مدیر 

 التي یتعرض لھا الصندوق.
 
  خاطر االئتمانم

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

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

 

 خاطر السیولةم
اطر السیولة ھي المخاطر الناتجة عن مواجھة الصندوق لصعوبات في الوفاء بإلتزاماتھ التي تحتاج تسویتھا إلى مخ

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

 بسمعة الصندوق.
 

 مخاطر أسعار األسھم
إن مخاطر أسعار األسھم ھي مخاطر تذبذب قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار السوق. إن استثمارات 

األسعار المستقبلیة. إن مدیر الصندوق الصندوق عرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن وجود شكوك فیما یتعلق 
  .)۹(انظر إیضاح  یدیر ھذه المخاطر من خالل تنویع المحفظة االستثماریة من حیث تركز الصناعات

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

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

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ التغیر في أسعار السوق 
    

 ۹۳,۷۹٦± ۹٤,۲۹۸± %۱۰ ± التأثیر على صافي الموجودات
 
 العمالت مخاطر

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

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



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ألف لایر سعودي

 

۱٥ 
 

 خـر یوم للتقییـم   آ -۱۳
  م).۲۰۱٦ دیسمبر ۲۸م: ۲۰۱٦( م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ھو  سنةآخر یوم لتقییم الصندوق لل

 
 اعتماد القوائم المالیة -۱٤

 .م۲۰۱۸ مارس ۲۷الموافق  ـھ۱٤۳۹ بجر۱۰الصندوق بتاریخ  مدیرتم اعتماد ھذه القوائم المالیة من قبل 
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السنوية ممارسات التصويت - ملحق  

 قرار التصويت موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية لمصدرا
الشركة الوطنية السعودية للنقل 

 البحري
 نعم التصويت على إنتخاب أعضاء جملس اإلدارة  18/04/1438 16/01/2017

الشركة الوطنية السعودية للنقل 
 البحري

16/01/2017 18/04/1438 
احلسابات من بني املرشحني من املوافقة على إختيار مراجع 

 قبل جلنة املراجعة
 امتناع

الشركة الوطنية السعودية للنقل 
 البحري

16/01/2017 18/04/1438 
التصويت على إجازة األعمال والقرارات قبل جملس االدارة 

 احلايل
 امتناع

الشركة الوطنية السعودية للنقل 
 البحري

 نعم ع أرباحالتصويت على توزي 18/04/1438 16/01/2017

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

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

  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 شراء شركة جبل عمر للتطوير للحصة النقدية 

 املتبقية لشركة مكة لإلنشاء والتعمري
 امتناع

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

 البالد والرتخيص به لعام قادم
 امتناع

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

 والرتخيص به لعام قادم
 امتناع

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

ومكتب األبنية لالستشارات اهلندسية، والرتخيص به لعام 
 قادم.

 امتناع

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

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

 امتناع
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 قرار التصويت موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية لمصدرا

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

  قادم
 امتناع

 26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
ال اليت ستتم بني الشركة وبني شركة تربيد التصويت على األعم

 (6..14520املنطقة املركزية )
 امتناع

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

 (74.0222املنطقة املركزية )
 امتناع

 26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
تصويت على اشرتاك رئيس جملس إدارة الشركة األستاذ عبد ال

 العزيز بن حممد السبيعي يف عمل منافس
 امتناع

 26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
التصويت على اشرتاك نائب رئيس جملس اإلدارة الدكتور/ عبد 

 اهلل بن محد إبراهيم املشعل يف عمل منافس
 امتناع

 26/05/1438 23/02/2017 لتطويرشركة جبل عمر ل
التصويت على اشرتاك عضو جملس اإلدارة الدكتور/ زياد بن 

  عثمان بن إبراهيم احلقيل يف عمل منافس
 امتناع

 26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
التصويت على اشرتاك عضو جملس اإلدارة املهندس/ أنس بن 

 افسحممد صاحل بن محزة صرييف يف عمل من
 امتناع

 26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
التصويت على اشرتاك عضو جملس اإلدارة الدكتور/ أمحد 

