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AlAhli Saudi Small and Mid‐Cap Equity Fund   ألسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة األهلي صندوق

Investment Fund Information    معلومات صندوق االستثمار
Investment Objective    االستثمارأهداف 
AlAhli Saudi Small and Mid‐Cap Equity Fund investment objective 
is  to  generate  long‐term  capital  growth  through  investing 
primarily  in  Saudi  small  and  mid‐Cap  companies  in  the  Saudi 
equity market in accordance with the Sharia guidelines issued by 
the Sharia Board.  

صندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الصغرية واملتوسطة يهدف إىل حتقيق النمو يف رأس املال 
على املدى الطويل من خالل االستثمار يف أسهم الشركات الصغرية واملتوسطة يف سوق األسهم 

  السعودي وفقا للمعايري الشرعية الصادرة عن اهليئة الشرعية للصندوق.

Investment Policies    سياسات االستثمار وممارساته
The  fund  invests  primarily  in  sharia  compliant  Saudi  small  and 
mid‐cap  companies  listed  in  the  Saudi  equity market  including 
IPOs  and  right  issues,  and  ETFs  authorized  by  Capital  Market 
Authority.  In  addition,  the  Fund  may  invest  in  real  estate 
investment  traded  funds and  shares of  companies  listed on  the 
Saudi parallel market (Nomu), including IPOs and right issues. The 
fund may also invest in mutual funds that invest in Saudi or GCC 
markets.  

االستثمار بشكل أساسي يف أسهم الشركات السعودية الصغرية واملتوسطة املدرجة يف السوق 
الرئيسية املتوافقة مع املعايري الشرعية ويشمل ذلك الطروحات األولية وحقوق األولوية، وصناديق 

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

   األسواق السعودية أو اخلليجية.صناديق استثمارية تستثمر يف

Distribution of Income & Gain Policy    سياسة توزيع الدخل واألرباح
Income and dividends will be reinvested  in the Fund. No  income 
or dividends will be distributed to Unitholders. 

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

‐ The fund’s reports are available upon request free of charge.    ر الصندوق عند الطلب وبدون مقابل.تتاح تقاري - 
Fund Performance    أداء الصندوق
Fund performance for the last three years:    الصندوق للسنوات الثالث األخيرة: أداء

 Year 2018 2017 2016  السنة

 *AUM 61,712,412  70,488,902  83,453,282  األصول* صافي قيمة

 *NAV per Unit 1.46  1.45  1.52  صافي قيمة األصول لكل وحدة*

 *Highest Price 1.75  1.53  1.52  أعلى سعر وحدة*

 *Lowest Price 1.35  1.34  1.13  أقل سعر وحدة*

 Number of Units 42,163,594  48,620,748  55,017,373  عدد الوحدات

 Income Distribution -  -  -  األرباح الموزعة

 Fees & Expense Ratio  2.15%  2.03%  2.12%  إجمالي نسبة الرسوم والمصروفات

 In Saudi Riyal*     *بالريال السعودي   
Total return compared to the benchmark:    :العائد اإلجمالي للصندوق مقارنة بالمؤشر

 Years ‐   5 Years 3سنوات Year ‐ 3 1 سنة  الفترة – سنوات 5   Period 

 % Fund Return 2.45-  0.34-  0.96  %عائد الصندوق 

 % Benchmark Return 4.26-  1.42-  7.26-  %عائد المـؤشـــــــر    
 
Annual total return for the fund last 10 years: 

  :للعشر سنوات الماضيةللصندوق العائد اإلجمالي السنوي 

 Year 2018 2017  2016  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  السنة

 % Return 0.96 -4.42  2.59  -23.29  16.30  36.63  18.57  5.34  13.83  44.76  العائــــد %

 % Benchmark -7.26 0.10 3.19 -22.04 7.72 36.58 24.67 7.61 9.34 39.95  المؤشر %   
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Actual  fees  and  fund  expenses  paid  by  the  investment  fund 
during the year as a percentage of average Net Asset Value: 
 

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

   المئويةالنسبة   الرسوم والمصروفات
%  

 لایر ألف
SAR ‘000 Fees and Expenses  

 Management Fee Expense  1,256  1.85  رسوم اإلدارة

 VAT on Management Fee 63 0.09  اإلدارة رسوم على املضافة القيمة ضريبة

 Audit Fee Expense  34  0.06  مراجعة حسابات الصندوق

 Fund Administration  19  0.03  العمليات اإلدارية

  CMA Fee  7  0.01  هيئة السوق املالية

 Tadawul Fee 5 0.01  تداول

 Custody Fees  12  0.02  رسوم احلفظ

 Shariah Audit Fee Expense  29  0.05  املراجعة الشرعية

 Fund Board Fee Expense  18  0.03  جملس إدارة الصندوق

اية  رسوم التعامل  Dealing Fees (and its percentage of 97 0.16  العام)(ونسبتها من حجم الصندوق يف 
the size of the fund at the end of the year) 

  Total Fees and Expenses   1,540  2.31  مجموع الرسوم والمصاريف   
Material Changes    تغيرات جوهرية حدثت خالل الفترة
Crude oil prices averaged USD 71.69 per barrel during 2018 but 
have been volatile during the year recording its highest level 
reaching USD 86.29 per barrel, but declining by 37% during the 
last quarter of the year and closing the year with a decline of 19% 
from 2017 levels. 
Furthermore, in Saudi Arabai, VAT implementation, Expat fees, an 
upward revision of gasoline prices have come into effect in 2018. 
Government initiated a monthly allowance payment for 
government employees. Government also waived the cement 
export fees to reduce accumulating local inventories. Aramco 
started negotiations to buy a strategic holding in SABIC from 
Public Investment Fund during 2018.  
The Saudi Arabia budget for 2019 has a clear focus on spending, 
capex and the private sector that is expected to boost economic 
development. Importantly, the budget has set a well‐defined 
pathway towards higher dependency on non‐oil revenues and 
gradual implementation of energy price & subsidy adjustments. 
The gradual implementation of reforms under National 
Transformation Plan (NTP) 2020 and Saudi Vision 2030 is positive 
for the Kingdom. 
The inclusion of KSA by MSCI into its Emerging Market and FTSE 

inclusion of Saudi Arabian’s index are potent near‐term catalyst 

for the equity markets. 

 كانت  لكنها للربميل ردوال 71.69 مستوى يف 2018 لعام اخلام النفط أسعار متوسط كان
 االخري الربع خالل %37ب واخنفضت 86.29 األسعار سجلت حيث السنة خالل متذبذبة
  .2017 مستويات من %19 باخنفاض السنة لتغلق
 ومراجعة األجانب، على والرسوم السعودية يف املضافة القيمة ضريبة تطبيق مت ذلك، إىل إضافة
 قامت كما  احلكومة، ملوظفي معيشه غالء بدل احلكومة وأقرت. 2018 عام يف البنزين أسعار

. القطاع يف املرتفعة املخزون مستويات لتقليل التصدير رسوم من اإلمسنت شركات بإعفاء احلكومة
 صندوق من سابك يف اسرتاتيجية حصة على لالستحواذ مناقشات يف أرامكو ودخلت

  .2018 عام خالل العامة االستثمارات
 الذي اخلاص والقطاع الرأمسالية، والنفقات اإلنفاق، على 2019 لعام السعودية ميزانية ركزت كما
 االعتماد حنو جيدا مسارا امليزانية حددت ذلك، من واألهم. االقتصادية التنمية يعزز أن املتوقع من

 ةخط إطار يف الدعم ورفع الطاقة ألسعار التدرجيي والتنفيذ النفطية غري اإليرادات على أكرب بدرجة
  .اململكة على إجيابيا تؤثر اليت 2030 السعودية والرؤية 2020 الوطنية التنمية

 فوتسي ومؤشر الناشئة لألسواق آي سي إس إم مؤشر إىل السعودية املالية السوق انضمام يعد
  .القصري املدى على قويا حافزا الناشئة لألسواق

Exercising of voting rights    ممارسات التصويت السنوية
The Fund Manager has exercised voting rights, for more details 
kindly refer to the “Exercising of voting right Annex”. 

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

Fund Board Annual Report    تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي
The Board of Directors  consists of  the  following members, who 
were  appointed  by  the  fund  manager  and  approved  by  the 
Capital Market Authority: 

يتكون جملس إدارة الصندوق من األعضاء التاليني، والذين تعيينهم من قبل مدير الصندوق بعد 
 :موافقة هيئة السوق املالية
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Mohammed Al‐Ali                                   Chairman 
Mohammed Saqaf     non‐independent member 
Dr. Abdulrauof  Banajah     independent member 
Alaaeldden Sami       independent member 
The  Fund's  Board  of Directors  held  two meetings  during  2018. 
The following is a summary of the key decisions approved and the 
matters discussed by the Fund’s Board of Directors: 

- Fund’s objectives achievement and performance review during 
the year. 

- Risks  related  to  the  funds;  including:  liquidity,  market, 
operational risks. 

- Ensuring  fund’s  compliance  to  all  applicable  rules  and 
regulations. 

- Appointment of AlBilad  Investment Company as  independent 
custodian for the Fund’s assets. 

- Update the Fund’s audit fees. 

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

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

م، وفيما يلي ملخصا ألهم القرارات 2018عقد جملس إدارة الصندوق اجتماعني خالل العام 
  : مت إقرارها واملواضيع اليت متت مناقشتها من قبل جملس إدارة الصندوقاليت
  .ندوق ألهدافه وأدائه خالل العاممناقشة حتقيق الص -
  .املخاطر املتعلقة بالصندوق مبا يف ذلك خماطر السيولة، السوق، والتشغيل -
  .وااللتزامالتزام الصناديق بلوائح هيئة السوق املالية مع مسؤول املطابقة  -
  تعيني شركة البالد لالستثمار كأمني حفظ مستقل ألصول الصندوق. -
  حتديث رسوم مراجعة حسابات الصندوق. -

Fund Manager   مدير الصندوق

NCB Capital Company, Saudi Arabia 

Tower B, King Saud Road, P.O. Box 22216, Riyadh 11495 

Tel: +966 920000232 

Website: www.alahlicapital.com 

 األهلي املالية، اململكة العربية السعوديةشركة 
  11495، الرياض 22216الربج ب، طريق امللك سعود، ص.ب. 

 +966 920000232هاتف: 
 www.alahlicapital.comاملوقع: 

Sub‐Manager / Investment Adviser    أو مستشارين االستثمار/مدير الصندوق من الباطن و

None   ال يوجد

Investment Activities   أنشطة االستثمار

On  the  back  of  the  different  government  initiatives  and 
announcements  throughout  2018  (increase  in  gas  prices,  VAT 
Implementation, expat exodus, the inclusion of KSA by MSCI and 
FTSE),  the  fund witnessed  some  changes  to  stock  selection and 
sector  allocation  to  enhance  performance  and  gain  from 
capitalizing on positive changes and economic development and 
the  positive  outlook  on  the medium  and  long  term  economic 
trends  in  KSA  which  is  expected  to  directly  affect  Saudi  listed 
companies in the future. 

 إدراج و ،تطبيق ضريبة القيمة املضافة( 2018 عام خالل املختلفة احلكومية املبادرات خلفية على
 التغيريات بعض الصندوق شهد) وفوتسي آي سي إس إم شركة قبل من السعودية العربية اململكة

 لتنميةاو  اإلجيابية التغريات من واالستفادة األداء، لتعزيز القطاعات وتوزيع األسهم اختيار يف
 من واليت للمنطقة والطويل املتوسط املدى على االقتصادي بالتوجه اإلجيابية والنظرة االقتصادية

 .املستقبل يف سعوديةال الشركات بعض على مباشر بشكل تؤثر أن املتوقع

Performance   داءتقرير األ

Fund Performance                      0.96   % 
Benchmark Performance         ‐7.26   % 

    

  %  0.96    أداء الصندوق
  %  7.26-  أداء املــــــــؤشــــــر

The fund outperformed the benchmark by 822 bps.   .أساس نقطة 822 بفارق املؤشر أداء عن الصندوق أداء تفوق

Terms & Conditions Material Changes   تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق

- Updating  the  fund  offering  documents  to  include:  Information 

Memorandum,  Terms  and  Conditions,  and  Summary  of  Key 

Information  in  line  with  the  requirements  of  the  amended 

Investment Funds Regulations.  

- Appointment of AlBilad Capital as the fund custodian. 

- Amendment of Auditor’s annual fees. 

تعديـــل مــسـتــنـدات الـصنــدوق لــــتشمـــل املســـتنــدات الـتــالــيـــة: مــــذكرة املعلومات، الـــــشــروط  - 
اديق واألحــكـــام، ومــلـخـــــص املــعــلـــومـــــات الـــرئـيـســـة وذلك الــتـــزاما مبتطــلبــات الئحة صن

 االستــثــمــار املـــعـــدلة.
 تعيني شركة البالد لالستثمار (البالد املالية) كأمني حفظ للصندوق. -
 تعديل رسوم مراجع احلسابات السنوية. -

Investments in other Investment Funds    االستثمار في صناديق استثمارية أخرى
The  fund management  fee  is  1.85%  of NAV. Management  fees 

charged  by  investments  in  the  following  funds  have  been 

rebated: 

‐ AlAhli Freestyle Equity Fund 

سنويا من صايف قيمة أصول الصندوق،  %1.85نسبة رسوم اإلدارة احملتسبة على الصندوق هي 
  ا الصندوق املوضحة أدناه:وقد مت التنازل عن رسوم اإلدارة للصناديق االستثمارية اليت يستثمر 

  صندوق األهلي املرن لألسهم السعودية -
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Special Commission    عموالت خاصة

No special commissions were received during the period   مل حيصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة خالل الفرتة.

