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AlAhli IPO Fund   للطروحات األولية األهلي صندوق

Investment Fund Information    معلومات صندوق االستثمار
Investment Objective    أهداف االستثمار
AlAhli  IPO  Fund  aims  to  achieve  long  term  capital  growth  through 

investing primarily  in  IPOs of  Saudi  companies  listed  in  the past  five 

years and which satisfy  the Sharia  investment guidelines.  In addition, 

the Fund may invest in other equity funds that satisfy the Fund’s Sharia 

guidelines.   

صندوق األهلي للطروحات األولية إىل حتقيق النمو يف رأس املال على املدى الطويل من يهدف 
ة يف سوق خالل االستثمار يف الطروحات العامة األولية ألسهم الشركات السعودية املدرج

األسهم السعودية اليت مل ميض على إدراجها أكثر من مخس سنوات وفقا للمعايري الشرعية 
للصندوق. وكذلك االستثمار يف صناديق األسهم السعودية األخرى على أن تكون متوافقة مع 

  .املعايري الشرعية للصندوق
Investment Policies    سياسات االستثمار وممارساته
Investing primarily  in  shares of  IPOs of Saudi  companies,  right  issues 

and Saudi stocks that have been listed in the Saudi stock market for no 

more  than  five  years  and  listed  small  and  mid‐cap  companies.  In 

addition,  the  fun may  invest  in Real  Estate  Investment  Traded  fund, 

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.  

ويف حقوق يستثمر بشكل أساسي يف الطروحات العامة األولية ألسهم الشركات السعودية 
األولوية والشركات املدرجة يف سوق األسهم السعودية واليت مل ميض على إدراجها أكثر من 
مخس سنوات وأسهم الشركات الصغرية واملتوسطة املدرجة يف السوق األساسية. باإلضافة إىل 
ذلك، جيوز للصندوق االستثمار يف صناديق االستثمار العقاري املتداولة، وأسهم الشركات 

درجة يف السوق املوازية (منو) السعودية ويشمل ذلك الطروحات األولية وحقوق األولوية. كما امل
  جيوز للصندوق االستثمار يف صناديق استثمارية تستثمر يف األسواق السعودية أو اخلليجية. 

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.تقاري تتاح - 
Fund Performance    أداء الصندوق
Fund highlights for the last three years:    :األخيرة الثالث للسنوات الصندوق بيانات

 Year 2019 2018 2017  السنة
 *Net Assets value (NAV) 14,372,709 19,553,970  27,416,949  صافي قيمة األصول*

 *NAV per Unit 0.90 0.77  0.84  صافي قيمة األصول لكل وحدة*

 * Highest NAV per Unit 0.90 0.95  0.97  أعلى سعر وحدة*

 * Lowest NAV per Unit 0.77 0.71  0.79  أقل سعر وحدة*

 Number of Units 16,036,852 25,329,536  32,483,767  عدد الوحدات

 Income Distribution NAV per Unit - -  -  لكل وحدة األرباح الموزعة

 Fees & Expense Ratio %2.54  2.32%  2.09%  إجمالي نسبة الرسوم والمصروفات

 In Saudi Riyal*     السعودي ريـال*بال   
Total return compared to the benchmark:    :اإلجمالي للصندوق مقارنة بالمؤشرالعائد 

 Years ‐   Period 3سنوات Year ‐ 3 1 سنة  الفترة

 % Fund Return  2.05-  16.09  %عائد الصندوق 

 % Benchmark Return  13.00-  3.76  %عائد المـؤشـــــــر    
Annual total return for the fund since its launch:    :للصندوق منذ إطالقهالعائد اإلجمالي السنوي 

 Year 2019 2018 2017  2016  *2015  السنة

 % Fund 16.09 8.54- 11.49-  0.32  - 4.95  % الصندوق

 % Benchmark 3.76 22.92-  - 17.67 - 9.84 - 8.02  المؤشر %

 Fund launched in November 2015* م2015*مت إطالق الصندوق يف نوفمرب    
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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:

   النسبة المئوية  الرسوم والمصروفات
%  

 ريـال ألف
SAR ‘000 Fees and Expenses  

  Management Fee  275  1.75  اإلدارة رسوم

 VAT on Management Fee 14 0.09  اإلدارة رسوم على املضافة القيمة ضريبة

 Audit Fee Expense  21  0.15  مراجعة حسابات الصندوق

 Fund Administration  5  0.03  العمليات اإلدارية

  CMA Fee  7.5  0.05  هيئة السوق املالية

 Tadawul Fee 5 0.03  تداول

 Custody Fees  13  0.09  رسوم احلفظ

 Shariah Audit Fee Expense  28  0.20  املراجعة الشرعية

 Fund Board Fee Expense  21  0.15  جملس إدارة الصندوق

 Dealing Fees 15 0.10  رسوم التعامل

  Total Fees and Expenses   404.5  2.64  مجموع الرسوم والمصاريف   
    
Material Changes    تغيرات جوهرية حدثت خالل الفترة
- Crude oil prices  averaged USD 64.2/bbl during 2019 but have been 

volatile recording  its highest level reaching USD 74.6/bbl.   The prices 
saw a marginal 58bps increase during the last quarter of the year and 

closing the year with a decline of 10.5% from 2018 levels. 

ولكن ,  2019خالل عام دوالر للربميل  64.2أسعار النفط اخلام بلغ متوسط  - 
دوالر للربميل.  74.6األسعار كانت متقلبة خالل العام مسجلة أعلى مستوى هلا 

الربع األخري من العام نقطة أساس خالل  58شهدت األسعار ارتفاًعا هامشًيا مبقدار 
  .2018عن مستويات  %10.5وإغالق العام باخنفاض قدره 

- The Saudi market witnessed  its entry  into  two premier  international 

indices,  FTSE  EM  and MSCI  EM  during  the  year  under  review.  This 

resulted  into almost net foreign (QFI)  inflows of c.USD26bln  into the 

Saudi stock market during FY19.  

 و  FTSE EMشهد السوق السعودي دخوله إىل مؤشرين عامليني رئيسيني ، - -
MSCI EM   خالل العام وقد نتج عن ذلك زيادة يف التدفقات املالية من

سهم مليار دوالر أمريكي يف سوق األ 26املستثمرين املؤسساتيني األجانب بلغت تقريًبا 
  .2019السعودية خالل العام 

- Saudi Aramco IPO was able to raise nearly US$29.4 bln through selling 

nearly 1.72% stake  in Saudi Aramco through world’s  largest IPO. The 

investors’  response  was  tremendous  with  nearly  5  mln  individual 

subscribers participating into the IPO. 

 1.72مليار دوالر من خالل بيع  29.4مت طرح أرامكو السعودية ومجع ما يقارب من  -
من األسهم يف أرامكو السعودية من خالل أكرب اكتتاب عام يف العامل. كانت  %

ماليني مشرتك فردي يف  5استجابة املستثمرين هائلة حيث شارك ما يقرب من 
  .االكتتاب العام

- The Kingdom’s  economic performance during  FY19 was  satisfactory 

with substantial reduction in the Budget deficit, which came down to 

4.7% of GDP vs 5.9% of GDP in FY18. 

مرضيًا مع اخنفاض كبري يف  2019كان األداء االقتصادي للمملكة خالل السنة املالية  -
 % 5.9من الناتج احمللي اإلمجايل مقابل  % 4.7ذي اخنفض إىل عجز املوازنة ، وال

  .2018من الناتج احمللي اإلمجايل يف السنة املالية 
- The 2020 budget has a clear focus on development spending which is 

likely  to  increase  marginally  along  with  government  seeking 

productivity gains through introducing various efficiency measures in 

the ministries.   Furthermore,  the government will continue  its  focus 

on higher dependency on non‐oil revenues.  

