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 ةالسعوديصندوق أشمور لألسهم التقرير السنوي ل

 

 معلومات صندوق االستثمار: (أ
 
 -سم الصندوق:إ .1

 

    Ashmore Saudi Equity Fund – السعوديةشمور لألسهم أصندوق  
 

 

 -االستثمار وممارساته:أهداف وسياسات  .2

 إلى المتوسط المدى على المال رأس تنمية إلى ستثمارياإل الصندوق يهدف .المدة مفتوح ستثمارإ صندوق عن عبارة هو الصندوق .3

 تحقيق إلى الصندوق يهدف كما السعودية، األسهم سوق في الُمدَرجة الشركات أسهم من متنوعة محفظة في ثمارستاإل خالل من الطويل

والذي يتم الحصول عليه عن طريق شركة السوق المالية السعودية . ) TASIتداول مؤشر) االسترشادي المؤشر أداء يفوق أداء

  ولن يقوم الصندوق بتوزيع أية أرباح على المشتركين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعه في في الصندوق. ، (تداول)

 

 
يوضح سياسة اإلستثمار جدول  

ستثمــارنوع اإل الحد األدنى الحد األعلى  

%100  %50 األسهم السعودية المدرجة في سوق األسهم السعودية بما فيها  

 الطروحات األولية وحقوق األولوية

%50  %0  أدوات أسواق النقد 

%10  %0 ستثمار مماثلة ألهداف الصندوق ذات الطرح العامإصناديق    

 

 

  -:توزيع الدخل واالرباحسياسة  .4
 

 .الصندوق في الموزعة األرباح ستثمارإ بإعادة وسيقوم المشتركين على أرباح أية بتوزيع الصندوق يقوم لن

 
 
 
 

 جميع التقارير الخاصة بالصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل. .5
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 :الصندوق أداء (ب
 

 منذ التأسيس: الصندوقجدول أداء . 1

  
 2018 2017 2016 2015 الفئــة

صول أصافي قيمة 
 الصندوق

20,994,343 17,176,535 24,588,377 28,190,835 

صول أصافي قيمة 
 ةالصندوق لكل وحد

8.8559 9.6147 9.5355 10.9326 

 11.7444 10.2114 9.6147 12.0702 ةعلى قيمة للوحدأ

 9.5372 8.9337 7.1846 8.3104 ةقل قيمة للوحدأ

 2,578,600.732 2,578,600.732 1,786,493.387 2,370,667.092 ةالوحدات المصدرعدد 

رباح الموزعه قيمة األ
 لكل وحده

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

 2.66% 3.28% 3.78% 3.23% المصروفات نسبة

 
 األداء: سجل.2

 
 أ/ العائد اإلجمالي

 

 الفترة الزمنية عائد الصندوق

سنة منذ %14.65   

 منذ ثالث سنوات %8.31

 منذ التأسيس %9.33

 
 

 م 05/01/2015*بداية نشاط الصندوق  
 
 
 
 

 :السنوي العائد اإلجماليب/ 

 
 

 السنة سعر الوحدة عائد الصندوق

14.65 10.9326 2018 

-0.82% 9.5355 2017 

8.69% 9.6147 2016 

 -11.44% 8.8559 2015 
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 م: 2018جدول الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق خالل العام  /ج

 

متوسط النسبة المئوية من  المصاريف الفعلية

 صافي أصول الصندوق

ومـنوع الرس  

 رسوم اإلدارة %1.31 366,245

 رسوم أمانة السجل 0.06 % 17,162

 رسوم أمانة الحفظ 0.51 % 141,750

 رسوم تسوية الصفقة 0.09 % 23,921

 رسوم مراجع الحسابات 0.09 % 26,250

 الرسوم الرقابية 0.03 % 7,500

 رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع تداول 0.02 % 5,250

 رسوم المدير اإلداري 0.51 % 141,750

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين 0.04 % 10,000

 إجمالي المصاريـف 2.66 % 739,828

 متوسط صافي قيمة األصول  27,861,392.46

 
 
 

  لم يتم تقديم أي حسم على المصاريف أو التنازل عنها، عدا رسوم االشتراك حيث يحق لمدير الصندوق حسم جزء منها أو التنازل
 عنها.