 عثمان عبد اهلل القصيب يف عمل منافس
 امتناع

 26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
التصويت على اشرتاك عضو جملس اإلدارة االستاذ/ خالد بن 

 الفريح يف عمل منافس صاحل بن حممد
 امتناع

 26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
التصويت على اشرتاك عضو جملس إدارة الشركة األستاذ/ حمي 

 الدين صاحل كامل يف عمل منافس
 امتناع

 26/05/1438 23/02/2017 شركة جبل عمر للتطوير
التصويت على اشرتاك عضو جملس اإلدارة االستاذ/ ثامر 

 ناصر العطيش يف عمل منافس
 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 قدمة للبتروكيماوياتالشركة المت
 امتناع التصويت على القوائم املالية املوحدة 08/06/1438 07/03/2017 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
 امتناع  احلساباتالتصويت على تقرير مراجع  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
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 قرار التصويت موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية لمصدرا

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

 ( لاير0226222جملس 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 للبتروكيماوياتالشركة المتقدمة 
التصويت على توصية جملس اإلدارة بشأن إختيار مراجع 

 احلسابات اخلارجي
 امتناع

 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 كة المتقدمة للبتروكيماوياتالشر 
 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 كة جبل عمر للتطويرشر 
 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
ل جلنة التصويت على اختيار مراقب حسابات الشركة من قب

  املراجعة
 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 شراء شركة جبل عمر للتطوير للحصة النقدية 

 تعمرياملتبقية لشركة مكة لإلنشاء وال
 امتناع

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

 البالد والرتخيص به لعام قادم
 امتناع

 24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
 التصويت على استمرار تعامل الشركة مع شركة البالد املالية

 لعام قادموالرتخيص به 
 امتناع

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

ومكتب األبنية لالستشارات اهلندسية، والرتخيص به لعام 
 قادم.

 امتناع

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

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

 امتناع

 24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
التصويت على العقود واألعمال اليت ستتم بني الشركة وشركة 
اتش اس يب سي العربية السعودية احملدودة والرتخيص هبا لعام 

  قادم
 ناعامت

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

 (6..14520املنطقة املركزية )
 امتناع
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 قرار التصويت موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية لمصدرا

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

 (74.0222ة )املنطقة املركزي
 امتناع

 24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
التصويت على اشرتاك رئيس جملس إدارة الشركة األستاذ عبد 

 العزيز بن حممد السبيعي يف عمل منافس
 امتناع

 24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
بد التصويت على اشرتاك نائب رئيس جملس اإلدارة الدكتور/ ع

 اهلل بن محد إبراهيم املشعل يف عمل منافس
 امتناع

 24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
التصويت على اشرتاك عضو جملس اإلدارة الدكتور/ زياد بن 

  عثمان بن إبراهيم احلقيل يف عمل منافس
 امتناع

 24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
ضو جملس اإلدارة املهندس/ أنس بن التصويت على اشرتاك ع

 حممد صاحل بن محزة صرييف يف عمل منافس
 امتناع

 24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
التصويت على اشرتاك عضو جملس اإلدارة الدكتور/ أمحد 

 عثمان عبد اهلل القصيب يف عمل منافس
 امتناع

 24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
التصويت على اشرتاك عضو جملس اإلدارة االستاذ/ خالد بن 

 صاحل بن حممد الفريح يف عمل منافس
 امتناع

 24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
التصويت على اشرتاك عضو جملس إدارة الشركة األستاذ/ حمي 

 الدين صاحل كامل يف عمل منافس
 امتناع

 24/06/1438 23/03/2017 شركة جبل عمر للتطوير
التصويت على اشرتاك عضو جملس اإلدارة االستاذ/ ثامر 