Custodian    أمين الحفظ
AlBilad Capital 

King Fahad Road, P.O. Box 140, Riyadh 11411, Saudi Arabia 

Tel: +966 92000 3636 

Website: www.albilad‐capital.com 

  )املالية البالد( لالستثمار البالد شركة
  السعودية العربية اململكة ،11411 الرياض ،140. ب.ص فهد، امللك طريق
  3636 92000 966+  :هاتف
  www.albilad‐capital.com: اإللكرتوين املوقع

Custodian’s duties and responsibilities    واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ
‐ The custodian shall be held responsible to the fund manager 
and unitholders for any losses caused to the investment fund due 
to the custodian fraud, negligence, misconduct or willful default. 
‐ The custodian shall be responsible for taking custody and 

protecting the fund's assets on behalf of unitholders, and taking 

all necessary administrative measures in relation to the custody 

of the fund's assets. 

- The Fund Manager acknowledges that the responsibilities 

vested in the custodian does not include ensuring the fund 

manager's compliance with the contents of subparagraphs (a,b,c) 

of paragraph (d‐3) of annex 5 of the Investment Funds 

Regulations. 

 أدى سواء الئحة صناديق االستثمار، ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوالً  احلفظ أمني عدي -
 الئحة الئحة صناديق االستثمار أو أحكام مبوجب ثالثا طرفا ا كلف أم مباشر مسؤولياته بشكل

 عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير جتاه مسؤوالً  احلفظ أمني ويُعدّ  هلم. األشخاص املرخص
 .املتعمد تقصريه أو تصرف سوء أو إمهال أو احتيال بسبب النامجة خسائر الصندوق

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

بأمني احلفظ ال تشمل إبداء رأيه حول ما إذا كان يقر مدير الصندوق بأن املسؤوليات املنوطة  -
) 5) من امللحق (3-مدير الصندوق قد قام باألنشطة يف الفقرات الفرعية (أ،ب،ج) من الفقرة (د

  .من الئحة صناديق االستثمار

Fund Manager Opinion    مدير الصندوقرأي 
‐  Units  were  issued,  transferred  and  redeemed  in  accordance 
with the provision of the Investment Funds Regulations and Fund 
Terms and Conditions. 
‐  Units  were  valued  and  calculated  in  accordance  with  the 
provisions  of  Investment  Funds  Regulations,  Fund  Terms  and 
Conditions, and Information Memorandum.  
‐ The Custodian hereby confirms that it have not breached any of 
the  Investment  Restrictions,  Limitations  and  borrowing  powers 
applicable. 

حكام مت إصدار ونقل واسرتداد الوحدات مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأ -
  الصندوق.

مت تقومي وحساب سعر الوحدات مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام  -
  الصندوق.

ا. -   مل تتم خمالفة أي من قيود و حدود االستثمار وصالحيات االقرتاض املأمور 

Auditor    المحاسب القانوني
KPMG Al Fozan & Partners 

Zahran Business Center, Prince Sultan Street, P.O Box 55078 

21534 Jeddah, Saudi Arabia 

Tel: +966 12 6989595     

Website: www.kpmg.com/sa   

  كي يب ام جي الفوزان وشركاه
  ، 55078شارع األمري سلطان ص.ب  –مركز زهران لألعمال 

 اململكة العربية السعودية،  21534جدة 
      9595 698 12 966+هاتف: 
   www.kpmg.com/saاملوقع: 

Auditor’s Opinion    رأي المحاسب القانوني
Accompanying  financial  statements  have  complied  with  the 
requirements  of  the  applicable  provisions  of  the  Investment 
Funds  Regulations  issued  by  the  Capital Market  Authority,  and 
the  Fund’s  Terms  and  Conditions  and  the  Information 
Memorandum  in  so  far  as  they  affect  the  preparation  of  the 
financial statements and accordingly nothing has been  reported 
by  the  auditor  in  their  report which  is  in  compliance with  the 
SOCPA requirements. 
 

إن القوائم املالية املرفقة هلذا التقرير متوافقة مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن 
عداد القوائم املالية، الصندوق ومذكرة معلوماته فيما يتعلق بإ هيئة السوق املالية، وشروط وأحكام

ومل يوجد ما تتطلب اإلبالغ عنه من قبل مراجع احلسابات يف تقريره حسب متطلبات اهليئة 
  السعودية للمحاسبني القانونني.

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  صندوق األھلي ألسھم الشركات السعودیة الصغیرة والمتوسطة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

  القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 مـع 

 لحملة الوحدات المستقل الحسابات تقریر مراجع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

۱ 
 

  صندوق األھلي ألسھم الشركات السعودیة الصغیرة والمتوسطة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
 قائمة المركز المالي 

 م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱كما في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

 إیضاح 
 دیسمبر ۳۱

 م۸۲۰۱
دیسمبر  ۳۱
 م۷۲۰۱

 ینایر ۱

 م۲۰۱۷
     

     الموجـودات
 ٥٫۳۱٥ ۹٥۱ ۲۷٦ ۸ نقد وما في حكمھ

 ۷۸٫۰۰۷ ٦۹٫٦۲٦ ٦۱٬٥۰٦  ۹ ستثمارات إ

 ۱۳٦ ۷۳ ٥۰  مدینةتوزیعات أرباح 

 ۸۳٫٤٥۸ ۷۰٫٦٥۰ ٦۱٬۸۳۲  إجمالي الموجودات

     

     لتزاماتاإل

 ٥ ۱٦۱ ۱۲۰  أرصدة دائنة أخرى
 ۸۳٫٤٥۳ ۷۰٫٤۸۹ ٦۱٬۷۱۲  العائدة لحملة الوحدات  حقوق الملكیة

 ٥٥٫۰۱۷ ٤۸٫٦۲۰ ٤۲٬۱٦٤ ۱۰ باأللف القائمة عدد الوحدات 

     

 ۱٫٥۱٦۹ ۱٫٤٤۹۸ ۱٫٤٦۳٦  للوحدة الواحدة (لایر سعودي) – حقوق الملكیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )۱٦) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (

 .القوائم المالیةجزءاً ال یتجزأ من ھذه 



 

۲ 
 

 صندوق األھلي ألسھم الشركات السعودیة الصغیرة والمتوسطة 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

  الشامل قائمة الدخل

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

 ایضاح 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
    

 ۲٬۱٦٤ ۲٬٥٦۲  دخل من توزیعات أرباح

 بالقیمة العادلة من خاللمدرجة ستثمارات اأرباح محققة من 

 ۳٬۷۳۲ ۱٥۱  الخسارة وأالربح 

بالقیمة العادلة من خالل  مدرجة ستثماراتاخسائر غیر محققة من 
  (۸٬٤۰۱) (۷۰۹)  الخسارة وأالربح 

 إیرادات أخرى 
 ۱۰۱ ۲۱۸ 

  (۲٬۲۸۷) ۲٬۱۰٥  / (الخسائر) إجمالي اإلیرادات

    

 (۱٬۳٥٤) (۱٬۲٥٦) ۱۱ أتعاب إدارة                                                                                    

 -- (٦۳)  ضریبة القیمة المضافة

 (۲۸) )۳۹(  أتعاب مھنیة

 (۲۷) (۲۹)  أتعاب تدقیق شرعي

 (٤۷) )۱۹(  مصروفات إداریة

 (۱۸) (۱۸)  الصندوقمكافأة أعضاء مجلس إدارة 

 -- )۱۲(  مصروف الحفظ

 (۷) (۷)  أتعاب ھیئة السوق المالیة

 (۱٬٤۸۱) (۱٬٤٤۳)  إجمالي المصروفات التشغیلیة

    

  (۳٬۷٦۸) ٦٦۲  الدخل/ (الخسارة) للسنة

 -- --  الدخل الشامل اآلخر للسنة

  (۳٬۷٦۸) ٦٦۲  إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل للسنة

 

 

 

 

 

 

 )۱٦) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (

 .القوائم المالیةجزءاً ال یتجزأ من ھذه 
  



 

۳ 
 

 صندوق األھلي ألسھم الشركات السعودیة الصغیرة والمتوسطة
 )(مدار من قبل شركة األھلي المالیة

 الوحدات العائدة لحملة  حقوق الملكیةالتغیرات في قائمة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )۱٦) إلى (۱(تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 .القوائم المالیةجزءاً ال یتجزأ من ھذه 

 دیسمبر ۳۱  

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
    

 ۸۳٬٤٥۳ ۷۰٬٤۸۹  السنةالعائدة لحملة الوحدات في بدایة حقوق الملكیة 

    

  )۳٬۷٦۸( ٦٦۲  للسنةالشامل  (الخسارة) /الدخلإجمالي 

    

السنةن المعامالت في الوحدات خالل م كیةلحقوق المفي النقص      

    

 ٦٬۹۹۸ ٥٬۲۱۸  من وحدات مباعةالمحصل 
  )۱٦٬۱۹٤( )۱٤٬٦٥۷(  مستردةالوحدات القیمة 

  )۹٬٤۳۹(  )۹٬۱۹٦(  

 ۷۰٬٤۸۹ ٦۱٬۷۱۲  السنةالعائدة لحملة الوحدات في نھایة حقوق الملكیة 



 

٤ 
 

 صندوق األھلي ألسھم الشركات السعودیة الصغیرة والمتوسطة 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

  التدفقات النقدیةقائمة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

 

 دیسمبر ۳۱ إیضاح

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷

    
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التشـغیلیة

 (۳٬۷٦۸) ٦٦۲  سنةلل / (الخسارة)الدخل

    تسویة لـ:

بالقیمة العادلة من خالل مدرجة ستثمارات اغیر محققة من  خسائر
 الربح أو الخسارة

 
۷۰۹  ۸٬٤۰۱ 

  ۱٬۳۷۱ ٤٬٦۳۳ 

    التشغیلیة: لتزاماتالتغیرات في الموجودات واال

  (۲۰) ۷٬٤۱۱  الربح أو الخسارةبالقیمة العادلة من خالل مدرجة ستثمارات إ

 ٦۳ ۲۳   مدینةتوزیعات أرباح 

 ۱٥٦  (٤۱)  أرصدة دائنة أخرى

 ٤٬۸۳۲ ۸٬۷٦٤  األنشطة التشـغیلیة         المتوفر منصافي النقد 

    

    التمویلیــة:التدفقات النقدیة من األنشـطة 

 ٦٬۹۹۸ ٥٬۲۱۸  مباعة من وحدات المحصل 

  (۱٦٬۱۹٤)  (۱٤٬٦٥۷)  مستردة ال وحداتال قیمة

  (۹٬۱۹٦)  (۹٬٤۳۹)  األنشـطة التمویلیة المستخدم فيصافي النقد 

    

  (٤٬۳٦٤) (٦۷٥)  النقص في النقد وما في حكمھ

 ٥٬۳۱٥ ۹٥۱ ۸ سنةالنقـد وما في حكمـھ في بدایة ال

 ۹٥۱ ۲۷٦ ۸ سنةالنقـد وما في حكمـھ في نھایة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 )۱٦(إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 .المالیةالقوائم جزءاً ال یتجزأ من ھذه  



 صندوق األھلي ألسھم الشركات السعودیة الصغیرة والمتوسطة 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

٥ 
 

 الصـندوق وأنشطتھ -۱
ماري ستثإ(الصندوق) ھو صندوق  السعودي والمتوسطة باللایرصندوق األھلي ألسھم الشركات السعودیة الصغیرة 

مفتوح متوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، تتم إدارتھ بواسطة شركة األھلي كابیتال (مدیر الصندوق)، شركة تابعة 
لوائح من  ۳۰وجب نص المادة للبنك األھلي التجاري (البنك) لصالح حملة وحدات الصندوق. تم تأسیس الصندوق بم

 .یةسوق المالالستثمار في الصنادیق الصادرة عن ھیئة اال
 

م) ۲۰۰٥یونیو  ۲۸ھـ (۱٤۲٦جمادي األول  ۲۱الصادر بتاریخ  ۲۰۰٥-۸۳-۲رقم  یةسوق المالالوفقاً لقرار ھیئة 
 :یعمل مدیر الصندوق على نشاطات األوراق المالیة التالیة

 
 تغطیة متعھدأ) 

 ب) الترتیب
 اإلدارة ج)
 تقدیم المشورةد) 

   ھـ) الحفظ
 

ركات ستثمار في أسھم الشیھدف الصندوق إلى توفیر نمو في رأس المال للمستثمرین خالل المدى البعید من خالل اإل
السعودیة المتوسطة الحجم المدرجة في سوق األسھم السعودیة التي تتوافق أعمالھا مع أحكام الشریعة الصادر عن 

 دوق.مجلس الھیئة الشرعیة للصن
 

ھیئة السوق المالیة قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والحقا من تم الموافقة على أحكام وشروط الصندوق من 
 م.۲۰۰۸ یونیوباشر الصندوق نشاطھ في  م۲۰۰۸یونیو ۳۰بموجب خطابھا المؤرخ في 

 
ـ ۱٤۲۷ذي الحجة  ۳بتاریخ  ۲۰۰٦-۲۱۹-۱یخضع الصندوق للوائح وفقا للقرار رقم  ) م۲۰۰٦دیسمبر  ۲٤(الموافق ھ

شعبان  ۱٦لمجلس إدارة الھیئة العامة لسوق المال الصادر في  ۱/٦۱/۲۰۱٦بموجب القرار رقم  اكما تم تعدیلھ
 ) التي قدمت متطلبات تفصیلیة لجمیع الصنادیق داخل المملكة العربیة السعودیة.م۲۰۱٦مایو  ۲۳ھـ (الموافق ۱٤۳۷

 
 األساس المحاسبي -۲

ً للمعاییر الدولیة  یر في المملكة العربیة السعودیة، والمعای ةوالمعتمد للتقریر الماليتم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقا
والمعلومات األخرى الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین واألحكام المعمول بھا في نظام صنادیق 

 ة، وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالی
 

م وفقاً ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱قام الصندوق بإعداد وعرض القوائم المالیة النظامیة لجمیع الفترات حتى السنة المنتھیة في 
لقانونیین. المعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة والصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین 

معدة وفقاً للمعاییر الدولیة  أول قوائم مالیة للصندوق م ھي۲۰۱۸دیسمبر ۳۱إن ھذه القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 "تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة". ۱والمعیار الدولي للتقریر المالي  للتقریر المالي

 
لتدفقات النقدیة االمركز المالي، األداء المالي وعلى  للتقریر المالير الدولیة یل للمعایتم تقدیم شرحاً، لكیفیة تأثیر التحو

 .۱۳للصندوق والمبینة في إیضاح 



 صندوق األھلي ألسھم الشركات السعودیة الصغیرة والمتوسطة 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

٦ 
 

 أساس القیاس -۳
ة، المحاسبي ومفھوم االستمراری االستحقاقمبدأ  باستخدامتم إعداد ھذه القوائم المالیة على أساس التكلفة التاریخیة 

 م: استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة).۲۰۱۷باستثناء االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو لخسارة (
  

 المتداولة وغیر لتزاماتال یوجد لدى الصندوق دورة تشغیل محددة بوضوح وبالتالي ال یتم عرض الموجودات واال
یب وفقاً لترت لتزاماتالمتداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي. عوضا عن ذلك، یتم عرض الموجودات واال

 السیولة. 
 