 
 
 
 

  -:قواعد حساب بيانات األداء /د
 

بأن يطرح من  ،وحدات ذلك الصندوق من قبل مدير الصندوقسترداد إحتساب صافي قيمة أصول الصندوق ألغراض شراء أو إيتم 

قيمة إجمالي أصول الصندوق مبلغ مطلوبات الصندوق وذلك بخصم المبالغ الثابتة ومن ثم خصم الرسوم واألتعاب المحددة في شروط 

بقسمة صافي قيمة أصول  دةثم يحتسب سعر الوح .وأحكام الصندوق ومن المبالغ النسبية التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر

 ومقارنتها بأداء المؤشر اإلسترشادي. إجمالي عدد الوحدات المصدرة الصندوق على
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 -:م2018التغيـرات الجوهرية خالل عام  .3
 

 3فقرة ج/ 13تم اإلفصاح عن هذه التغيرات في هذا التقرير في صفحة رقم 

 

 -:الوحدات ونتائج التصويت الجمعيات التي حضرها مدير الصندوق نيابة عن مالكي .4
 

قرار 
 التصويت

 سم الشركة إ التاريخ  موضوع التصويت

التصويت على تقرير ُمراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في  موافق

 م.31/12/2017
 

شركة العثيم  23/04/2018
 القابضه

المنتهية في التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية  موافق
 م31/12/2017

 

  

 م31/12/2017التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في  موافق
 

 

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في  موافق

 م31/12/2017
 

 

من م بما تم توزيعه 25/09/2017التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ  موافق

( 2م بواقع )2017أرباح مرحلية على المساهمين عن النصف األول من العام 
%( 20( لاير وبنسبة )90,000,000لاير للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره )

 من رأس المال
 

 

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن  موافق
( لاير للسهم الواحد 3م بواقع )31/12/2017السنة المالية المنتهية في 

%( من رأس 30( لاير تشكل نسبة )135,000,000وبإجمالي مبلغ قدره )

المال، على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية 
والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم 

 معية، كما انه سيتم تحديد تاريخ صرف األرباح الحقا  تداول يلي تاريخ الج
 

 

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة بناء على توصية لجنة  
المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث 

 م وتحديد2019م والربع األول للعام 2018والرابع والسنوي من العام المالي 

 اتعابه
 

 

االمتناع عن 

 التصويت

التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة نظير 
م وحتى 2017يناير  1عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس اإلدارة للفترة من 

 م.2017ديسمبر  31
 

 

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ  موافق

( لاير وذلك بزيادة عدد 900,000,000( لاير الى مبلغ )450,000,000)
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( سهما وذلك بمنح سهم 90,000,000( سهما الى )45,000,000األسهم من )

%( وذلك برسملة مبلغ 100واحد مجاني لكل سهم مملوك وبنسبة زيادة قدرها )

( لاير من حساب االحتياطي النظامي ومبلغ 112,518,350)

( لاير من حساب األرباح المبقاة، علما أنه ال توجد كسور 337,481,650)

اسهم للزيادة المذكورة، وأن تكون أحقية الزيادة للمساهمين المقيدون بسجل 
المساهمين لدى مركز إيداع األوراق المالية )إيداع( بنهاية ثاني يوم تداول يلي 

ى تعزيز خطة النمو تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وتهدف الزيادة ال
 االستراتيجي والتوسع في فروع الشركة وأعمالها.