 ناصر العطيش يف عمل منافس
 امتناع

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

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

 مع نمام الشركات اجلديد.
 نعم

 نعم  التصويت على القوائم املالية املوحدة 05/07/1438 02/04/2017 شركة التعدين العربية السعودية
 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 السعودية شركة التعدين العربية
 امتناع لتصويت على توصية جملس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح 05/07/1438 02/04/2017 شركة التعدين العربية السعودية
 نعم  راجع حسابات خارجيالتصويت على تعيني م 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
 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 شركة التعدين العربية السعودية
التصويت على تعديل النمام األساسي للشركة، وذلك مبا 

 يتفق مع نمام الشركات اجلديد
 نعم
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 قرار التصويت موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية لمصدرا
الشركة الوطنية السعودية للنقل 

 البحري
12/04/2017 15/07/1438 

  التصويت على تقرير جملس اإلدارة
 نعم

الشركة الوطنية السعودية للنقل 
 البحري

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

 نعم

الشركة الوطنية السعودية للنقل 
 البحري

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

 نعم

ة الوطنية السعودية للنقل الشرك
 البحري

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

 امتناع

الشركة الوطنية السعودية للنقل 
 البحري

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

 امتناع

الشركة الوطنية السعودية للنقل 
 البحري

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

 بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي
 نعم

الشركة الوطنية السعودية للنقل 
 البحري

12/04/2017 15/07/1438 
( لاير  22،222.،7التصويت على صرف مبلغ وقدره )

 ( لاير022،222كمكافأة ألعضاء جملس اإلدارة بواقع )
 امتناع

وطنية السعودية للنقل الشركة ال
 البحري

12/04/2017 15/07/1438 
 التصويت على تعديل النمام األساس للشركة

 نعم

 نعم  التصويت على تقرير جملس اإلدارة 21/07/1438 18/04/2017 شركة الصحراء للبتروكيماويات
 نعم سابات الشركةالتصويت على تقرير مراجع ح 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
 نعم 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
املادة احلادية  عديل املادة التاسعة عشرة /التصويت على ت

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
 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 

  ( لاير022،222مائيت ألف )
 امتناع

 نعم لس اإلدارةالتصويت على تقرير جم 27/07/1438 24/04/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية 



 

م7102التقرير السنوي لعام  –صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية    

 قرار التصويت موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية لمصدرا
 نعم التصويت على القوائم املالية للشركة 27/07/1438 24/04/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية 
 نعم التصويت على تقرير مراقب احلسابات 27/07/1438 24/04/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية 

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

عقد إجيار مكاتب يف منطقة الوادي الصناعي مع شركة تطوير 
  املوانئ

 امتناع

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

ن سنة بدأت م 05االستمرار بعقد إجيار تطويري ملدة 
  م ألرض صناعية مبنطقة الوادي الصناعي0274سبتمرب 

 امتناع

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

م 0270سنة بدأت من يناير  02االستمرار بعقد إجيار ملدة 
 ألرض صناعية لشركة اخلطوط السعودية للتموين،

 ناعامت

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

سنة بدأت من سبتمرب  02االستمرار بعقد إجيار ملدة 
 م ألرض صناعية لشركة زيوت برتومني0270

 امتناع

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

سنة بدأت من سبتمرب  75االستمرار بعقد إجيار ملدة 
 م ألرض صناعية لشركة ومارق0274

 امتناع

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

 م لشركة سقالة للتجارة،0270أرض صناعية يف عام 
 امتناع

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

 لألدوية م ملستودع سقالة0270أرض صناعية يف عام 
 امتناع

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

م ألرض صناعية .027سنة بدأت من فرباير  02إجيار ملدة 
 لشركة سقالة فارما لألدوية

 امتناع

 27/07/1438 24/04/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية 
يف عقد خدمات  صويت على املعامالت التجارية املتمثلةالت

 انشائية وكهربائية
 امتناع

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

  خدمات انشائية وكهربائية
 امتناع

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

 ( اGC5تنفيذ أعمال بنية حتتية داخل خمطط املروج )
 امتناع

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

 (TH3ج )تنفيذ أعمال بنية حتتية داخل خمطط املرو 
 امتناع
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 قرار التصويت موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية لمصدرا