بشكل واضح على اإلنفاق على التنمية والذي من احملتمل أن  2020تركز ميزانية عام  -
يزداد بشكل هامشي إىل جانب احلكومة اليت تسعى إىل حتقيق مكاسب يف اإلنتاجية 

على ذلك ، ستواصل من خالل إدخال خمتلف تدابري الكفاءة يف الوزارات. عالوة 
  .احلكومة تركيزها على االعتماد العايل على العائدات غري النفطية

- The gradual  implementation of reforms under the Saudi Vision 2030 

was positive for the Kingdom during FY19. 
لمملكة إجيابًيا ل 2030كان التنفيذ التدرجيي لإلصالحات يف ظل الرؤية السعودية  -

  .2019خالل العام املايل 
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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: 
Mohammed Al‐Ali                                   Chairman 
Mohammed Saqaf     non‐independent member 
Asem AlHomaidi                       Independent member 
Mohammed AlOyaidi                    Independent member 
 

والذين تعيينهم من قبل مدير الصندوق بعد  يتكون جملس إدارة الصندوق من األعضاء التاليني،
 :موافقة هيئة السوق املالية

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

  عضو مستقل  عاصم خالد احلميضيالدكتور/ 
  عضو مستقل                 حممد عمر العييدي

The  Fund's  Board  of  Directors  held  two meetings  during  2019.  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 
‐  Risks  related  to  the  funds;  including:  liquidity, market,  operational 
risks. 
‐ Ensuring fund’s compliance to all applicable rules and regulations. 

م، وفيما يلي ملخصا ألهم القرارات 2019عقد جملس إدارة الصندوق اجتماعني خالل العام 
  :جملس إدارة الصندوق اليت مت إقرارها واملواضيع اليت متت مناقشتها من قبل

  دوق ألهدافه وأدائه خالل العاممناقشة حتقيق الصن -
  .املخاطر املتعلقة بالصندوق مبا يف ذلك خماطر السيولة، السوق، والتشغيل -
  .التزام الصناديق بلوائح هيئة السوق املالية مع مسؤول املطابقة وااللتزام -

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

In  the backdrop of  Saudi  inclusion  into  FTSE  EM & MSCI  EM  Indices 
during  1H19,  the  fund  witnessed  some  changes  to  broader  sector 
allocation &  individual stock selection. 2H19 was even more eventful 
owing  to  successful  IPO  of  Aramco  which  brought  the  structural 
change  in  the  underlying  benchmarks.  Subsequently  this  helped  the 
fund  manager  to  reposition  the  fund  in  accordance  with  these 
changes. The fund also gained through a nimble approach in exploring 
some turnaround stories in the mid‐cap space. 

 النصف خالل FTSE EM & MSCI EM مؤشرات يف السعودية إدراج خلفية على
 األسهم واختيار أوسع نطاق على التغيريات بعض الصندوق شهد ، 2019 عام من األول
 لشركة الناجح االكتتاب بسبب باألحداث حافالً  2019 عام من الثاين النصف كان.  الفردية
 يتماشى الصندوق مدير جعل مما. األساسية املعايري يف اهليكلي التغيري أحدث والذي أرامكو
 قصص بعض استكشاف يف بسيط منهج خالل من الصندوق استفاد كما.  التغيريات هلذه وفًقا

 .والصغرية املتوسطة األسهم يف التحول

Performance   داءتقرير األ

Fund Performance                      16.09 %  

Benchmark Performance            3.76 % 

    

  %  16.09  أداء الصندوق
  %  3.76  أداء املــــــــؤشــــــر

The fund outperformed the benchmark by 1233 bps.    .أساس نقطة 1233 بفارق املؤشر أداء على الصندوق أداء تفوق

Terms & Conditions and Information Memorandum Material Changes    و مذكرة المعلومات في شروط وأحكام الصندوقتغيرات حدثت 

 Appointment of Asem Alhomaidi and Mohammed Aloyaidi as 
independent board members.  