 

( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة 7التصويت على تعديل المادة رقم ) موافق

 ( لاير900,000,000براس المال ليكون )
 

 

( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة 8التصويت على تعديل المادة رقم ) موافق

 بمساهمي الشركة
 

 

( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة 13التصويت على تعديل المادة رقم ) موافق

 بزيادة راس المال
 

 

( من النظام األساس للشركة والمتعلقة 15التصويت على تعديل المادة رقم ) موافق

 بالصكوك وأدوات الدين
 

 

النظام األساس للشركة والمتعلقة  ( من21التصويت على تعديل المادة رقم ) موافق

 بمكافآت أعضاء المجلس
 

 

( من النظام األساس للشركة والمتعلقة 22التصويت على تعديل المادة رقم ) موافق

 برئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر
 

 

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف  موافق
م، وتحديد تاريخ االستحقاق 2018ربع سنوي عن العام المالي سنوي أو 

 والصرف وفقا  للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا  لنظام الشركات
 

 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة  رفض
يم مصلحة فيها والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبد هللا صالح العث

والترخيص بها لعام قادم وهي عبار عن عقود استئجار وتأجير لمدد مختلفة، 
( لاير علما  أنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا 820,050وذلك بقيمة قدرها ),

 التعامل
 

 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة  رفض
اإلدارة المكرم/ عبد هللا صالح العثيم مصلحة فيها والتي لرئيس مجلس 

والترخيص بها لعام قادم وهي عبار عن عقد تأجير خدمات عمالة بشكل 
( لاير علما  أنه ال توجد شروط تفضيلية 240,245شهري، وذلك بقيمة قدرها )

 في هذا التعامل
 

 

عبد هللا العثيم  التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رفض
لالستثمار والتطوير العقاري وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة 

المكرم/ عبد هللا صالح العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد هللا صالح 
العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقود استئجار 

( لاير. علما  أنه ال توجد 51,777,045ها )وتأجير ولمدد مختلفة، بقيمة قدر

 شروط تفضيلية في هذا التعامالت
 

 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم  رفض
لالستثمار والتطوير العقاري وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة 

س المجلس المكرم/ فهد عبد هللا صالح المكرم/ عبد هللا صالح العثيم ونائب رئي
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العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد خدمات 
( لاير. علما  أنه ال توجد شروط 1,197,660مشتركة ولمدة سنة، بقيمة قدرها )

 تفضيلية في هذا التعامل
 

عبد هللا العثيم التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة  رفض
لالستثمار والتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبد هللا 

صالح العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد هللا صالح العثيم مصلحة 
فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات أنشطة تسويقية 

% من عوائد أنشطة الدعاية 30مقابل في المجمعات التجارية ولمدة سنة 

واالعالن التي تتم بواسطة شركة أسواق عبد هللا العثيم في المجمعات التجارية 
التابعة لشركة عبد هللا العثيم لالستثمار والتطوير العقاري يتم احتسابها وفق 
العوائد المحققة بنهاية كل عام، علما  أنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا 

 التعامل
 

 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتــــــم بين الشركة وشركة عبــــد هللا  رفض
العثيم لالستثمار والتطوير العقـــاري والتــي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبد 
هللا صالح العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد هللا صالح العثيم مصلحة 

قادم وهي عبارة عن عقد تجاري لبيع قسائم العاب فيها والترخيص بها لعام 

% من مبيعات قسائم االلعاب التي تتم 20سفوري الند ولمدة سنة مقابل 

بوساطة شركة أسواق عبد هللا العثيم يتم احتسابها وفق العوائد المحققة بنهاية 
 كل عام، علما أنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل

 

 

األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم التصويت على  رفض
لالستثمار والتطوير العقاري وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة 

المكرم/ عبد هللا صالح العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد هللا صالح 
قود استئجار العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن ع

( لاير. علما أنه 2,004,531وتأجير خدمات عمالة بشكل شهري، بقيمة قدرها )

 ال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل
 

 

التصويت علـى األعمال والعقود التي ستتــــم بين الشركة وشركة عبـــد هللا  رفض
ة المكرم/ عبد العثيم لالستثمار والتطوير العقاري والــتي لرئيس مجلس اإلدار