 والنشاطعملة العرض  -٤

لصندوق ("العملة التي یعمل فیھا ا للبلد االقتصادیة الرئیسیة العملة باستخدامالقوائم المالیة قیاس البنود المدرجة في  یتم
 .العملة الوظیفیة وعملة العرض الخاصة بالصندوق وھي السعوديباللایر القوائم المالیة الوظیفیة"). یتم عرض ھذه 

 
 التغیرات في شروط وأحكام الصندوق -٥

أحكام وشروط الصندوق. م قام مدیر الصندوق بإجراء بعض التعدیالت على ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
یتعلق التغییر االساسي في الشروط واألحكام بتحدیث المستندات بما یتوافق مع انظمة الصندوق المحدثة وتعیین شركة 

 البالد المالیة كمدیر محفظة مستقل.
وقد  م یبلغ فیھ مدیر الصندوق بالتعدیالت الطارئة.۲۰۱۸مارس  ۱۲تم إرسال خطاب إلى ھیئة سوق المال بتاریخ 

مارس  ۲۲في م. دخلت ھذه الشروط واألحكام حیز التنفیذ ۲۰۱۸مارس  ۱۲ابلغ كذلك حاملي الوحدات بخطاب بتاریخ 
 م. ۲۰۱۸

قام مدیر الصندوق بتحدیث معلومات مذكرة التفاھم وغیر الفقرة المتعلقة بمجلس إدارة شركة االھلي المالیة. وتم 
م وتم إبالغ حاملي الوحدات ۲۰۱۸نوفمبر  ۲۷ھیئة سوق المال بتاریخ االبالغ عن ھذه التحدیثات في خطاب موجھ ل

 م.۲۰۱۸دیسمبر  ۱۰التحدیثات حیز التنفیذ في  دخلت ھذهم.  ۲۰۱۸نوفمبر  ۲۹كذلك بخطاب بتاریخ 
 

 المحاسبیة الھامة واالفتراضاتاألحكام والتقدیرات  -٦
أحكام وتقدیرات وافتراضات والتي تؤثر في تطبیق السیاسات إن إعداد القوائم المالیة یتطلب من اإلدارة القیام بإصدار 

واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه  لتزاماتالمحاسبیة للمبالغ المبینة للموجودات واال
ت االتقدیرات. تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات الھامة على أساس مستمر. یتم االعتراف بالتعدیالت على التقدیر

 .متأثرةمستقبلیة  واي سنواتخالل السنة 
 

 قیاس القیمة العادلة
 

كین في معاملة منظمة بین المشارما أو مدفوع لتحویل التزام  ما لبیع أصل استالمھالسعر الذي سیتم  يھالقیمة العادلة 
تتم  اللتزامافي السوق في تاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة على افتراض أن المعاملة لبیع األصل أو تحویل 

 :إما
 
 في السوق الرئیسي لألصل أو لاللتزام، أو -
 لتزاماتفائدة للموجودات أو االفي السوق األكثر ، يفي غیاب السوق الرئیس -

 
یعتبر  .ةدالتلك األستخدام السعر المدرج في سوق نشط إعندما یكون متاًحا، یقیس الصندوق القیمة العادلة لألداة ب

لتزام بتكرار وحجم كافیین لتقدیم معلومات التسعیر على أساس مستمر. السوق نشًطا إذا تمت معامالت األصل أو اإل
 .، ألن ھذا السعر معقول تقریبًا لسعر الخروجالسوقیقیس الصندوق األدوات المدرجة في سوق نشط بسعر 



 صندوق األھلي ألسھم الشركات السعودیة الصغیرة والمتوسطة 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۷ 
 

 (تابع) والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامةاألحكام    -٦
 

 قیاس القیمة العادلة (تابع)
 

إذا لم یكن ھناك سعر مقتبس في سوق نشط، فإن الصندوق یستخدم تقنیات تقییم تعمل على زیادة استخدام المدخالت 
الملحوظة ذات الصلة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للرقابة. یتضمن أسلوب التقییم المختار جمیع العوامل 

عیر المعاملة. یدرك الصندوق التحویل بین مستویات القیمة التي یأخذھا المشاركون في السوق في االعتبار عند تس
 إعداد التقاریر التي حدث خاللھا التغییر. سنةالعادلة في نھایة 

 
 إن مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة ھي كما یلي:

 
ة المدخالت من المستوى األول ھي األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشط: ۱المستوى  •

 .أو الموجودات المتطابقة التي یمكن للكیان الوصول إلیھا في تاریخ القیاس لتزاماتلال
: المدخالت بخالف األسعار المدرجة التي تم إدراجھا تحت المستوى األول والتي یمكن مالحظتھا ۲المستوى  •

 بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة. لتزاماتللموجودات واال
 التي ال تستند إلى بیانات سوقیة غیر ملحوظة. لتزاماتللموجودات واالمدخالت : ۳المستوى  •

 

قام الصندوق بتصنیف التسلسل الھرمي للقیمة العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة 
ح العادلة من خالل قائمة الرب . خالل السنة، لم یكن ھنالك أي تغیر في القیمة العادلة الستثمارات القیمة۱في المستوى 

وتوزیعات األرباح المدینة واألرصدة الدائنة  أو الخسارة. تعتبر األدوات المالیة ألخرى مثل النقد وما في حكمھ،
 األخرى، القیم الدفتریة ھي تقریب معقول للقیمة العادلة. 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة -۷

شكل ثابت بمبینة أدناه. وتم تطبیق ھذه السیاسات  القوائم المالیةإن السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة في إعداد ھذه 
خالف ذلك. تم تحدید السیاسات بشكل خاص عندما تكون ھذه السیاسات  یذكرما لم  المعروضة،على جمیع الفترات 

  .م۲۰۱۸ینایر  ۱قابلة للتطبیق فقط بعد أو قبل 
 
 حكمھ وما فينقد  ۷-۱

البنك واالستثمارات قصیرة األجل ذات السیولة العالیة والتي یمكن تحویلھا  لدىالنقد  على النقد وما في حكمھ یشتمل
حكمھ  ا فيومالنقد یتضمن والتي تكون عرضة لمخاطر ضئیلة للتغیرات في القیمة.  محددهبسھولة إلى مبالغ نقدیة 

 .بنكیة أرصدة
 
 مدینة أرصدة ۷-۲

یل المدینة بدون مكون تمو رصدةالمدینة وأوراق الدین المصدرة مبدئیاً عند نشأتھا. یتم قیاس األ رصدةیتم إثبات األ
ً بسعر المعاملة وبعد ذلك بالتكلفة المطفأة باستخدام مھم،  الفعلي. یتم قیاس مخصص خسارة  معدل العمولةمبدئیا

دون المدینة التجاریة ب رصدةالمدینة دائًما بمبلغ یعادل خسائر االئتمان المتوقعة مدى الحیاة. یتم قیاس األ رصدةاأل
 .بدئیًا بسعر المعاملةمھم مكون تمویل 
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۸ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -۷
 
 أدوات مالیة ۷-۳

 المالیة. لتزاماتالمالیة على الموجودات المالیة واال األدواتتشمل 
 

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المدرجة واالستثمارات  المالیة من النقد وما في حكمھ تتكون الموجودات
 دائنة أخرى. أرصدةالمالیة من  لتزامات. تتكون االوتوزیعات أرباح مدینة

 
 . المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقا)السیاسة بموجب  ۷-۳-۱
 

ر المحاسبیة المعاییبین  ةمتوافقالمالیة  لتزاماتفیما یتعلق باإلثبات المبدئي للموجودات واال اإلرشادات المحاسبیةإن 
 :. وھذا كما یلي۹ تقریر الماليلل والمعیار الدولي المتعارف علیھا

 
 والقیاس اإلثبات األوليأ) 
 

المالیة عندما تصبح المنشأة طرفًا في األحكام التعاقدیة لألداة. یسجل الصندوق  لتزاماتیتم االعتراف بالموجودات واال
 ".یوم التداول"في واالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة 

 
المالیة بالقیمة العادلة. یتم إدراج تكالیف  لتزاماتیقیس الصندوق الموجودات المالیة أو اال ،األولي اإلثباتعند 

 یتم تسجیلھاوالربح أو الخسارة  خاللالمالیة المدرجة بالقیمة العادلة من  لتزاماتالموجودات المالیة واال معامالت
بعد االعتراف االولي، یتم قیاس االستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة بالقیمة العادلة  كمصروف في قائمة الدخل الشامل

 لدخل الشامل للفترة التي تنشأ فیھا.ویتم إثبات أي تغیر في القیمة العادلة في قائمة ا
 

 ب) التصنیف
 

 :المالیة على النحو التالي قام الصندوق بتصنیف الموجودات ،م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱بالنسبة للفترات المالیة المنتھیة في 
 

 محتفظ بھا للمتاجرة
 

لقصیر. إعادة الشراء على المدى او بشكل أساسي لغرض البیع أ ،یتم شراء االستثمارات المصنفة كمحتفظ بھا للمتاجرة
یتم قیاس األوراق المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة الحقاً بالقیمة العادلة ویتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التغیر 

 التي ینشأ فیھا. السنةفي  عادلة ضمن قائمة الدخل الشاملفي القیمة ال
 

  ۹ي للتقریر المالي السیاسات المحاسبیة بموجب المعیار الدول ۷-۳-۲
 

في  ي"األدوات المالیة" الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدول ۹ تقریر المالياعتمد الصندوق المعیار الدولي لل
، والذي أدى إلى تغییرات في السیاسات المحاسبیة والتعدیالت على ۲۰۱۸ینایر  ۱مع تاریخ التحول في  ۲۰۱٤یولیو 

 ً التغیرات في السیاسات المحاسبیة وتعدیالت على المبالغ المدرجة سابقاً   .في القوائم المالیة المبالغ المعترف بھا سابقا
 في القوائم المالیة. 

 
 ۱۳(إیضاح  ۱ قریر الماليللتوالمعیار الدولي  ۹ تقریر الماليوفقًا لما تسمح بھ األحكام االنتقالیة في المعیار الدولي لل

(أ))، اختار الصندوق عدم إعادة عرض أرقام المقارنة. تم إدراج أي تعدیالت على القیم الدفتریة للموجودات 
 .الحالیة للفترةاالفتتاحي حقوق الملكیة العائدة لحملة الوحدات المالیة في تاریخ االنتقال في رصید  لتزاماتواال
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  إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۹ 
 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة     -۷
 
 أدوات مالیة (تابع) ۷-۳
 
 (تابع) ۹التغیرات في السیاسات المحاسبیة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي  ۷-۳-۲
 
 تصنیفات الموجودات المالیة  )أ
 

 یصنف الصندوق موجوداتھ المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
 

 متطلبات تصنیف أدوات حقوق الملكیة موضحة أدناه: 
 

 أدوات حقوق الملكیة
 

أدوات حقوق الملكیة ھي أدوات تستوفي تعریف حقوق الملكیة من وجھة نظر المصدر؛ وھي تلك األدوات التي ال 
 تحتوي على التزام تعاقدي بالدفع، ودلیل ذلك وجود حصة متبقیة في حقوق ملكیة المصدر.

 
یقوم الصندوق بعد ذلك بقیاس جمیع االستثمارات في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، 

 االستثمارات في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من وقیاسباستثناء عندما یختار مدیر الصندوق، عند اإلثبات األولي، 
یتم إثبات االرباح والخسائر بالقیمة العادلة في قائمة الدخل الشامل  خالل الدخل الشامل اآلخر. عند اختیار ذلك الوسم،

خر، بما في ذلك عند التخلص منھا. ال یتم اإلفصاح اآلخر وال یتم إعادة تصنیفھا الحقًا إلى قائمة الدخل الشامل اآل
في القیمة  األخرى عن خسائر االنخفاض في القیمة (وعكس خسائر االنخفاض في القیمة) بشكل منفصل عن التغیرات

 حدیدتالعادلة. یتم إثبات توزیعات األرباح عندما تمثل عائد على ھذه االستثمارات في قائمة الدخل الشامل عندما یتم 
 حق الصندوق في استالم الدفعات.