تعيني الدكتور عاصم احلميضي واألستاذ حممد العييدي كعضوين مستقلني جمللس إدارة 
  الصندوق 

Investments in other Investment Funds    االستثمار في صناديق استثمارية أخرى

The fund management fee is 1.75% of NAV.  
Management fees charged by investments in the following funds have 
been rebated: 
 
‐  AlAhli Freestyle Saudi Equity Fund  

 أصول قيمة صايف من سنويا %1.75 هي الصندوق على احملتسبة اإلدارة رسوم نسبة
 الصندوق ا يستثمر اليت االستثمارية للصناديق اإلدارة رسوم عن التنازل مت وقد الصندوق،
  :أدناه املوضحة
  السعودية لألسهم املرن األهلي صندوق -
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Special Commission    عموالت خاصة
No special commissions were received during the period    الصندوق على أي عموالت خاصة خالل الفرتة.مل حيصل مدير 
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  for  compliance  with 

investment  funds  Regulations  whether  he  performed  his  duties 

directly or delegated  to any  third party  . The custodian  shall be held 

responsible to the fund manager and unitholder for any losses caused 

to  the  investment  fund  due  to  the  custodian  fraud,  negligence, 

misconduct or willful default. 

 أدى سواء الئحة صناديق االستثمار، ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوالً  احلفظ أمني يعد -

 الئحة صناديق االستثمار أو أحكام مبوجب ثالثا طرفا ا كلف أم مباشر مسؤولياته بشكل

 ومالكي الصندوق مدير جتاه مسؤوالً  احلفظ أمني ويُعدّ  هلم. األشخاص املرخص الئحة

 تقصريه أو تصرف سوء أو إمهال أو احتيال بسبب النامجة خسائر الصندوق عن الوحدات

  املتعمد

‐ 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. 

 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

‐ 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 “IFR”. 

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

  ) من الئحة صناديق االستثمار5امللحق (

Fund Manager Opinion    مدير الصندوق رأي 
‐ Units were Issued, transferred and redeemed in accordance with the 
provision of the IFR and fund Terms and Conditions 

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

‐ Units were valued and calculated in accordance with the provisions of 
IFR, Fund and fund Terms and Conditions.  

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

‐  There  were  no  breaches  to  any  of  the  Investment  Restrictions, 
Limitations and borrowing powers applicable to IFR. 

ا يف الئحة   تتم خمالفة أي من قيود و حدود االستثمار وصالحيات االقرتاضمل - املعمول 
  .صناديق االستثمار

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 
بإعداد القوائم الصندوق ومذكرة معلوماته فيما يتعلق  هيئة السوق املالية، وشروط وأحكام

املالية، ومل يوجد ما تتطلب اإلبالغ عنه من قبل مراجع احلسابات يف تقريره حسب متطلبات 
  اهليئة السعودية للمحاسبني القانونني.
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 الشركة
تاريخ الجمعية 

العمومية 
  (ميالدي)

تاريخ الجمعية 
 العمومية 
  (هجري)

  بنود التصويت  التصويت 

الشركة املتقدمة 
  للبرتوكيماويات

  م.2018ديسمرب  31التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  نعم 12/07/1440 3/19/2019
  م.2018ديسمرب 31يف  التصويت على القوائم املالية املوحدة عن السنة املالية املنتهية  نعم
  م.2018ديسمرب  31التصويت على تقرير مراجع احلسابات عن السنة املالية املنتهية يف   نعم

التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني بناء على توصية جلنة املراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق   نعم
  م ، وحتديد أتعابه.2019والثاين والثالث والسنوي من العام املايل القوائم املالية للربع األول 

  م2018التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح على املسامهني عن الربع الرابع لعام   نعم

  نعم
توزيعه من م مبا مت 25/09/2018م و 07/06/2018م و 18/03/2018التصويت على قرارات جملس اإلدارة بتواريخ 

) مليون 413.3م بواقع (31/12/2018أرباح على املسامهني عن الربع األول والثاين والثالث من السنة املالية احلالية املنتهية يف 
  ) لایر للسهم الواحد.2.1) من رأس املال وتكون احلصة املوزعه (%21لایر وبنسبة (

  نعم
م، وحتديد 2019أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املايل التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع 