هللا صالح العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد هللا صالح العثيم مصلحة 
فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقود خدمات كهرباء ومنافع 
عامة في الفروع المستأجرة بالمجمعات التجارية ولمدة سنة، بقيمة قدرها 

 شروط تفضيلية في هذا التعامالت( لاير. علما أنه ال توجد 5,036,000)
 

 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة معين للموارد  رفض
البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس اإلدارة المكرم/ عبد العزيز عبد هللا 

صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد 
عمالة ولمدة سنة، ويتم احتسابها حسب عدد العاملين واالسعار  استئجار خدمات

السائدة الستئجار خدمات العمالة، علما أنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا 
 التعامل

 

 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة معين للموارد البشرية  رفض
لمملوكة للشركة بشكل غير "شركة تابعة" وشركة الرياض للصناعات الغذائية ا

% من رأسمالها والتي لعضو مجلس اإلدارة المكرم/ عبد 55مباشر بنسبة 

العزيز عبد هللا صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة 
عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، ويتم احتسابها حسب عدد العاملين 

ت العمالة، علما أنه ال توجد شروط تفضيلية في واالسعار السائدة لتأجير خدما
 هذا التعامل

 

 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة معين للموارد  رفض
البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس اإلدارة المكرم/ عبد العزيز عبد هللا 

عبارة عن عقود صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، وهي 

 



1010420651سجل تجاري رقم   22-14174ص رقم يشركة مرخصة من هيئة السوق المالية ترخ –شركة أشمور لإلستثمار السعودية  8  

 

( 2,060,000استئجار وتأجير عقارات ولمدة سنة وبقيمة إيجاريه قدرها )

 لاير، علما أنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامالت. تصويت عادي
 

التصويت على األعمال والعقود التـــي ستتــــــم بين الشركة وشركة معيـــن  رفض
تابعة" والـــتي لعضو مجلس اإلدارة المكرم/ لألعمال "شركة مملوكة لشركة 

عبد العزيز عبد هللا صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاوالت 
( 699,999لتنفيذ اعمال بمشروع فرع الخرج ولمدة ستة أشهر وبقيمة قدرها )

 لاير، علما  أنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل
 

 

ال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الرياض التصويت على األعم رفض
% من 55للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة 

رأسمالها والتي لعضو مجلس اإلدارة المكرم/ عبد العزيز عبد هللا صالح العثيم 
مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية 

سنة، يتم احتسابها حسب حجم الطلب على المنتجات خالل مدة العقد، ولمدة 
 علما  أنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل

 

 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الرياض  رفض
% من 55للصناعات الغذائية التي تملك فيها الشركة بشكل غير مباشر 

ضو مجلس اإلدارة المكرم/ عبد العزيز عبد هللا العثيم رأسمالها والتي لع
مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد استئجار مستودع 

( لاير، علما  أنه ال توجد شروط 150,000ولمدة سنة بقيمة إيجاريه قدرها )

 تفضيلية في هذا التعامل
 

 

بين الشركة وشركة داني التجارية التصويت على األعمال والعقود التي ستتم  رفض
والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبد هللا صالح العثيم وأعضاء المجلس 
المكرمين/فهد عبد هللا العثيم وصالح محمد العثيم وعبد العزيز عبد هللا العثيم 
مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد تأجير معرض 

( لاير. علما  أنه ال توجد 300,000يمة إيجاريه قدرها )ولمدة سنة بإجمالي ق

 شروط تفضيلية في هذا التعامل
 

 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وأقارب ذوي عالقة  رفض
برئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبد هللا صالح العثيم وأعضاء المجلس 

العثيم وعبد العزيز عبد هللا العثيم المكرمين/فهد عبد هللا العثيم وصالح محمد 
ولهم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد بيع حصة الشركة في شركة رفيف 
للسياحة والسفر لصالح كل من المكرم/ عبد العزيز صالح العثيم والمكرم/ 