 
 الخسارة وأاستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح 

الخسارة عند  وااستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح  أنھایتم تصنیف االستثمارات في ھذه الفئة على 
دیر مالخسارة من قبل  وأستثمار كاستثمار مدرج بالقیمة العادلة من خالل الربح وسم االاألولي. قد یتم  ثباتاإل

حیانًا (یشار إلیھ أ أو االعتراف بشكل متناقض یقلص بشكل جوھري عدم اتساق اإلثباتأو یزید في حالة  الصندوق
أو االعتراف باألرباح والخسائر على  لتزامات") والذي ینشأ من قیاس الموجودات أو االماثل محاسبيباسم "عدم ت

اس أدائھا على أس ویمالمالیة أو كلیھما ویتم تق لتزاماتإدارة مجموعة من الموجودات المالیة أو االتتم أسس مختلفة. أو 
ً والقیمة العادلة، و داخلیًا دوق الصن، ویتم توفیر المعلومات حول إلدارة الخاطر او االستراتیجیة االستثمار الموثقة فقا

 على ھذا األساس لموظفین اإلدارة العلیا. 
 

لمعاییر االمالیة وفقًا للسیاسات المحاسبیة السابقة وفقًا  ة القیاس والقیمة الدفتریة للموجوداتفئ التغیر في تتم مقارنة
 :على النحو التالي م۲۰۱۸ینایر  ۱في  ۹المالي للتقریر ار الدولي یوالمع المتعارف علیھا (سابقا) المحاسبیة

 
 ۹ ریر الماليالمعیار الدولي للتق  المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقا) 
 القیمة الدفتریة فئة القیاس القیمة الدفتریة فئة القیاس 

     الموجودات المالیة
المدرجة القیمة العادلة  استثمارات 

 وأالربح من خالل 
(محتفظ بھا  الخسارة

 للمتاجرة)
 

٦۹٫٦۲٦ 

المدرجة القیمة العادلة 
من خالل الربح 

 والخسارة 
 

٦۹٫٦۲٦ 
 

 تغییرات على التصنیفأي  ال توجد في الجدول أعاله.المذكورة عدا عن  ةتغییرات في الموجودات المالیأي ال توجد 
 المالیة. لتزاماتلال والقیاس
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  إیضاحات حول القوائم المالیة
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 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱۰ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -۷

 
 أدوات مالیة (تابع) ۷-۳

 

 (تابع) ۹المالي  قریرالتغیرات في السیاسات المحاسبیة بموجب المعیار الدولي للت ۷-۳-۲

 
لمعیار امقارنة مع  المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقا)للمعاییر  وفقاالتسویة بین أرصدة قائمة المركز المالي  )ب

 ۹المالي  لتقریرلالدولي 
 

أجرى الصندوق تحلیالً مفصالً لنماذج أعمالھ إلدارة الموجودات المالیة وتحلیل خصائص التدفقات النقدیة الخاصة 
للحصول على معلومات أكثر تفصیالً فیما یتعلق بمتطلبات التصنیف  أ)( ۲-۳-۷ بھ. یرجى الرجوع إلى اإلیضاح

 .۹ لتقریر الماليلالجدیدة للمعیار الدولي 
 

لمعاییر امن تصنیفھا السابق وفئة قیاسھا وفقًا  ،المالیة الجدول التالي بالتسویة بین القیم الدفتریة للموجوداتیقوم 
المالي لتقریر لإلى المعیار الدولي التحول إلى فئات القیاس الجدیدة الخاصة بھا عند  المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقا)

 .المالیة لتزامات. لم تكن ھناك تغییرات في تصنیف وقیاس االم۲۰۱۸ینایر  ۱في  ۹

 

المعاییر المحاسبیة   
المتعارف علیھا 

القیمة  (سابقا)
دیسمبر  ۳۱الدفتریة 

 إعادة قیاس إعادة تصنیف م۲۰۱۷

المعیار الدولي 
 ۹للتقریر المالي 
 ۱القیمة الدفتریة 

 م۲۰۱۸ینایر 
     

 -- -- (٦۹,٦۲٦) ٦۹,٦۲٦ استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة
بالقیمة مدرجة استثمارات 

العادلة من خالل الربح أو 
 ٦۹,٦۲٦ -- ٦۹,٦۲٦ -- الخسارة

 

 إلغاء اإلثبات ٤-۷

أو جزء منھا، عندما تنتھي صالحیة الحقوق التعاقدیة الستالم التدفقات النقدیة المالیة، إلغاء اإلثبات للموجودات یتم 
) ال یقوم ۲) یقوم الصندوق بتحویل جمیع مخاطر ومزایا الملكیة، أو (۱من الموجودات، أو عندما یتم تحویلھا وإما (

تبعاد لصندوق بالسیطرة. عند اسالصندوق بنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر ومزایا الملكیة إلى حد كبیر، ولم یحتفظ ا
 .الموجودات المالیة، یتم إثبات الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل والمبلغ المستلم في قائمة الدخل الشامل
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۱۱ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -۷
 
 المالیة لتزاماتاال ٥-۷

أو  مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح التزاماتلتكلفة المطفأة ما لم یكن لدیھ ھ المالیة باالتزاماتیصنف الصندوق 
الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو  المالیة عندما یتم لتزاماتالابإلغاء اإلثبات الصندوق یقوم الخسارة. 

  .انقضاؤه
 

 المقاصة ٦-۷
المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند  لتزاماتیتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات واال

جراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى الشركة نیة لتسویتھا على أساس إلوجود حق نظامي ملزم 
 في آن واحد.  لتزاماتالصافي أو بیع الموجودات لتسدید اال

 
 دائنة أخرى أرصدةالمستحقات و ۷-۷

ً الدائنة األخرى مبدئًیا بالقیمة العادلة ویتم قیاسھا  رصدةیتم إثبات المصروفات المستحقة واأل كلفة المطفأة بالت الحقا
 .الفعلي العمولةباستخدام طریقة معدل 

 
 المخصصات ۷-۸

قدیر أو تعاقدي یمكن ت التزام حالي قانونيصندوق یتم االعتراف بالمخصص إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى ال
تقدیر اء یمكن إجرمبلغھ بشكل موثوق ومن المحتمل أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا االلتزام و

 موثوق للمبلغ المدفوع. ال یتم إثبات المخصص لخسارة التشغیل المستقبلیة.
 
  للوحدة الواحدةكیة لحقوق الم ۷-۹

تحدد حقوق الملكیة للصندوق عند بدأ كل ترداد الوحدات في كل یوم عمل سعودي. الصندوق مفتوح لالشتراك واس
موجودات العائدة إلى مالكي كیة لللحقوق المموجودات لكل وحدة بقسمة كیة لللحقوق المیتم احتساب عمل سعودي. 

 السنة.الوحدات المدرجة في قائمة المركز المالي على عدد الوحدات القائمة في نھایة 
 
 الوحدات القائمة۷-۱۰

مالیة او حقوق أدوات حقوق الملكیة وذلك تبعاً لمضمون الشروط  التزاماتصنف الصندوق االدوات المالیة الصادرة ك
 التعاقدیة لألدوات. 

 
لدى الصندوق وحدات قابلة لالسترداد قائمة. عند تصفیة الصندوق، یمنح حملة الوحدات صافي الموجودات المتبقیة. 

تصنیفھا بالتساوي وفقاً للشروط واألحكام. تعطي الوحدات القابلة لالسترداد المستثمرین حق المطالبة بالنقد بقیمة ویتم 
 .تتناسب مع حصة المستثمر في صافي موجودات الصندوق في كل تاریخ استرداد وأیًضا في حال تصفیة الصندوق

 
  :استیفاء جمیع الشروط التالیةتصنف الوحدات القابلة لالسترداد كأداة حقوق ملكیة عند 

 
  .ل التصفیةفي حادوق لصنموجودات اصافي ن حصة تناسبیة متمنح المالك  •
 .في حال كانت الوحدات القابلة لالسترداد في فئة األدوات التي تتبع جمیع فئات األدوات االخرى •
 .ت االخرى في صفات متطابقةأن تشترك جمیع األدوات المالیة في فئة األدوات التي تتبع جمیع فئات األدوا •
بغض النظر عن االلتزام التعاقدي للصندوق والذي یلزمھ بإعادة دفع أو استرداد االداة نقداً او عن طریق أصل  •

 .التزاماتمالي آخر، فإن االداة ال تتضمن أي صفة أخرى توجب تصنیفھا ك
عمر األداة إلى حد كبیر على األرباح أو یستند إجمالي التدفقات النقدیة المتوقعة العائدة لألدوات على مدى  •

الخسائر والتغیر في صافي الموجودات المعترف بھا أو التغیر في القیمة العادلة لصافي الموجودات المعترف 
 .بھا وغیر المعترف بھا للصندوق على مدى عمر األداة

 
 كیةقابلة لالسترداد مباشرة إلى حقوق الملیتم اثبات التكالیف اإلضافیة العائدة مباشرة إلى استرداد أو إصدار وحدات 

 .ویتم تسجیلھا كخصم من المتحصالت أو جزء من تكلفة االستحواذ



 صندوق األھلي ألسھم الشركات السعودیة الصغیرة والمتوسطة 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱۲ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)    -۷
 
 الضرائب / الزكاة ۷-۱۲

ھذه القوائم في لھذا االلتزام مخصص إدراج أي ال یتم ام على مالكي الوحدات، بالتالي لتزكاة ھي الزائب / الضرإن ا
 المالیة. 

 
 االعتراف باإلیرادات ۷-۱۳

یتم إثبات اإلیرادات إلى الحد الذي یكون فیھ من المحتمل تدفق المنافع االقتصادیة إلى الصندوق ویمكن قیاس اإلیرادات 
بصورة موثوق بھا، بغض النظر عن موعد السداد. یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم، باستثناء 

 .الضرائب والخصومات
 

یتم االعتراف باألرباح والخسائر المحققة من االستثمارات المباعة على أساس متوسط التكلفة. أما توزیعات األرباح 
ین یتم إثبات الزیادة أو النقص في الفرق ب الدخل الشامل عندما یحق للصندوق استالمھا. فیتم االعتراف بھا في قائمة

    الشامل. التكلفة والقیمة السوقیة لمحفظة استثمارات الصندوق كتغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات في قائمة الدخل
 
 ۲۰۱۸ینایر  ۱، اعتباًرا من ۱٥تقریر المالي للموجب المعیار الدولي ب

نموذًجا واحدا شامل للمحاسبة عن اإلیرادات الناتجة عن العقود مع العمالء  ۱٥ تقریر الماليیحدد المعیار الدولي لل
ویحل محل التوجیھ الحالي للمحاسبة عن اإلیرادات، والذي یوجد حالیًا في العدید من المعاییر والتفسیرات ضمن 

لم ینتج عنھ أي تغییر في السیاسة  ۱٥ تقریر الماليالمعیار الدولي لل . إن تطبیقللتقریر الماليالمعاییر الدولیة 
 . المحاسبیة للصندوق

 
 ما في حكمھالنقد و -۸

 .محليیتمثل في األرصدة البنكیة المحتفظ بھا لدى بنك 
 

  استثمارات -۹
 استثمارات محتفظ بھا للمتاجرةبالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة /مدرجة استثمارات 

 
(مصنفة على أنھا استثمارات محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المدرجة تتكون االستثمارات 

 حسب القطاع الصناعي ما یلي: للمتاجرة تحت السیاسات المحاسبیة المتفق علیھا (سابقا))
 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 

 القطاع 
من قیمة  %

 العادلةالقیمة  التكلفة االستثمار اإلجمالیة
    

 ۲۲٬۹۳٤ ۲۰٬۸۳٥ ۳۷٫۲۹ التجزئة
 ۸٬۰۳٤  ٦٬۸۲۲ ۱۳٫۰٦ صناعات بتروكیماویة

 ٥٬۷۰۳ ٤٬٥۰۰ ۹٫٥۱ سھم السعودیةصندوق االھلي المرن لأل
 ٥٬۸٤۸ ٤٬۷۷٦ ۹٫۲۷ خدمات مصرفیة ومالیة

 ٥٬٥٦۱ ٥٬٥۱٥ ۹٫۰٤ التامین
 ٤٬۲٥۱ ٤٬٦۱٤  ٦٫۹۱ المواصالت 

 ٤٬۰۲۸ ٤٬۱٦۰ ٦٫٥٥ اسمنت
 ۲٬٦۹۸ ۳٬۰۱۲ ٤٫۳۹ تطویر العقارات

 ۲٬٤٤۹ ۲٬۷٦۸ ۳٫۹۸ االستثمارات الصناعیة
    
 ۱۰۰ ٥۷٬۰۰۲ ٦۱٬٥۰٦ 

 



 صندوق األھلي ألسھم الشركات السعودیة الصغیرة والمتوسطة 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱۳ 
 

 استثمارات (تابع)    -۹
 

 م ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 

 القطاع 

من قیمة  %
 القیمة العادلة التكلفة االستثمار اإلجمالیة

    
 ۱٥,۰۸۱ ۱۳,۰۲۳ ۲۱٫٦٦ التجزئة

 ۱۲,۱۲٤ ۹,۱٤٤ ۱۷٫٤۱ صناعات بتروكیماویة

 ۱۰,۷٥۰ ۱۰,۹۸٦ ۱٥٫٤٤ مواد غذائیة وزراعة
 ٥,۳۰٤ ٤,٥۰۰ ۷٫٦۲ صندوق األھلي المرن لألسھم السعودیة 