تاريخ االستحقاق والصرف وفقاً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك مبا يتناسب مع وضع 
ا النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية.   الشركة املايل و تدفقا

  نعم
) لایر لكل عضو من أعضاء جملس 200.000التصويت على توصية جملس اإلدارة بصرف مكافأة أعضاء جملس اإلدارة بواقع (

  م.2018ديسمرب  31اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 
  م.2018ديسمرب  31التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن العام املايل املنتهي يف   نعم

  م 2018ديسمرب  31التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية ىف  نعم 11/08/1440 4/16/2019  امسنت ام القرى 
  م . 2018ديسمرب  31التصويت على القوائم املالية للشركة للسنة املالية املنتهية ىف   نعم
  م .2018ديسمرب  31املالية املنتهية يف التصويت على تقرير مراجع احلسابات عن السنة   نعم
  . 2018ديسمرب  31التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املنتهية ىف   نعم

  نعم
التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني بناء على توصية جلنة املراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق 

  م ، وحتديد أتعابه .2020م ، والربع األول لعام 2019املالية للربع الثاين والثالث والرابع والسنوي من العام املايل القوائم 

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة عبد العزيز بن عمران العمران وشركاه ، واليت لرئيس جملس اإلدارة 

  األستاذ عبد العزيز بن عمران العمران مصلحة غري مباشرة فيها 

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

  م2019
  التصويت على حتديث سياسة مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عن اجمللس واإلدارة التنفيذية ( مرفق ) .  نعم

  م. 31/12/2018التصويت على تقرير جملس اإلدارة للعام املايل املنتهي يف  نعم 11/08/1440 4/16/2019  بنك اجلزيرة
  م. 31/12/2018التصويت على القوائم املالية للسنة املنتهية يف   نعم
  م. 31/12/2018التصويت على تقرير مراجعي احلسابات للعام املايل املنتهي يف   نعم
  م.31/12/2018جملس اإلدارة عن العام املايل املنتهي يف التصويت على إبراء ذمة أعضاء   نعم
  التصويت على تعيني مراجعي احلسابات للبنك من بني املرشحني  نعم
  م 31/12/2018التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح على املسامهني عن العام املايل املنتهي يف   نعم
  ) من النظام األساسي اخلاصة بلجنة املراجعة. ( مرفق)20(التصويت على تعديل املادة   نعم
  ) من النظام األساسي اخلاصة بنصاب وقرارات جملس اإلدارة. ( مرفق)24التصويت على تعديل املادة (  نعم
  ) من النظام األساسي اخلاصة باجلمعيات العامة. ( مرفق)31التصويت على تعديل املادة (  نعم
  ) من النظام األساسي اخلاصة بالتقارير السنوية. ( مرفق)43التصويت على تعديل املادة (  نعم
  ) من النظام األساسي اخلاصة باملنازعات. ( مرفق)46التصويت على تعديل املادة (  نعم
  التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني البنك وشركة اجلزيرة تكافل تعاوين (طرف ذو عالقة)   نعم
  التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني البنك وشركة اجلزيرة لألسواق املالية (طرف ذو عالقة)  نعم
  أمحد بن عثمان بن عبد اهللا القصيبالتصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني البنك والسيد/   نعم
  التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني البنك وشركة احتاد اإلخوة للتنمية   نعم
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 الشركة
تاريخ الجمعية 

العمومية 
  (ميالدي)

تاريخ الجمعية 
 العمومية 
  (هجري)

  بنود التصويت  التصويت 

  التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني البنك وشركة احتاد اإلخوة للتنمية  نعم
  التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني البنك والشركة املوحدة للتطوير العقاري   نعم
  التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني البنك وشركة دله الصحية  نعم

شركة أسواق 
  عبداهللا العثيم

  م.31/12/2018املنتهية يف التصويت على تقرير مراجع احلسابات للسنة املالية  نعم 13/08/1440 4/18/2019
  م.31/12/2018التصويت على القوائم املالية املوحدة للشركة للسنة املالية املنتهية يف   نعم
  م.31/12/2018التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف   نعم
  م.31/12/2018املالية املنتهية يف التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة   نعم