( لاير. علما  أنه ال توجد 67,500محمد عبد العزيز صالح العثيم بقيمة قدرها )

 التعامل شروط تفضيلية في هذا
 

 

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمؤسسة العامة  رفض
للتأمينات االجتماعية والتي لعضو مجلس اإلدارة المكرم/ بندر ناصر التميمي 
مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد استئجار أراضي 

( لاير ولمدة سنة، علما  أنه ال توجد 5,562,500لالستثمار بإيجار سنوي قدره )

 شروط تفضيلية في هذا التعامل
 

 

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة  موافق
( من المادة الحادية والسبعون من 1بالترخيص الوارد في الفقرة رقم )

حتى نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو 
نهاية دورة مجلس إدارة الشركة الحالي، أيهما أسبق، ووفقا  للشروط 

 المرفقة
 

 

التصويت على زيادة رأس مال الشركة وذلك لدعم مركزها المالي، وسيتم  موافق
مليون لاير من حساب  80تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 

 31كة للعام المالي المنتهي في األرباح المبقاة واالحتياطي النظامي للشر

16/09/2018  اكسترا 
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% من رأس مال الشركة، وبهذا سيرتفع 19.05م ما يمثل زيادة 2017ديسمبر 

مليون( لاير، وسيرتفع  500مليون( لاير إلى ) 420رأس مال الشركة من )

مليون( سهم، وتفاصيل الزيادة كما  50مليون( سهم إلى ) 42عدد األسهم من )

كأسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل مليون سهم  6يلي: أ. توزيع 

% من رأس مال الشركة ، وسيكون 14.29سبعة أسهم قائمة، ما يمثل زيادة 

تاريخ األحقية للمساهمين المالكين لألسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية المقيدين 
في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية )مركز 

( بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية اإليداع

% من رأس مال 4.76مليون سهم ما يمثل نسبته  2للشركة، ب. تخصيص 

 الشركة لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة )خطة الحوافز طويلة األجل(.
 

برنامج أسهم موظفي الشركة التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بإنشاء  رفض
)خطة الحوافز طويلة األجل( وإدارة البرنامج وتعديله متى دعت الحاجة إلى 

 ذلك
 

16/09/2018  

االمنتاع عن 

 التصويت

التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام األساسي للشركة والخاصة 
 بأغراض الشركة

 

16/09/2018  

السابعة من النظام األساسي للشركة والخاصة  التصويت على تعديل المادة موافق
 برأس مال الشركة في حال الموافقة على البند أوال  

 

16/09/2018  

االمنتاع عن 

 التصويت

التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام األساسي للشركة والخاصة 
 باإلكتتاب في األسهم في حال الموافقة على البند أوال  

 

16/09/2018  

االمنتاع عن 

 التصويت

التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام األساسي للشركة 
 والخاصة بلجنة المراجعـة

 

16/09/2018  

االمنتاع عن 

 التصويت

التصويت على تعديل المادة السابعة والعشرون من النظام األساسي للشركة 
 والخاصة بدعوة الجمعيات العامة

 

16/09/2018  

االمنتاع عن 

 التصويت

التصويت على تعديل المادة التاسعة والثالثون من النظام األساسي للشركة 
 والخاصة بميزانية الشركة

 

16/09/2018  

مليون  1,200مليون لاير إلى  800التصويت على زيادة رأس مال الشركة من  موافق

مليون لاير من حساب األرباح المبقاة، وذلك  400لاير عن طريق رسملة مبلغ 

% من قيمة رأس المال، وبالتالي زيادة عدد أسهم 50بمنح أسهم مجانية بنسبة 

 120مليون سهم إلى  80شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني الُمصدرة من 

مليون سهم بمنح سهم لكل سهمين مملوكة.  40مليون سهم، وبزيادة قدرها 

حيث تهدف هذه التوصية إلى رغبة مجلس اإلدارة في دعم وتقوية القاعدة 
الرأسمالية للشركة لتمكنها من تحقيق معدالت النمو في أعمال الشركة والتوسع 