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

 مسبق للعام القادم لشراء مواد خام من شركة تطوير املوانئ
 امتناع

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

خدمات استشارية حسب الطلب بني الشركة وشركة ترينر 
 لإلستشارات اهلندسية

 امتناع

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

 شاشات تلفزيونية من شركة يوسف ناغي املتحدة
 تناعام

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

  االستمرار بعقد إجيار
 امتناع

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

 ل جتارياالستمرار بعقد إجيار حمل
 امتناع

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

 سنوات  72ملدة  إدارة وخدمات
 امتناع

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

 إدارة وخدمات ملدة مخسة سنوات
 امتناع

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

 مسبق للعام القادم
 امتناع

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

 سنوات 5بعقد إجيار مكاتب جتارية ملدة 
 امتناع

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

 27/07/1438 24/04/2017 مار المدينة اإلقتصادية إع
التصويت على تعديل النمام األساس للشركة وذلك مبا يتفق 

 مع نمام الشركات اجلديد
 نعم

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

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

 اإلدارة
 امتناع

 نعم التصويت على تقرير جملس اإلدارة 12/08/1438 08/05/2017 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
 نعم  التصويت على تقرير ُمراجع حسابات الشركة 12/08/1438 08/05/2017 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
 نعم  التصويت على القوائم املالية املوحدة 12/08/1438 08/05/2017 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

 12/08/1438 08/05/2017 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
التصويت على تعيني ُمراجعي حسابات الشركة املرشحني من 

راجعة،
ُ
 قبل جلنة امل

 نعم

 امتناع  التصويت على األعمال والُعقود مع أاراف ذوي عالقة 12/08/1438 08/05/2017 ة للتأمين التعاونيشركة بوبا العربي



 

م7102التقرير السنوي لعام  –صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية    

 قرار التصويت موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية لمصدرا
 نعم التصويت على توزيع أرباح على املسامهني 12/08/1438 08/05/2017 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

 12/08/1438 08/05/2017 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
لتصويت على صرف مبلغ مليونني وتسعمائة ألف لاير ا

  سعودي، كمكافأه ألعضاء جملس اإلدارة
 امتناع

 امتناع التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة 12/08/1438 08/05/2017 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

 12/08/1438 08/05/2017 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
صويت على حتديث النمام األساس للشركة، وفقا لقانون الت

 الشركات اجلديد
 نعم

 امتناع التصويت على سياسة مكافآت أعضاء جملس اإلدارة. 12/08/1438 08/05/2017 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
 امتناع افآت أعضاء جلان جملس اإلدارةالتصويت على سياسة مك 12/08/1438 08/05/2017 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
 امتناع التصويت على برنامج األسهم املخصصة للموظفني 12/08/1438 08/05/2017 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

 12/08/1438 08/05/2017 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
لاير  152،.77،25التصويت على شراء الشركة ألسهم مببلغ 

 ودي، هبدف ختصيصها لربنامج موظفي الشركةسع
 امتناع

 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 التصويت على القوائم املالية للشركة 22/08/1438 18/05/2017 مات الصناعيةالشركة السعودية للخد

 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 التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة 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 نة املراجعةالتصويت على التحديثات اخلاصة بالئحة عمل جل 22/08/1438 18/05/2017 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 امتناع التصويت على تشكيل جلنة املراجعة 22/08/1438 18/05/2017 الشركة السعودية للخدمات الصناعية

 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 دية للخدمات الصناعيةالشركة السعو 
التصويت على املعامالت بني الشركة السعودية للخدمات 

 الصناعية )سيسكو( وشركاهتا التابعة(
 امتناع

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

 ة لشركة سيسكو( وشركة كرم فيدكس)شركة تابع
 امتناع

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

)شركة تابعة لشركة سيسكو( والشركة العربية لثروة العلوم 
  احملدودة

 امتناع

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

 والصادرات احملدودة )تصدير( )شركة تابعة لشركة سيسكو(
 امتناع
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 قرار التصويت موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية لمصدرا