 ٥,۳۰٥ ٥,۳۱۲ ۷٫٦۲ الصناعات 

 ٤,۸۳٥ ٤,۰۲۹ ٦٫۹٤ التأمین 

 ٤,۷٥۰ ٤,۹٤٤ ٦٫۸۲ التطویر العقاري 

 ٤,٦۰۷ ٥,۷۱٦   ٦٫٦۲ السیاحة والفندقة 

 ٤,۰۳۱ ۳,۷۹۷ ٥٫۷۹ المواصالت 

 ۲,۸۳۹ ۲,۹٦۲ ٤٫۰۸ انشاء وبناء 

    
 ۱۰۰  ٦٤,٤۱۳  ٦۹,٦۲٦  

 
 م۲۰۱۷ینایر  ۱ 

 القطاع 

من قیمة  %
 القیمة العادلة التكلفة اإلستثمار اإلجمالیة

    
 ۲۲,٤٥٤ ۱۷,۱۸۲ ۲۸٫۷۸ صناعات البتروكیماویة

 ۱۷,۲٥٦ ۱٤,۳۲٤ ۲۲٫۱۲ التجزئة
 ۱۱,۲۸٤ ۹,۱۷۷ ۱٤٫٤۷ المواصالت 

 ٦,٦۷٦ ٦,۳۳۲ ۸٫٥٦ التطویر العقاري
 ٥,۳۹۲ ٤,٥۰۰ ٦٫۹۱ صندوق األھلي المرن لألسھم السعودیة

 ٤,٥۷٦ ۳,۷٤٥ ٥٫۸۷ تأمین 
 ۳,۳۷۳ ۲,۹۲۸ ٤٫۳۲ السیاحة والفندقة 

 ۲,٤٥۲ ۱,۹۸۲ ۳٫۱٤ استثمارات صناعیة
 ۲,٤۱۲ ۲,٤۳۰ ۳٫۰۹ خدمات مصرفیة ومالیة

 ۲,۱۳۲ ۱,۷۹۲ ۲٫۷۳ اسمنت 

  ۱۰۰  ٦٤,۳۹۲  ۷۸,۰۰۷  

 

 

 

 



 صندوق األھلي ألسھم الشركات السعودیة الصغیرة والمتوسطة 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱٤ 
 

 حدات معامالت الو -۱۰
 كما یلي: السنةتم تلخیص المعامالت في الوحدات خالل 

 للسنة المنتھیة في 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۸۲۰۱
 وحـــــــــدات
 (باآلالف)

 دیسمبر ۳۱ 
 م ۷۲۰۱

 وحــــــدات
 (باآلالف)

    
 ٥٥٬۰۱۷  ٤۸٬٦۲۰ السنةالوحدات في بدایة 

    
 ٤٬۸٥٤  ۳٬۳۷۱ وحدات مباعة 

    
  (۱۱٬۲٥۱)  (۹٬۸۲۷) وحدات مستردة

    
  (٦٬۳۹۷)   (٦٬٤٥٦) السنةخالل  في الوحداتالنقص صافي 

 ٤۸٬٦۲۰  ٤۲٬۱٦٤ السنةالوحدات في نھایة 

 
م: ۲۰۱۷( %٥۳٫۱۹یمثلوا  كبر خمس)م: أ۲۰۱۷( م، فإن أكبر خمس حملة وحدات۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱كما في 
 ) من وحدات الصندوق.٤٦٫٥۳%

 
 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة -۱۱

 
طرف  ىسیطرة على طرف آخر أو ممارسة تأثیر ھام علعلى التعتبر األطراف ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة 

 آخر التخاذ قرارات مالیة أو تشغیلیة.
 

 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة
 مدیر الصندوق شركة األھلي المالیة

 شریك لمدیر الصندوق  البنك األھلي التجاري
 

 أتعاب إداریة ومصروفات أخرى
یدار الصندوق من قبل مدیر الصندوق. یحتسب الصندوق أتعاب إدارة بشكل یومي مقابل ھذه الخدمات حسبما یحدده 

الصندوق حقوق الملكیة في السنة من  %۱٫۸٥مدیر الصندوق، بحیث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 
 الیومي كما ھو منصوص علیھ في أحكام وشروط الصندوق.

 
نیابةً عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة وأتعاب الحفظ المتكبدة كما یحق لمدیر الصندوق استرداد المصروفات 

واالستشارات ومصروفات معالجة بیانات واألتعاب األخرى المماثلة. یقتصر الحد األعلى لمبلغ ھذه المصروفات 
الصندوق في أیام  حقوق الملكیةفي السنة من  %۰٫٥الذي یستطیع مدیر الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة 

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



 صندوق األھلي ألسھم الشركات السعودیة الصغیرة والمتوسطة 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱٥ 
 

 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة (تابع)  -۱۱
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة

دخل الصندوق في المعامالت التالیة مع األطراف ذات العالقة في سیاق األعمال االعتیادیة. تم تنفیذ ھذه  ،خالل السنة
المعامالت على أساس شروط وأحكام الصندوق المعتمدة. تتم الموافقة على جمیع معامالت األطراف ذات الصلة من 

 قبل مجلس إدارة الصندوق.

 
 إدارة المخاطر المالیة -۱۲

 

 عوامل المخاطر المالیة ۱۲-۱

 

ومخاطر  ،ومخاطر االئتمان ،متنوعة من المخاطر المالیة: مخاطر السوقإن أنشطة الصندوق تعرضھ لمجموعة 
 .السیولة ومخاطر التشغیل

 

یتحمل مدیر الصندوق مسؤولیة تحدید ومراقبة المخاطر. یشرف مجلس إدارة الصندوق على مدیر الصندوق وھو 
 .مسؤول في النھایة عن اإلدارة العامة للصندوق

 

على أساس الحدود الموضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوق.  لتحكم في المقام األولالمراقبة وایتم تحدید مخاطر 
لمخاطر ل تحملھو ،یحتوي الصندوق على وثیقة الشروط واألحكام الخاصة بھ التي تحدد استراتیجیات أعمالھ العامة

 .وفلسفة إدارة المخاطر العامة وملزمة باتخاذ إجراءات إلعادة توازن المحفظة بما یتماشى مع إرشادات االستثمار

 

 مخاطر السوق ۱۲-۱-۱

 

 صرف العمالت األجنبیةسعر مخاطر  أ) 

 

لتغیرات لیة بسبب االعمالت األجنبیة ھي مخاطر تقلب قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة ماسعر صرف مخاطر 
 .بعملة األجنبیة مقومفي أسعار صرف العمالت األجنبیة وتنشأ من األدوات المالیة 

 

 اللایر السعودي.بال یوجد لدى الصندوق أي مخاطر متعلقة بالعمالت األجنبیة حیث أن معظم معامالتھ 

 قیمة وحدات محتفظ بھا  بلغ المعامالتم طبیعة المعامالت الطرف ذو العالقة

 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ م۲۰۱۷ م۲۰۱۸  
      

شركة األھلي 
 المالیة

   ۱٬۳٥٤ ۱٬۲٥٦ أتعاب إدارة

مصروفات 
مدفوعة بالنیابة 

 -- -- ۱۲۷ ۱۸۷ عن الصندوق



 صندوق األھلي ألسھم الشركات السعودیة الصغیرة والمتوسطة 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱٦ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  -۱۲
 

 عوامل المخاطر المالیة (تابع) ۱۲-۱
 

 مخاطر السوق (تابع) ۱۲-۱-۱
 

 ب) مخاطر أسعار الفائدة
تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في مخاطر تقلب قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة أو القیمة العادلة لألدوات 

 المالیة للقسیمة الثابتة بسبب التغیرات في أسعار عمولة السوق.
 

 دة.أسعار الفائ غیر محملة بفائدة وبالتالي فأن الصندوق غیر معرض لمخاطر جمیع موجودات والتزامات الصندوق
 

 مخاطر األسعار ج) 
نتیجة لتغیر أسعار السوق، سواء كانت تلك التغیرات نتیجة لعوامل مرتبطة  مالیة أداةتتمثل في مخاطر تذبذب قیمة 

تنشأ مخاطر السعر بشكل  باألداة أو الجھة المصدرة لألداة أو عوامل تؤثر على جمیع األدوات المتداولة في السوق.
رب حركة اقب الصندوق عن قأساسي من عدم الیقین بشأن أسعار األدوات المالیة المستقبلیة التي یمتلكھا الصندوق. یر

 ھم.األسلدى الصندوق استثمارات في  ،أسعار استثماراتھ في األدوات المالیة. وفقاً لتاریخ قائمة المركز المالي
 

عر س(نتیجة للتغیر في القیمة العادلة لالستثمارات) بسبب تغیر محتمل معقول في حقوق الملكیة إن التأثیر على قیمة 
 ھيكما جمیع المتغیرات األخرى المحتفظ بھا بقاء مع  ،مدرجة من خالل الربح او الخسارةالسوق لالستثمارات ال

 :یلي
 م۲۰۱۷ینایر  ۱ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ 
       

 ۷,۸۰۱ ٪۱۰± ٦,۹٦۳ ٪۱۰± ٦٬۱٥۱ ٪۱۰± حقوق الملكیةالتأثیر على 
 

 مخاطر االئتمان ۱۲-۱-۲
طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یتسبب في خسائر مالیة للطرف اآلخر. یھدف  ھي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة

 الحد من خالل مراقبة المخاطر االئتمانیة، عن طریق مراقبة مخاطر االئتمان مدیر الصندوق إلدارة مخاطر االئتمان
، اریخ قائمة المركز الماليمن التعامل مع بعض األطراف، والتقییم المستمر للكفاءة المالیة لبعض األطراف. في ت

یتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان متمثلة في القیمة الدفتریة للنقد وما في حكمھ والذي یتمثل في النقد لدى البنوك 
 .وتوزیعات أرباح مدینة المودع لدى بنوك محلیة ذات تصنیف ائتماني مرتفع

 
 مخاطر السیولة ۱۲-۱-۳

في عدم قدرة الصندوق على تولید موارد نقدیة كافیة لتسویة التزاماتھ بالكامل مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة 
 عند استحقاقھا أو القیام بذلك فقط بشروط تكون غیر مالئمة جوھریاً.

 
تنص شروط وأحكام الصندوق على االكتتاب في الوحدات واستردادھا في كل یوم عمل سعودي، وبالتالي فإن 

لة للوفاء باستردادات حملة الوحدات في ھذه األیام. یقوم مدیر الصندوق بمراقبة الصندوق معرض لمخاطر السیو
متطلبات السیولة من خالل التأكد من توفر سیولة نقدیة كافیة للوفاء بأي التزامات عند نشوئھا، إما من خالل 

 ندوقمدیر الص لیھاتسھیالت قصیرة األجل حصل عاالشتراكات الجدیدة أو تصفیة محفظة االستثمار أو عن طریق 
 

یدیر الصندوق مخاطر السیولة من خالل االستثمار في األوراق المالیة التي یتوقع أن تكون قادرة على تصفیتھا خالل 
 زمنیة قصیرة.فترة 



 صندوق األھلي ألسھم الشركات السعودیة الصغیرة والمتوسطة 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱۷ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  -۱۲
 

 عوامل المخاطر المالیة (تابع) ۱۲-۱
 

 مخاطر التشغیل ٤-۱۲-۱
 

ھي مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة  التشغیلمخاطر إن 
بالعملیات والتكنولوجیا والبنیة التحتیة التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخلیًا أو خارجیًا لدى مقدم خدمة الصندوق 

ات عن المتطلبالمتمثلة والسوق المخاطر مثل تلك ومن العوامل الخارجیة األخرى غیر االئتمان والسیولة والعمالت 
 .القانونیة والتنظیمیة

 
یتمثل ھدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغیلیة من أجل تحقیق التوازن بین الحد من الخسائر المالیة واألضرار 

 .بسمعتھ في تحقیق ھدفھ االستثماري المتمثل في تولید عوائد لحاملي الوحداتتالحق التي 
المسؤولیة الرئیسیة عن تطویر وتنفیذ الرقابة على المخاطر التشغیلیة تقع على عاتق قسم إدارة المخاطر. یتم إن 

دعم ھذه المسئولیة عن طریق تطویر المعیار العام إلدارة المخاطر التشغیلیة، والذي یشمل الضوابط والعملیات لدى 
 :، في المجاالت التالیةمقدمي الخدمة وإنشاء مستویات الخدمة مع مقدمي الخدمة

 
 توثیق الضوابط واإلجراءات -
 متطلبات ل -

 الفصل المالئم بین الواجبات بین مختلف الوظائف واألدوار والمسؤولیات؛ •
 التوفیق ورصد المعامالت؛ و •
 التقییم الدوري للمخاطر التشغیلیة التي تواجھھا، •

 كفایة الضوابط واإلجراءات لمعالجة المخاطر المحددة؛ -
 االمتثال للمتطلبات التنظیمیة والمتطلبات القانونیة األخرى؛ -
 تطویر خطط الطوارئ؛ -
 التدریب والتطویر المھني؛ -
 المعاییر األخالقیة ومعاییر األعمال؛ و -
 تخفیف المخاطر، بما في ذلك التأمین إذا كان ذلك فعاالً. -

 
 للمرة األولى للتقریر الماليتبني المعاییر الدولیة  -۱۳

ً للمعاییر الدولیة ۲كما ھو موضح في ایضاح   للتقریر المالي، فإن ھذه أول قوائم مالیة للصندوق یتم إعدادھا وفقا
 .المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة

 
تم  ،المالیةالقوائم . عند إعداد ھذه القوائم المالیةفي إعداد ھذه  ۷تم تطبیق السیاسات المحاسبیة الواردة في إیضاح 

، وھو (تاریخ تحویل الصندوق إلى المعاییر الدولیة م۲۰۱۷ینایر  ۱للصندوق في  ةالمركز المالي االفتتاحیقائمة إعداد 
 ).للتقریر المالي

 

دیل المبالغ بتع الصندوق وبموجب ھذه المعاییر، قام للتقریر الماليعند إعدادھا للقوائم المالیة وفقًا للمعاییر الدولیة 
ات التالیة . تتناول اإلیضاحمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقا)للالمدرجة سابقًا في القوائم المالیة المعدة وفقًا 

على  ماليللتقریر الإلى المعاییر الدولیة  المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقا)شرًحا لمدى تأثیر التحول من 
  المركز المالي للشركة وأدائھا المالي.