ادمة. وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة في النشاطات الجديدة خالل االعوام الق
لمساهمي شركة بوبا العربية المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 

العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز االيداع في 
نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق. في حالة وجود كسور أسهم فسيتم 

يعها في محفظة واحدة لجميع حملة االسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع تجم

18/11/2018  بوبا 
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قيمتها على حملة االسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خالل مدة ال 
 يوما  من تاريخ تحديد االسهم المستحقة لكل مساهم. 30تتجاوز 

 

اإلمتناع عن 

 التصويت

تعيين السيد / مارتن هيوستن عضوا  في التصويت على توصية مجلس اإلدارة ب
مجلس اإلدارة )عضو غير تنفيذي ممثال  لشركة بوبا انفستمنت اوفرسيز ليميتد( 

، إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء 01/10/2018اعتبارا  من تاريخ 

، خلفا  للعضو المستقيل األستاذ / عامر علي 30/06/2019الدورة الحالية في 

 )عضو غير تنفيذي ممثال  لشركة ناظر(.رضا اإلدارة 

 

18/11/2018  

اإلمتناع عن 

 التصويت

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ / سليمان ناصر الهتالن 
القحطاني عضوا  مستقال  في لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة اعتبارا  

تاريخ انتهاء الدورة ، إلكمال دورة المجلس حتى 01/06/2018من تاريخ 

 يأتي هذا التعيين وفقا  لالئحة عمل لجنة المراجعة 30/06/2019الحالية في 
 

18/11/2018  

اإلمتناع عن 

 التصويت

( من النظام األساس للشركة والمتعلقة برأس 8التصويت على تعديل المادة )

 .1المال ، في حال الموافقة على البند 

 

18/11/2018  

اإلمتناع عن 

لتصويتا  

( من النظام األساس للشركة والمتعلقة 20التصويت على تعديل المادة )

 بصالحيات الرئيس و النائب والعضو المنتدب وأمين السر.
 

18/11/2018  

اإلمتناع عن 

 التصويت

( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بالدعوة 30التصويت على تعديل المادة )

 للجمعيات.

 

18/11/2018  

اإلمتناع عن 

 التصويت

( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بالوثائق 43التصويت على تعديل المادة )

 المالية.
 

 

18/11/2018  

اإلمتناع عن 

 التصويت

 التصويت على تعديل الئحة عمل اللجنة التنفيذية.
 

18/11/2018  

اإلمتناع عن 

 التصويت

 المخاطر.التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة إدارة 

 

18/11/2018  

اإلمتناع عن 

 التصويت

 التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
 

18/11/2018  

اإلمتناع عن 

 التصويت

 التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة اإلستثمار.
 

18/11/2018  

اإلمتناع عن 

 التصويت

 التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة.
 

18/11/2018  
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اإلمتناع عن 

 التصويت

 التصويت على تعديل الئحة عمل مجلس اإلدارة
 

18/11/2018  

اإلمتناع عن 

 التصويت

 التصويت على تعديل قواعد حوكمة الشركات الخاصة بالشركة.
 

18/11/2018  

اإلمتناع عن 

 التصويت

للتأمين التعاوني التصويت على االعمال والعقود التي بين شركة بوبا العربية 
وشركة عياداتي الدولية الطبية والتي ألعضاء مجلس االدارة لؤي ناظر وطل 

ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم مالك في شركة ناظر القابضة. وهي 
عبارة عن رسوم تشغيل العيادات الداخلية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية. 