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

 ات احملدودة )تصدير( وشركة حمطة بوابة البحر األمحروالصادر 
 امتناع

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

)شركة تابعة لشركة سيسكو( وشركة علي رضا للسفر 
 والسياحة

 امتناع

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

 )شركة تابعة لشركة سيسكو( وشركة حداده
 امتناع

 22/08/1438 18/05/2017 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
التصويت على املعامالت بني شركة كنداسة خلدمات املياه 

  لشركة سيسكو( )كنداسة( )شركة تابعة
 امتناع

 22/08/1438 18/05/2017 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
التصويت على املعامالت بني الشركة السعودية للخدمات 
الصناعية وشركة اجلرب تالكي احملدودة )شركة زميلة لشركة 

 سيسكو(
 امتناع

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

 الصناعية وشركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
 امتناع

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

  )شركة تابعة لشركة سيسكو(
 امتناع

 نعم التصويت على تقرير جملس اإلدارة 25/08/1438 21/05/2017 أمين التعاونيشركة والء للت
 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

 امتناع  إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة 25/08/1438 21/05/2017 الء للتأمين التعاونيشركة و 

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

  املرشحني
 نعم

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

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

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

 25/08/1438 21/05/2017 شركة والء للتأمين التعاوني
لاير سعودي كمكافاة  760.26222ى صرف التصويت عل

  ألعضاء جملس االدارة
 امتناع

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

 اإلدارة االستاذ سليمان بن عبداهلل القاضي
 امتناع

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

 العثمان
 امتناع
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 قرار التصويت موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية لمصدرا

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

  للخدمات الطبية
 امتناع

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

  بروكري
 امتناع

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

 قباين
 امتناع

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

  أميانتيت
 امتناع

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

 الشعييب
 امتناع

 25/08/1438 21/05/2017 شركة والء للتأمين التعاوني
التصويت على إصدار وثيقة تأمني ملدة سنة واحدة عن اريق 

 الف لاير .02تأمني مبجموع أقساط وسطاء 
 امتناع

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

 بن عصام قباين بعمل خمتص بوسااة التأمني.
 امتناع

 نعم يار مراقب احلسابات اخلارجيالتصويت على اخت 29/10/1438 23/07/2017 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار

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

  ذات العالقة
 امتناع

 نعم التصويت على تعديل الئحة جلنة املراجعة 02/02/1439 22/10/2017 شركة التعدين العربية السعودية
 نعم التصويت على تعديل الئحة الرتشيحات واملكافآت 02/02/1439 22/10/2017 ة التعدين العربية السعوديةشرك

 نعم التصويت على انتخاب أعضاء جملس اإلدارة 02/02/1439 22/10/2017 شركة التعدين العربية السعودية
 نعم تشكيل جلنة املراجعة التصويت على 02/02/1439 22/10/2017 شركة التعدين العربية السعودية

 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
التصويت على سياسة مكافآت أعضاء جلان جملس اإلدارة 

 املعدلة 
 عمن

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

  اإلدارة
 نعم

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

 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 الشركة السعودية للنقل الجماعي
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 قرار التصويت موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية لمصدرا
 نعم التصويت على الئحة عمل جلنة املكافآت و الرتشيحات 16/03/1439 04/12/2017 الشركة السعودية للنقل الجماعي
 نعم التصويت على الئحة عمل جلنة املراجعة 16/03/1439 04/12/2017 الشركة السعودية للنقل الجماعي

 عودية للنقل الجماعيالشركة الس
04/12/2017 16/03/1439 

التصويت على سياسة ومعايري الرتشيح لعضوية جملس إدارة 
 الشركة

 نعم

 الشركة السعودية للنقل الجماعي
04/12/2017 16/03/1439 

التصويت على سياسة مكافآت أعضاء اجمللس وكبار 
 التنفيذيني

 نعم

 16/03/1439 04/12/2017 شركة أسمنت نجران
التصويت على إضافة مادة للنمام األساسي للشركة برقم 