 صندوق األھلي ألسھم الشركات السعودیة الصغیرة والمتوسطة 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱۸ 
 

 للمرة األولى (تابع) للتقریر الماليتبني المعاییر الدولیة   -۱۳
 

 أ) االعفاءات المطبقة 

 

"تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة" یتیح بعض اإلعفاءات للمنشآت  ۱إن المعیار الدولي للتقریر المالي 
لتقریر لالتي تبنت المعاییر الدولیة للمرة األولى من التطبیق بأثر رجعي لمتطلبات معینة بموجب المعاییر الدولیة 

والمعیار  ۹، اختار الصندوق اإلعفاء من تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي بالنسبة لمعلومات السنة السابقة .المالي
للمعاییر السعودیة المتعارف علیھا بأثر رجعي؛ لذلك، تم تقدیم المعلومات المقارنة وفقًا  ۱٥الدولي للتقریر المالي 

 .۱وفقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي  (سابقا)
 

بتاریخ  ۲۰۱٤كما أصدره مجلس معاییر المحاسبة الدولي في یولیو  ۹تقریر المالي للي طبق الصندوق المعیار الدول
  .م، والذي نتج عنھ تسویات للمبالغ المعترف بھا سابقا في القوائم المالیة۲۰۱۸ینایر  ۱انتقال في 

 

وق عدم إعادة عرض أرقام ، اختار الصند۹ لتقریر الماليلكما ھو مسموح وفقاً لألحكام االنتقالیة للمعاییر الدولیة 
لرصید المالیة في تاریخ التحول في ا لتزاماتالمقارنة. تم إدراج أي تعدیالت على القیم الدفتریة للموجودات المالیة واال

). وبناًء على ذلك، فإن البیانات المعروضة في فترات ۲۰۱۸ینایر  ۱( حقوق الملكیة لحملة الوحداتاالفتتاحي ل
ً المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقا). وبالتالي فھي غیر قابلة للمقارنة مع  المقارنة تعكس المتطلبات وفقا

. وبناًء على ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المنتھیة في لسنة ل ۹تقریر المالي لالبیانات المقدمة بموجب متطلبات المعیار الدولي ل
أیضا تم تطبیقھا  ۷ لتقریر الماليلذلك، بالنسبة اإلیضاحات، فإن التعدیالت الناتجة عن اإلفصاح عن المعیار الدولي 

 .الحالیة السنةفقط على 

 

 على أساس الحقائق والظروف الموجودة في تاریخ االنتقال إلى المعیار الدولي للتقریر ةییم التالیاتم إجراء التق

 :۹المالي 
 

 تحدید نموذج العمل الذي یتم بموجبھ االحتفاظ بالموجودات مالیة؛ •
 .تعیین وإلغاء التعینات السابقة لبعض الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة •

 
 تقدیرات

 
المعاییر م تتوافق مع التقدیرات في نفس التواریخ وفقاً ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱م و۲۰۱۷ینایر  ۱إن التقدیرات كما في 

 .المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقا)
 

 
 للتقریر الماليإلى المعاییر الدولیة التحول آثار 

 
من معاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین التحول إن 

وقائمة  ،للصندوق جوھري على قائمة المركز الماليثر ألیس لھ أي  للتقریر الماليالقانونیین إلى المعاییر الدولیة 
  إلى مالكي الوحدات والتدفقات النقدیة.العائدة حقوق الملكیة الدخل الشامل، وقائمة التغیرات في 

 
 



 صندوق األھلي ألسھم الشركات السعودیة الصغیرة والمتوسطة 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱۹ 
 

 المعاییر الصادرة والتي لم یتم تطبیقھا  -۱٤
 

م مع إمكانیة ۲۰۱۹ینایر  ۱ ابتدأً بعدفیما یلي بیان بالمعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر المطبقة على السنوات 
 . المالیةالقوائم بالتطبیق المبكر لھا عند إعداد ھذه یقوم الصندوق المبكر ومع ذلك لم  أوالتطبیق الحقا 

 

 المعاییر الجدیدة أو المعدلة التالیة التي لم تسر بعد والتي ال یتوقع أن یكون لھا تأثیر كبیر على البیانات المالیة للصندوق
 

 االیجار عقود ۱٦ المالي للتقریر الدولي المعیار -

 م)۲۰۱۷ –م ۲۰۱٥(دورة لمالیة ایر رللتقالیة ولدالسنویة للمعاییر ا التحسینات -

                یوضح -لدخل اضریبة ت معالجال لتأكد حوم اعد حالة-۲۳لمالي الیة للتقریر ولدالمعاییر ات اتفسیر لجنة تفسیر -

 .المحاسبة عن معالجات ضریبة الدخل التي لم یتم قبولھا من قبل السلطات الضریبیة بعد

  ).۹لمالي الي للتقریر ولدر المعیااعلى ت لسالب (تعدیالالتعویض امع  مقدماًت لمدفوعاخصائص ا -

  ).۲۸لي ولدالمحاسبة ر اعلى معیات لمشتركة (تعدیالایع رلمشاوالزمیلة ت الشركااألجل في اویلة طلحصص ا -

    .)۱۹ ليولدالمحاسبة ر اعلى معیات لتسویة (تعدیالر أو االختصاأو الخطط ت اتعدیال -

 .للتقریر الماليتعدیالت على مراجع اإلطار المفاھیمي للمعاییر الدولیة  -

  عقود التأمین– ۱۷رقم  للتقریر الماليالمعیار الدولي  -

 

 ال یتوقع ان یكون للمعاییر المذكورة أعاله تأثیر جوھري على القوائم المالیة للصندوق في فترة التطبیق األولي.

 
 آخر یوم للتقییم  -۱٥

 .)م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱( م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ لتقییم الصندوق ھوآخر یوم 
 

 القوائم المالیة اعتماد  -۱٦
 .م۲۰۱۹مارس  ۱٤الموافق  ھـ۱٤٤۰رجب  ۷بتاریخ  من قبل مدیر الصندوقالقوائم المالیة تم اعتماد ھذه 
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Annex ‐ Exercised Voting Rights    ممارسات التصويت السنوية -ملحق 

 الشركة  
  تاريخ الجمعية العمومية 

 التصويت   بنود التصويت
  (هجري)  (ميالدي)

 17/06/1439 3/5/2018  شركة األندلس العقارية
  نعم التصويت على انتخاب أعضاء جملس اإلدارة  
 تومكافئاالتصويت على تشكيل جلنة املراجعة للدورة اجلديدة وحتديد مهامها وضوابط عملها  

  أعضائها ومدة عضويتهم
  نعم

 01/07/1439 3/18/2018  الشركة املتقدمة للبرتوكيماويات

  نعم التصويت على تقرير جملس اإلدارة  
  نعم   2017lالتصويت على القوائم املالية املوحدة عن السنة املالية  
  نعم   2017lالتصويت على تقرير مراجع احلسابات عن السنة املالية  
  نعم  التصويت على توزيع أرباح على املسامهني عن الربع الرابع  
التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على املسامهني بشكل نصف سنوي  

  نعم  م2018أو ربع سنوي عن السنة املالية 

) لایر 200.000التصويت على توصية جملس اإلدارة بصرف مكافأة أعضاء جملس اإلدارة بواقع ( 
  م.2017السنة املالية  عضو عنلكل 

  نعم

  نعم  م.2017ديسمرب  31التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن العام املايل املنتهي يف  
  نعم  التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة  
) من سياسات ومعايري وإجراءات العضوية يف جملس 3/7) الفقرة (5التصويت على تعديل املادة ( 

  اإلدارة احملدثة
  نعم

 11/07/1439 3/28/2018  جمموعة الطيار للسفر

  نعم  م2017التصويت على تقرير جملس إدارة الشركة عن السنة املالية  
  نعم  م 2017التصويت على تقرير املراجع اخلارجي عن السنة املالية  
  نعم  م 2017املالية التصويت على القوائم املالية املدققة للسنة  
  نعم  م 2017التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة  
  نعم  التصويت على تشكيل جلنة املراجعة للدورة اجلديدة 
  نعم  التصويت على تعيني مراجع/ مراجعي احلسابات للشركة  
اخلليجية للمقاوالت واالستثمار  والشركة الدوليةالتصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة  

  نعم  العقاري احملدودة 

  نعم  الرياض  وشركة كابالتالتصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة  
  نعم  انكوربوريتد  وشركة كرميالتصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة  
  نعم  الوطنية للتنمية الزراعية  وشركة الشركةالتصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة  
التصويت بتفويض جملس اإلدارة بالصرف من احتياطي الصندوق العام للموظفني واحتياطي الصندوق  

  نعم  اخلريي

  نعم  التصويت على اجازة أعمال جملس االدارة 
  نعم  التصويت على انتخاب أعضاء جملس اإلدارة 

الشركة السعودية العاملية 
  للبرتوكيماويات

4/1/2018 15/07/1439 

  نعم  م2017التصويت على تقرير جملس اإلدارة للسنة املالية  
  نعم   م2017التصويت على القوائم املالية للسنة املالية 

  نعم   م2017التصويت على تقرير مراجعي احلسابات للسنة املالية  
  نعم   م2017التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة للسنة املالية  
  نعم   م 2017التصويت على قرار جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على مسامهي الشركة عن العام  
) ثالثة ماليني ومثامنائة وواحد ومخسون ألف ريـال 3,851,000التصويت على صرف مبلغ ( 

  نعم   م.2017مكافأة ألعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية 
  نعم   احلسابات للشركة من بني املرشحني  مراجعي-التصويت على تعيني مراجع  

الشركة السعودية للصناعات 
  واملستلزمات الطبيةالدوائية 

4/19/2018 03/08/1439 
  نعم  م 2017التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية 

  نعم   م.31/12/2017التصويت على القوائم املالية عن السنة املالية املنتهية يف 
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  نعم   م.31/12/2017التصويت على تقرير مراقب احلسابات عن السنة املالية املنتهية يف 
  نعم   م 2017التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية 

  نعم    م 2017التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح عن السنة املالية 
) لایر كمكافأة ألعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية 1,750,000التصويت على صرف مبلغ (

  نعم   م 2017
  نعم   التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني بناء على توصية جلنة املراجعة

التصويت على الرتخيص لسعادة الدكتور / عيسى بن جاسم اخلليفة ـ عضو جملس إدارة سبيماكو 
  نعم   الدوائية ـ (غري تنفيذي) على ممارسة عمل منافس

الرتخيص لسعادة الدكتور / علي بن حسني الزواوي ـ عضو جملس إدارة سبيماكو التصويت على 
  نعم   الدوائية ـ (غري تنفيذي) على ممارسة عمل منافس بعمله

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة آراك للرعاية الصحية (إحدى شركات سبيماكو 
  نعم   الدوائية) وشركة املعايل الطبية 

  نعم   التصويت على تعديل املادة التاسعة عشر من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بصالحيات اجمللس
  نعم   ـ التصويت على تعديل املادة العشرون من النظام األساسي للشركة واملتعلقة مبكافأة أعضاء اجمللس 12

التصويت على تعديل املادة احلادية والعشرون من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بصالحيات الرئيس 
  نعم   والنائب والعضو املنتدب وأمني السر 

التصويت على تعديل املادة السابعة والثالثون من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بتشكيل جلنة 
  نعم   املراجعة 

  نعم   على تعديل الئحة قواعد اختيار أعضاء جلنة املراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهمالتصويت 
التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام 

  نعم   م2018املايل 

 03/08/1439 4/19/2018  شركة الصحراء للبرتوكيماويات

  نعم م2017جملس اإلدارة للسنة املالية التصويت على تقرير 
  نعم   م2017التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة املالية 

  نعم   م2017التصويت على القوائم املالية املوحدة لللسنة املالية 
  نعم   التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني

  نعم   م2017ذمة أعضاء جملس اإلدارة للسنة املالية  التصويت على إبراء
  نعم   م 2017التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على مسامهي الشركة عن العام 

ثالثة ماليني ومثامنائة ألف لایر مكافأة ألعضاء جملس  3,800,000التصويت على صرف مبلغ 
  نعم   م2017اإلدارة عن السنة املالية 

  نعم   التصويت على انتخاب أعضاء جملس اإلدارة
  نعم   التصويت على تشكيل جلنة املراجعة وحتديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها

 13/08/1439 4/29/2018  الشركة السعودية للنقل اجلماعي

  نعم م2017التصويت على تقرير جملس اإلدارة للسنة املالية 
  نعم   م2017التصويت على تقرير مراجع احلسابات للسنة املالية 

  نعم   م2017التصويت على القوائم املالية للسنة املالية 
الفدي (عضو غري تنفيذي)  عبد اهللالتصويت على توصية جملس اإلدارة بتعيني األستاذ / عالء بن 

  نعم   يف جلنة املراجعة  عضوا
  نعم   التصويت على توصية جملس اإلدارة بشأن توزيع أرباح على املسامهني 

  نعم   م2017التصويت على صرف مكافأة ألعضاء جملس اإلدارة للسنة املالية 
  نعم   م 2017التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة للسنة املالية 

  نعم   التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة 

 16/08/1439 5/2/2018  شركة املواساة للخدمات الطبية
  نعم  م2017التصويت على تقريـر جملس اإلدارة عـــن السنة املاليـــة 

  نعم   م2017التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عـــن السنة املاليـــة 
  نعم   م2017التصويت على القوائم املالية عـــن السنة املاليـــة 
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  نعم   التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني
  نعم   م2017التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على املسامهني عن السنة املالية 

إجيار  عقود-التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وبني شركة املواساة العاملية احملدودة 
  نعم   سكن ملوظفي الشركة

توريد  عقود- التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وبني شركة املواساة العاملية احملدودة
  نعم   مستلزمات طبية وصيدالنية

تذاكر  عقود- التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وبني شركة املواساة العاملية احملدودة
  نعم   وخدمات سياحة وسفر 

عقود تأجري -التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وبني شركة املواساة العاملية احملدودة 
  نعم   عمالة فنية مدربة 

توريد  عقود- التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وبني شركة املواساة العاملية احملدودة
  نعم   وتركيب أعمال ستانلس ستيل

  نعم    التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وبني مؤسسة النظرة اإلعالنية للتجارة
  نعم    يف أعمال منافسة العبد الكرمي عبد الكرميالتصويت على اشرتاك عضو جملس اإلدارة الدكتور/ سامي 

  نعم   التصويت على اشرتاك عضو جملس اإلدارة األستاذ/ ناصر سلطان السبيعي يف أعمال منافسة
  نعم   أعمال منافسةالتصويت على اشرتاك عضو جملس اإلدارة األستاذ/ حممد سليمان السليم يف 

  نعم   م2017التصويت علــى إبراء ذمــة أعضاء جملس اإلدارة عن الفرتة املنتهية يف 
لایر (مليونان وسبعمائة ألف لایر) كمكافأة ألعضاء  2,700,00التصويت على صرف مبلغ وقدره 

  نعم   م2017جملس اإلدارة عن السنة املالية 

 23/08/1439 5/9/2018  بنك اجلزيرة

  نعم  م2017التصويت على تقرير جملس اإلدارة للسنة املالية 
  نعم   م2017التصويت على القوائم املالية للسنة املالية 

  نعم   م 2017التصويت على تقرير مراقيب احلسابات عن السنة املالية 
  نعم   م2017التصويت على إبراء ذمة أعضــاء جملس اإلدارة للسنة املالية 

  نعم   التصويت على تعيني مراجعي احلسابات للبنك من بني املرشحني
  نعم   م2017التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح على املسامهني للسنة املالية 

  نعم     عالقة)التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني البنك وشركة اجلزيرة تكافل تعاوين (طرف ذو 
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة أمان لوكالة التامني اململوكة بالكامل لبنك اجلزيرة 

  نعم   وشركة اجلزيرة تكافل تعاوين
  نعم   التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني البنك وشركة اجلزيرة لألسواق املالية (طرف ذو عالقة)
  نعم   التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني البنك والسيد/ أمحد بن عثمان بن عبد اهللا القصيب

  نعم    التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني البنك وشركة احتاد اإلخوة للتنمية

الشركة السعودية للعدد 
  واألدوات

5/13/2018 27/08/1439 

  نعم  الثالثة من النظام األساس للشركة املتعلقة بأغراض الشركة التصويت على تعديل املادة
  نعم   م2017-12-31التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف

  نعم   م2017-12-31التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية بتاريخ 
  نعم   م2017-12-31تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة املالية املنتهية يف التصويت على 

  نعم   م2017-12-31التصويت على القوائم املالية عن السنة املالية املنتهية يف 
  نعم   التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني

  نعم   م 2017الشركة عن النصف األول من العام املايل التصويت على ما مت توزيعه من أرباح 
  نعم   التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي

إجيار متجر يف  عقد-اهللا طه خبش  وورثة عبدالتصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة 
  نعم   جدة (شارع األندلس)

عقد إجيار  جتديد-اهللا طه خبش  وورثة عبدالتصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة 
  نعم   معرض ساكو يف جدة
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  نعم   م2017املوافقة على صرف مكافآت أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية 

شركة دار األركان للتطوير 
 29/08/1439 5/15/2018  العقاري

  نعم  م2017تقرير جملس اإلدارة عن العام املايل التصويت على 
  نعم   م2017العام املايل  نللشركة عالتصويت على القوائم املالية املوحدة 

  نعم   م2017التصويت على تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن العام املايل 
  نعم   م2017التصويت على إبراء ذمة جملس اإلدارة عن العام املايل 

  نعم   التصويت على توصية جملس اإلدارة بتعيني مراجع حسابات الشركة من بني املرشحني
  نعم   م2017التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على املسامهني عن العام املايل 

  نعم   تنفيذياً يف جملس االدارةالتصويت على توصية جملس االدارة بتعيني السيد زياد الشعار عضواً 
التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية، ربع سنوية أو نصف سنوية للعام املايل 

  نعم   م  2018
  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلق بإدارة الشركة17التصويت على تعديل املادة (
  نعم   من النظام األساسي للشركة واملتعلق بنصاب اجتماع اجمللس) 24التصويت على تعديل املادة (
  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلق بدعوة اجلمعيات29التصويت على تعديل املادة (
  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلق بتقارير اللجنة40التصويت على تعديل املادة (

  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلق بالوثائق املالية.44املادة ( التصويت على تعديل
  نعم   التصويت على حتديث سياسات ومعايري وإجراءات العضوية يف جملس اإلدارة

م، ومكافآت اللجان املنبثقة،  التصويت على حتديث سياسة ترشيح أعضاء جملس اإلدارة ومكافآ
  نعم   التنفيذيةومكافآت اإلدارة 

  نعم   التصويت على حتديث الئحة عمل جلنة الرتشيحات واملكافآت
  نعم   لتمويل املساكن (سهل) والشركة السعوديةالتصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة 
  نعم   خزام العقارية وشركة تطويرالتصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة 
  نعم   وبنك اخلريالتصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة 
  نعم   كابيتال   وشركة اخلريالتصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة 

 06/09/1439 5/21/2018  شركة اخلطوط السعودية للتموين

  نعم  م 2017التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية 
  نعم   م 2017التصويت على القوائم املالية للشركة عن السنة املالية 

  نعم   م 2017التصويت على تقرير مراجع احلسابات عن السنة املالية 
  نعم   م.2017التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املنتهية يف 

  نعم   م2017نقدية للعام التصويت على ما مت توزيعه من أرباح 
للعام املايل  وربع سنويالتصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي 

  نعم   م 2018
  نعم   م 2017التصويت على مكافأة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية 

  نعم   القابضةالتصويت على األعمال والعقود اليت ستتم مع شركة نيوريست 
  نعم   احلكري القابضة زعبد العزي نعبد احملسالتصويت على األعمال والعقود اليت ستتم مع جمموعة 

  نعم   احملدودة لالستريادالتصويت على األعمال والعقود اليت ستتم مع شركة اخلليج الغربية 
  نعم   املدينة االقتصاديةالتصويت على األعمال والعقود اليت ستتم مع شركة إعمار 

  نعم   التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم مع البنك األهلي التجاري
التصويت على تعديل املادة احلادية والثالثني من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بدعوة اجلمعيات 

  نعم   العامة
  نعم   النظام األساسي للشركة واملتعلقة بتقارير اللجنةالتصويت على تعديل املادة الثانية واألربعني من 

  نعم   التصويت على تعديل املادة السادسة واألربعني من النظام األساسي للشركة واملتعلقة مبيزانية الشركة
  نعم   التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني

اجملموعة السعودية لألحباث 
 06/09/1439 5/21/2018  والتسويق

  نعم  م 2017التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية 
  نعم   م 2017التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة املالية 
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  نعم   م 2017التصويت على القوائم املالية املوحدة عن السنة املالية 
  نعم   م 2017التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية 
  نعم   التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني

  نعم   التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني اجملموعة وبني (شركة مطابع هال)
  نعم     ستتم بني اجملموعة و (شركة املدينة املنورة للطباعة والنشر)التصويت على األعمال والعقود اليت 

  نعم    التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني اجملموعة و (الشركة السعودية للطباعة والتغليف)
  نعم   التصويت على حتديث سياسات ومعايري وإجراءات العضوية يف جملس إدارة الشركة

  نعم   على انتخاب أعضاء جملس اإلدارة للدورة القادمةالتصويت 
  نعم   التصويت على حتديث سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة

ا جملس اإلدارة   نعم   التصويت على إجازة األعمال اليت قام 
  نعم   عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمةالتصويت على تشكيل جلنة املراجعة وحتديد مهامها وضوابط 

 07/09/1439 5/22/2018  شركة دله للخدمات الصحية

  نعم  م 2017التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة املالية 
  نعم   م 2017التصويت على القوائم املالية عن السنة املالية 

  نعم   م 2017التصويت على تقرير جملس االدارة عن السنة املالية 
  نعم   التصويت على توصية جملس اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على املسامهني

  نعم   التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني
  نعم   م 2017التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية 
  نعم   م 2017التصويت على مكافأة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية 

التصويت على اشرتاك األستاذ/ فهد بن عبد اهللا القاسم (عضو مستقل) يف عمل منافس لنشاط 
  نعم   الشركة

اشرتاك األستاذ/ فهد بن عبد اهللا القاسم (عضو مستقل) يف عمل منافس لنشاط التصويت على 
  نعم   الشركة

  نعم    التصويت على اشرتاك الدكتور /حممد بن راشد الفقيه (عضو تنفيذي) يف عمل منافس لنشاط الشركة
  نعم   لنشاط الشركة التصويت على اشرتاك الدكتور /حممد بن راشد الفقيه (عضو تنفيذي) يف عمل منافس

  نعم   التصويت على اشرتاك املهندس/فارس بن إبراهيم الراشد احلميد (عضو مستقل) يف عمل ينافس الشركة
  نعم   التصويت على اشرتاك املهندس/فارس بن إبراهيم احلميد (عضو مستقل) يف عمل ينافس الشركة

  نعم    الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة احملدودةالتصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني 
  نعم   )ATSالتصويت على االعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وبني الشركة الفنية لتوطني التقنية (

  نعم   التصويت على االعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وبني شركة دله التجارية،
  نعم   االعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وبني شركة املشفى الطبيةالتصويت على 

  نعم   التصويت على االعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وبني ومصرف الراجحي
التصويت على االعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وبني املهندس/ طارق بن عثمان القصيب (عضو 

  نعم   غري تنفيذي)
) من النظام االساس واملتعلقة بشراء الشركة ألسهمها وبيعها 16التصويت على تعديل املادة رقم (

ا ا   نعم   وار
  نعم   ) من النظام األساس واملتعلقة بصالحيات جملس اإلدارة19التصويت على تعديل املادة رقم (
  نعم   واملتعلقة بصالحيات رئيس جملس اإلدارة) من النظام األساس 21التصويت على تعديل املادة رقم (
  نعم   ) من النظام األساس واملتعلقة بلجنة املراجعة26التصويت على تعديل املادة رقم (
  نعم   ) من النظام األساس واملتعلقة بدعوة اجلمعية العامة32التصويت على تعديل املادة رقم (
  نعم   من النظام األساس واملتعلقة مبيزانية الشركة) 43التصويت على تعديل املادة رقم (
  نعم   ) من النظام األساس واملتعلقة بتوزيع األرباح44التصويت على تعديل املادة رقم (

  نعم   التصويت على إعادة ترقيم مواد النظام االساس وفق التعديالت املقرتحة
  نعم   م2018مرحلية بشكل نصف سنوي للعام املايل التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح 
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الشركة السعودية للخدمات 
 08/09/1439 5/23/2018  الصناعية

  نعم  م 2017التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية 
  نعم   م 2017التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة املالية 

  نعم   م31/12/2017املالية للشركة كما يف التصويت على القوائم 
  نعم   التصويت على تعيني مراجع حسابات الشركة من بني املرشحني

  نعم   م2017التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن إدارة الشركة عن العام املايل 
  نعم    م2017التصويت على توصية جملس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام املايل 

م بني الشركة السعودية للخدمات 2018التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم خالل العام 
ا التابعة   نعم   الصناعية (سيسكو) وشركا

م بني الشركة السعودية للخدمات 2018التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم خالل العام 
ا    نعم   التابعةالصناعية (سيسكو) وشركا

م بني شركة حمطة بوابة البحر األمحر 2018ستتم خالل العام  والعقود اليتالتصويت على االعمال 
  نعم   (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة كرم فيدكس

م بني الشركة السعودية لتنمية التجارة 2018ستتم خالل العام  والعقود اليتالتصويت على االعمال 
  نعم    والصادرات احملدودة (لوجي بوينت) (شركة تابعة لشركة سيسكو) والشركة العربية لتجارة املواد السائبة