 ألف لاير سعودي. 130ما يقارب مبلغ علما  بأن إجمالي قيمة التعامالت 
 

18/11/2018  

اإلمتناع عن 

 التصويت

التصويت على االعمال والعقود بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 
والشركة السعودية للخدمات األرضية، والتي لعضو مجلس االدارة عبدالهادي 

الشركة  شايف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في
السعودية للخدمات األرضية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي 
الشركة السعودية للخدمات األرضية. علما  بأن إجمالي قيمة التعامالت ما 

 ألف لاير سعودي. 94,000يقارب مبلغ 

 

18/11/2018  

اإلمتناع عن 

 التصويت

با العربية للتأمين التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين شركة بو
التعاوني وشركة األهلي كابيتال، والتي لعضو مجلس االدارة د. عدنان 

عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في 
شركة األهلي كابيتال. وهي عبارة عن تكاليف ورسوم تقديم خدمات مالية 

رسوم إدارة محافظ  -ودي اآلف لاير سع 110للشركة )رسوم إدارة صندوق: 

االف لاير  556رسوم عمولة ودائع:  -اآلف لاير سعودي  624األسهم: 

م مبلغ 2018سعودي( وقد بلغت إجمالي التعامالت حتى نهاية شهر سبتمبر 

 ألف لاير سعودي. 1,290
 

18/11/2018  
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 : م 2018مجلس إدارة الصندوق السنوي لعام  تقرير .5
 

االجتماع األول  المنصب اإلسم م

 م19/04/2018

اإلجتماع الثاني 

 م 14/11/2018

     رئيس مجلس إدارة الصندوق األستاذ/ صالح الدهمشي 1

     عضو مستقل المهنّا محمداألستاذ/  2

     عضو مستقل األستاذ/ خالد الحقيل 3

 
 
 
 

 إجتماعات مجلس إدارة الصندوق:الموضوعات التي تم مناقشتها والقرارات الصادرة خالل 
 

 .اإلفصاح عن عضويات أعضاء مجلس اإلدارة التي قد تتسبب في تعارض المصالح 

 ر اإلجتماعات السابقة.ضالموافقة على محا 

 قام تجاوزات قيود اإلستثمار، وقد  المستجدات للتغيرات التي حدثت على شروط وأحكام الصندوق، باإلضافة الى إيضاح عن ستعراضإ

 ستثمار السعودية.فحة غسيل األموال لشركة أشمور لإلرئيس المطابقة واإللتزام ومكارضها بع

 ستثمار السعودية.رضها رئيس إدارة األسهم لشركة أشمور لإلقام بعو قد وتوقعات السوق،  تم مناقشة أداء الصندوق 

  2017ودية لسنة ية لصندوق أشمور لألسهم السعسنوالتم إقرار الموافقة على القوائم المالية  

  2018ية لصندوق أشمور لألسهم السعودية لسنة سنوالنصف التم إقرار الموافقة على القوائم المالية 

 

 

 الصندوق: مدير (ج

 
  -الصندوق: مدير وعنوان اسم .1
 

  السعودية لالستثمار أشمور شركة

 السعودية العربية المملكة، 12213  الرياض ، 8022 بريد صندوق، العام العليا شارع، العليا براجأ، ب البرج، الثالث الطابق

  00966114839100: هاتف

 00966114839101فاكس: 

   www.ashmoresaudiarabia.com.sa :  اإللكتروني الموقع

 
 
 
 

 -:من الباطن و/أومستشار االستثمار اسم وعنوان مدير الصندوق .2
 اليوجد            

 
 

  
   الفترة خالل االستثمار ألنشطة مراجعة .1

 
الت الفائدة. يتركز إستثمار الصندوق في القطاع البنكي، نظرا لقوة مراكزها المالية و نظرتنا المتفائلة لقدرة البنوك على اإلستفادة من إرتفاع معد

البتروكيماويات بالتحديد، جاء ذلك على اثر إنكماش هوامش المنتجات البترولية. كما قام الصندوق بخفض التعرض الى القطاع الصناعي و قطاع 

 ية و السلع.يسعى الصندوق الى تنويع استثماراته و استغالل التقييمات الجذابة في القطاعات الدفاعية, فقد تم زيادة المراكز في قطاع الخدمات الصح