(71) (7.( )76( )02 ) 
 نعم

 نعم (41) (07التصويت على تعديل املادة ) 16/03/1439 04/12/2017 شركة أسمنت نجران

 16/03/1439 04/12/2017 شركة أسمنت نجران
التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد النمام األساسي 

 يتفق مع اإلضافة للشركة مبا
 نعم

 نعم التصويت على الئحة حوكمة الشركة احملدثة 16/03/1439 04/12/2017 شركة أسمنت نجران
 نعم التصويت على الئحة عمل جلنة املراجعة احملدثة 16/03/1439 04/12/2017 شركة أسمنت نجران
 نعم نة الرتشيحات واملكافأت احملدثةالتصويت على الئحة عمل جل 16/03/1439 04/12/2017 شركة أسمنت نجران

 16/03/1439 04/12/2017 شركة أسمنت نجران
التصويت على سياسات ومعايري واجراءات العضوية يف جملس 

 االدارة احملدثة
 نعم

 16/03/1439 04/12/2017 شركة أسمنت نجران
التصويت على سياسه مكافأت اعضاء جملس االدارة واللجان 

 دارة التنفيذية احملدثةاملنبثقه منه و اال
 نعم

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

 (Roveرووف )
 نعم

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

  الكأم
 نعم

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

 والرتشيحات
 نعم

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

 03/04/1439 21/12/2017 إعمار المدينة اإلقتصادية
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 إعمار المدينة اإلقتصادية
 نعم وكمة الشركةالتصويت على حتديث الئحة ح 08/04/1439 26/12/2017 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار

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

 واملكافآت
 نعم
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 قرار التصويت موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية لمصدرا

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

 واإلدارة التنفيذية
 نعم

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

 يف جملس اإلدارة
 نعم

 نعم التصويت على حتديث الئحة عمل جلنة املراجعة 08/04/1439 26/12/2017 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار
 نعم التصويت على توصية جملس اإلدارة بصرف أرباح للمسامهني 08/04/1439 26/12/2017 مارشركة الحمادي للتنمية واإلستث
 نعم التصويت على الئحة جلنة املكافآت و الرتشيحات احملدثة 09/04/1439 27/12/2017 شركة الصحراء للبتروكيماويات
 نعم ات ومعايري العضوية يف جملس اإلدارةالتصويت على سياس 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
دارة بتعيني األستاذ / خالد بن التصويت على قرار جملس اإل

 صاحل الفريح عضواا مبجلس اإلدارة
 نعم

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

 األستاذ/ عبدالعزيز النويصر
 نعم

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

  الشركة الوانية للرعاية الطبية )رعاية(
 نعم

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

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

 10/04/1439 28/12/2017 كة المتقدمة للبتروكيماوياتالشر 
التصويت على توصية جملس اإلدارة على تعيني األستاذ 

 كعضو يف جلنة املراجعة عبداهلل عبدالرمحن بوعلي
 نعم

 10/04/1439 28/12/2017 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
التصويت على سياسات ومعايري وإجراءات العضوية يف جملس 

 دارة احملدثةاإل
 نعم

 10/04/1439 28/12/2017 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
التصويت على سياسة املكافآت ألعضاء جملس اإلدارة 

  واللجان املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية
 نعم

 نعم املكافآت احملدثةالتصويت على الئحة عمل جلنة الرتشيحات و  10/04/1439 28/12/2017 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
 نعم  التصويت على الئحة عمل جلنة املراجعة احملدثة 10/04/1439 28/12/2017 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

 12/04/1439 30/12/2017 شركة دله للخدمات الصحية
التصويت على حتديث الئحة عمل جلنة املكافآت 

آت أعضاء جملس اإلدارة واللجان سياسة مكافو   والرتشيحات
 املنبثقة وكبار التنفيذين

 نعم

 نعم التصويت على حتديث الئحة عمل جلنة املراجعة 12/04/1439 30/12/2017 شركة دله للخدمات الصحية
 شركة دله للخدمات الصحية

30/12/2017 12/04/1439 
التصويت على حتديث سياسات ومعايري وإجراءات العضوية 

 يف جملس إدارة الشركة
 نعم
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