م بني الشركة السعودية لتنمية التجارة 2018ستتم خالل العام  والعقود اليتالتصويت على االعمال 
  نعم    والصادرات احملدودة (لوجي بوينت) (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة الكابالت السعودية

م بني شركة حمطة بوابة البحر األمحر 2018ستتم خالل العام  والعقود اليتالتصويت على االعمال 
علي رضا وشركاءه  عبد اهللا(شركة تابعة لشركة سيسكو) وعلي رضا للسياحة والطريان فرع شركة احلاج 

  نعم   احملدودة
م بني الشركة السعودية للخدمات 2018ستتم خالل العام  والعقود اليتالتصويت على االعمال 

  نعم   الصناعية (سيسكو) وشركة اجلرب تالكي احملدودة
م بني شركة حمطة بوابة البحر األمحر 2018ستتم خالل العام  والعقود اليتالتصويت على االعمال 

  نعم     علي رضا وشركاءه احملدودة عبد اهللا(شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة احلاج 

  
  شركة األندلس العقارية

5/27/2018 12/09/1439 

  نعم  م 2017التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية 
  نعم   م 2017التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة املالية 

  نعم   م 2017التصويت على القوائم املالية املوحدة عن السنة املالية 
  نعم   التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني
  نعم   م 2017التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية 

  نعم   شقيقة) (شركةالتصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة احلياة العقارية 
  نعم    التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة امتياز العربية

باستئجار شركة التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة امتياز العربية ويتمثل 
  نعم   م) يف مركز األندلس مول 218امتياز العربية معرض مبساحة (

ويتمثل باستئجار شركة    التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة امتياز العربية
  نعم   م) يف مركز األندلس مول 109امتياز العربية معرض مبساحة (

باستئجار شركة  ويتمثل العربيةالتصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة امتياز 
  نعم   م) يف مركز األندلس مول 105امتياز العربية معرض مبساحة (

ويتمثل باستئجار شركة  التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة امتياز العربية
  نعم   م) يف مركز األندلس مول  83امتياز العربية معرض مبساحة (

  نعم     التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة الصيدليات املتكاملة
  نعم   األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة الصيدليات العامليةالتصويت على 

  نعم   التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة صيدلية اجلمال الرابعة للتجارة
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وجمموعة الدكتور سليمان احلبيب للخدمات 

  نعم   الطبية القابضة
  نعم   التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة هامات العقارية
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ذلك مقابل نسب حمددة   التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة هامات العقارية
  نعم   من إمجايل دخل املركز واملبالغ احملصلة من املستأجرين

وذلك مقابل نسب   التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة هامات العقارية
  نعم   حمددة من إمجايل دخل املركز واملبالغ احملصلة من املستأجرين

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة هامات العقارية ويتمثل بقيام شركة 
  نعم   بإدارة وتشغيل وتأجري مركز تالل سنرت يف الرياض والعائد للشركةهامات العقارية 

العقيل يف أعمال من  نعبد الرمحبن  معبد السالالتصويت على اشرتاك رئيس جملس اإلدارة األستاذ / 
ا منافسة الشركة   نعم   شا

احلبيب يف أعمال من التصويت على اشرتاك نائب رئيس جملس اإلدارة املهندس / صاحل بن حممد 
ا منافسة الشركة   نعم   شا

ا  نعبد الرمحالتصويت على اشرتاك عضو جملس اإلدارة األستاذ / أمحد بن  املوسى يف أعمال من شا
  نعم   منافسة الشركة

ا  عبد اهللالتصويت على اشرتاك عضو جملس اإلدارة املهندس / فيصل بن  الراشد يف أعمال من شا
  نعم   منافسة الشركة

ا  التصويت على اشرتاك عضو جملس اإلدارة األستاذ / حممد بن عبداحملسن الزكري يف أعمال من شا
  نعم    منافسة الشركة

ا  التصويت على اشرتاك عضو جملس اإلدارة األستاذ / هذال بن سعد العتييب يف أعمال من شا
  نعم   الشركةمنافسة 

  نعم     م2017التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على املسامهني عن العام 
التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام 

  نعم   م2018املايل 

 19/09/1439 6/3/2018  شركة املواساة للخدمات الطبية

مليون  1.000مليون لایر إىل  500التصويت على توصية جملس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من 
  نعم لایر سعودي

) املتعلقة برأس مال الشركة واملادة 6) يتم التصويت على تعديل املادة (1يف حال املوافقة على البند (
  نعم  يف األسهم من النظام األساس للشركة باالكتتاب) املتعلقة 7(

  نعم  ) من النظام األساس للشركة املتعلقة بدعوة اجلمعيات29التصويت على تعديل املادة (
  نعم  ) من النظام األساس للشركة املتعلقة بتقارير جلنة املراجعة40التصويت على تعديل املادة (
  نعم  النظام األساس للشركة املتعلقة بالوثائق املالية) من 44التصويت على تعديل املادة (

 07/01/1440 9/17/2018  شركة املواساة للخدمات الطبية

  نعم ) من النظام األساس للشركة املتعلقة بصالحيات اجمللس17التصويت على تعديل املادة (
برئيس جملس اإلدارة والعضو ) من النظام األساس للشركة املتعلقة 19التصويت على تعديل املادة (

  نعم  املنتدب وأمني السر
) من النظام األساس للشركة املتعلقة بنصاب اجتماع اجلمعية العامة 31التصويت على تعديل املادة (

  نعم  العادية
  نعم  ) من النظام األساس للشركة املتعلقة بتوزيع األرباح45التصويت على تعديل املادة (

  نعم  على حتديث الئحة احلوكمة اخلاصة بالشركةالتصويت 

 02/02/1440 10/11/2018  شركة اللجني

  نعم  اخلاصة بأغراض الشركة  )3(التصويت على تعديل املادة 
  نعم   اخلاصة باملركز الرئيسي للشركة  )5(التصويت على تعديل املادة 
  نعم   اخلاصة باجتماعات جملس اإلدارة  )22(التصويت على تعديل املادة 

  نعم   اخلاصة بدعوة اجلمعيات  )28(التصويت على تعديل املادة  
  نعم   اخلاصة بتقارير جلنة املراجع )39(التصويت على تعديل املادة 
  نعم   اخلاصة بالوثائق املالية  )43(التصويت على تعديل املادة 

  نعم   اخلاصة بإقامة دعوى املسؤولية  )48(التصويت على تعديل املادة   
شركة الشرق األوسط لصناعة 

 20/02/1440 10/29/2018  وإنتاج الورق
التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام 

  نعم  2018املايل 
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جملس اإلدارة تعيني السيد/ وليد ابراهيم شكري عضواً مبجلس اإلدارة بدالً عن التصويت على توصية 
  نعم   العضو املنتهية عضويته السيد/ فيصل عمر السقاف

لتصويت على توصية جملس اإلدارة تعيني السيد/ وليد ابراهيم شكري عضواً بلجنة املراجعة بدالً عن 
  نعم    م،2018مايو  23عضويته بتاريخ العضو السيد/ فيصل عمر السقاف املنتهية 

 02/04/1440 12/9/2018  شركة جلام للرياضة

  نعم  ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بأغراض الشركة.3التصويت على تعديل املادة (
  نعم   الشركات. يف) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة باملشاركة والتملك 4التصويت على تعديل املادة (
) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة ببيع األسهم غري مستوفاة 10التصويت على تعديل املادة (

  نعم   القيمة.

  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بتداول األسهم.12التصويت على تعديل املادة (
للشركة واملتعلقة بشراء وبيع ورهن أسهم الشركة ) من النظام األساسي 13التصويت على تعديل املادة (

  نعم   من قبل الشركة.

  نعم   املال.) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بزيادة رأس 14التصويت على تعديل املادة (
  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بتخفيض رأس املال.15التصويت على تعديل املادة (
  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بإصدار الصكوك والسندات.16التصويت على تعديل املادة (
  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بإدارة الشركة.17التصويت على تعديل املادة (
  نعم   عضوية اجمللس. بانتهاء) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة 18التصويت على تعديل املادة (
  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بصالحيات اجمللس.20التصويت على تعديل املادة (
أعضاء جملس اإلدارة  مبكافأة) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة 21التصويت على تعديل املادة (

  واللجان.
  نعم 

) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بصالحيات الرئيس والنائب 22( التصويت على تعديل املادة
  نعم   والعضو املنتدب وأمني السر.

  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة باجتماعات جملس اإلدارة.23التصويت على تعديل املادة (
واملتعلقة بنصاب اجتماعات جملس ) من النظام األساسي للشركة 25التصويت على تعديل املادة (

  نعم   اإلدارة.

  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بقرارات جملس اإلدارة.26التصويت على تعديل املادة (
  نعم   .اجلمعيات) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بدعوة 33التصويت على تعديل املادة (

  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بسجل حضور اجلمعيات.34املادة (التصويت على تعديل 
) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بنصاب اجتماع اجلمعية العامة 35التصويت على تعديل املادة (

  العادية.
  نعم 

بنصاب اجتماع اجلمعية العامة ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة 36التصويت على تعديل املادة (
  نعم   غري العادية.

  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بالتصويت يف اجلمعيات.37التصويت على تعديل املادة (
  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بتشكيل اللجنة.41التصويت على تعديل املادة (

  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بتقارير اللجنة.44املادة (التصويت على تعديل 
  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بصالحيات مراجع احلسابات46التصويت على تعديل املادة (
  نعم   احلسابات.) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بتقرير مراجع 47التصويت على تعديل املادة (
  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بالوثائق املالية.49التصويت على تعديل املادة (
  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بتوزيع األرباح.50التصويت على تعديل املادة (
  نعم   االرباح. باستحقاق) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة 51التصويت على تعديل املادة (
 لألسهم) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بتوزيع االرباح 52التصويت على تعديل املادة (

  املمتازة.
  نعم 

  نعم   املقرتح.التصويت على ترقيم مواد النظام االساسي للشركة وفقا للتعديل 
اء دورة جملس االدارة احلالية مبكراً  اجلمعية وذلك يف حال  انعقادمن تاريخ  اعتباراالتصويت على إ

  متت املوافقة على البند العاشر اخلاص بتعديل املادة الثامنة عشر من النظام األساسي للشركة.
  نعم 
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  نعم     سبعة أعضاء لعضوية جملس اإلدارة من بني املرشحني للدورة القادمة انتخابالتصويت على 
التصويت على تشكيل جلنة املراجعة وحتديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة 

    اجلديدة
  نعم 

العام التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوًي أو ربع سنوًي عن 
  نعم   م2019املايل 

  نعم   النعيم عضو مستقل باجمللس  عبد اهللالتصويت على قرار جملس اإلدارة بتعيني الدكتور/ طارق بن 
التصويت على قرار جملس اإلدارة بتعيني الدكتور/ حممد بن فرج الكناين، كعضو مستقل من خارج 

  نعم   اجمللس، يف جلنة املراجعة 

  نعم  جملس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية املعدلة. ألعضاءالتصويت على سياسة املكافآت 

 05/04/1440 12/12/2018  الشركة السعودية للنقل اجلماعي

  نعم ) من النظام األساس للشركة واملتعلقة باالكتتاب يف األسهم(مرفق).8التصويت على تعديل املادة (
  نعم  ) من النظام األساس للشركة واملتعلقة بصالحيات اجمللس(مرفق).21املادة (التصويت على تعديل 

) من النظام األساس للشركة واملتعلقة مبكافأة أعضاء جملس 22التصويت على تعديل املادة (
  نعم  اإلدارة(مرفق).

) من النظام األساس للشركة واملتعلقة بصالحيات الرئيس والنائب 23التصويت على تعديل املادة (
) يف اإلعالن 23) من املادة (1بأنه مت تعديل الفقرة رقم ( السر علماوالعضو املنتدب وأمني 

  التذكريي(مرفق)
  نعم

  نعم  واملتعلقة بدعوة اجلمعيات(مرفق).) من النظام األساس للشركة 33التصويت على تعديل املادة (
  نعم  ) من النظام األساس للشركة واملتعلقة بتقارير جلنة املراجعة(مرفق).44التصويت على تعديل املادة (
  نعم  ) من النظام األساس للشركة واملتعلقة بالوثائق املالية(مرفق).48التصويت على تعديل املادة (

  نعم  ) من النظام األساس للشركة واملتعلقة بتوزيع األرباح (مرفق).49املادة (التصويت على تعديل 
) من املادة 1التصويت على حتديث الئحة احلوكمة اخلاصة بالشركة علماً بأنه مت تعديل الفقرة رقم (

  نعم  ) يف اإلعالن التذكريي(مرفق).25(

الشركة السعودية للعدد 
  واألدوات

 
17/12/2018 

 
10/04/1440 

  نعم  التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم جمانية
  نعم  التصويت على تعديل املادة الثالثة من النظام األساس للشركة املتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).

  نعم  التصويت على تعديل املادة السابعة من النظام األساس للشركة واملتعلقة برأس مال الشركة
التصويت على تعديل املادة الثامنة والعشرون من النظام األساس للشركة املتعلقة مبوعد نشر الدعوة 

  نعم  العامة (مرفق). للجمعية

  نعم  التصويت على تعديل املادة التاسعة والثالثون من النظام األساس للشركة املتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق)
    نعم  املادة الثالثة واألربعون من النظام األساس للشركة املتعلقة بالوثائق املالية (مرفق).التصويت على تعديل 
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