 

 
 

http://www.ashmoresaudiarabia.com.sa/


1010420651سجل تجاري رقم   22-14174ص رقم يشركة مرخصة من هيئة السوق المالية ترخ –شركة أشمور لإلستثمار السعودية  13  

 

 
 

 .الفترة خالل االستثمار صندوق أداء عن تقرير .2
 

 م2018لعام  االسترشادي أداء صندوق أشمور لألسهم السعودية مع المؤشر
 
 

 
 
 
 

 
 

 م 2018التغيرات التي حدثت على شروط وأحكام صندوق أشمور لألسهم السعودية لعام  .3

 العواد في عضوية مجلس إدارة الصندوق. صالح من بدالا  المهنّا محمد األستاذ تعيين 

  الحفظ إلى:تعديل رسوم أمانة 

 %0.075 ا من صافي قيمة األصول في الصندوق  سنويا

 :تعديل رسوم المدير اإلداري إلى 

 %0.045 ا من صافي قيمة األصول في الصندوق  سنويا

 :تعديل رسوم تسوية الصفقة إلى 

 131.25 لاير سعودي  

 
 
 
 
 

على معلومات كافية بشأن أنشطة  أي معلومة أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني .4

 .الصندوق خالل الفترة

 اليوجد

 
 

 
 .الصندوق مدير عليها حصل التي الخاصة العموالت حول بيان .5

 
 عموالت خاصة يوجدال
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 :الحفظ أمين (د

 
 الحفظ أمين وعنوان سمإ .1

 بريد صندوق،)المروج حي) العام العليا شارع ،7601، سي بي إس إتش بناية، المحدودة السعودية العربية إتش إس بي سي شركة

 .السعودية العربية المملكة 11413 الرياض ، 9084

 00966112992065: هاتف

 00966112992348 :فاكس

      www.hsbcsaudi.com :اإللكتروني الموقع

 

 
 
 

 -: أمين الحفظ ومسؤوليات لواجبات موجز .2
  

  سم أمين الحفظ لصالح الصندوق المحدد.إمنفصلة للصندوق بفتح حسابات 

 .الحماية والمطابقة بشكل دوري لألصول محل الحفظ 

 .تحويل األموال ألغراض الصندوق االستثمارية أو التشغيلية بناء على تعليمات مدير الصندوق 

  بناء على تعليمات مدير الصندوق.تسوية الصفقات بعد التنفيذ والتعامل مع إجراءات الشركات في محفظة الصندوق 

 .تقديم بيانات دورية لمديري الصندوق ومدققي الحسابات 

 

 كما نؤكد اإللتزام التام بالواجبات والمسؤوليات ألمين الحفظ المذكورة أعاله.

 

 واليشمل المسؤولية إبداء الرأي في الفقرات المذكورة أدناه:

 
 ام باإلتي:قد قان مدير الصندوق كحول ما إذا  هرأي ىبيان مبني عل 

 .إصدار وتحويل واسترداد الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات 

 .تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثماروشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات 

 وصالحيات اإلقتراض المعمول بها في الئحة صناديق اإلستثمار. إن وجدت ستثماراي قيود وحدود اإل مخالفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hsbcsaudi.com/
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 :القانوني المحاسبهـ( 

 
 .القانوني المحاسب وعنوان سمإ .1

 
 شركاهو الفوزان جي ام بي كي

 السعودية العربية المملكة11663  الرياض92876  بريد صندوق، جي ام بي كي برج الدين، صالح شارع

 00966118748500هاتف: 

 00966118748600فاكس: 

 www.kpmg.com.saالموقع اإللكتروني: 

 
 
 

  -المحاسب القانوني: بيان .2
 

 (.2التفاصيل في تقرير المحاسب القانوني )صفحة        

 
 -:المالية القوائمو( 

 
 م31/12/2018مرفق في هذا التقرير القوائم المالية للسنة المالية المنتهية  في 

 

 
 

 

 

 


















