  نعم
) لایر 3بواقع ( 31/12/2018التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على املسامهني عن السنة املالية املنتهية يف 

  ) من رأس مال الشركة، %30) لایر تشكل نسبة (270000000للسهم الواحد وبإمجايل مبلغ قدره (

  نعم

التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني بناء على توصية جلنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق 
م، وحتديد 2020م، والربع األول من العامل املايل 2019القوائم املالية للربع األول والثاين والثالث والسنوي من العام املايل 

  أتعابه.

  نعم
) لایر سعودي كمكافآت وتعويضات ألعضاء جملس اإلدارة وجلانه نظري 7,918,450التصويت على صرف مبلغ امجايل قدره (

  عضويتهم واألعمال التنفيدية كما تضمنها تقرير جملس اإلدارة 

  نعم
م وحتديد 2019املايل  التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام

  تاريخ االستحقاق والتوزيع طبقا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة العثيم القابضة واليت لرئيس جملس اإلدارة املكرم/عبد اهللا صاحل علي 

  وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجري ملدد خمتلفة العثيم مصلحة فيها،

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة العثيم القابضة واليت لرئيس جملس اإلدارة املكرم/عبد اهللا صاحل علي 

  العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجري وتشغيل خدمات عمالة بشكل بشكل شهري وملدة سنتني 

  نعم

ا التابعة واليت لرئيس جملس اإلدارة التصويت على األعمال والعقود اليت متت  بني الشركة وشركة عبد اهللا العثيم لالستثمار وشركا
املكرم/عبد اهللا صاحل علي العثيم ونائب رئيس اجمللس املكرم/ فهد عبد اهللا صاحل العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود 

  استئجار وتأجري ملدد خمتلفة

  نعم

ا التابعة واليت لرئيس جملس اإلدارة  التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة عبد اهللا العثيم لالستثمار وشركا
املكرم/عبد اهللا صاحل علي العثيم ونائب رئيس جملس اإلدارة املكرم/ فهد عبد اهللا صاحل العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود 

  ) سوبر ماركت وملدد خمتلفة 2استئجار عدد (

  نعم

ا التابعة واليت لرئيس جملس اإلدارة  التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة عبد اهللا العثيم لالستثمار وشركا
املكرم/عبد اهللا صاحل علي العثيم ونائب رئيس جملس اإلدارة املكرم/ فهد عبد اهللا صاحل العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد 

  ك للعاملني بالشركات الشقيقة تأجري إسكان مشرت 

  نعم

ا التابعة واليت لرئيس جملس اإلدارة  التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة عبد اهللا العثيم لالستثمار وشركا
املكرم/عبد اهللا صاحل علي العثيم ونائب رئيس جملس اإلدارة املكرم/ فهد عبد اهللا صاحل العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد 

  خدمات مشرتكة 

  نعم

التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة عبد اهللا العثيم لالستثمار واليت لرئيس جملس اإلدارة املكرم/عبد اهللا 
صاحل علي العثيم ونائب رئيس جملس اإلدارة املكرم/ فهد عبد اهللا صاحل العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تقدمي خدمات 

  معات التجارية أنشطة تسويقية يف اجمل

  نعم

ا التابعة واليت لرئيس جملس اإلدارة  التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة عبد اهللا العثيم لالستثمار وشركا
املكرم/عبد اهللا صاحل علي العثيم ونائب رئيس جملس اإلدارة املكرم/ فهد عبد اهللا صاحل العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود 

  خدمات عمالة استئجار وتأجري 

  نعم

التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة عبد اهللا العثيم لالستثمار واليت لرئيس جملس اإلدارة املكرم/عبد اهللا 
صاحل علي العثيم ونائب رئيس جملس اإلدارة املكرم/ فهد عبد اهللا صاحل العثيم مصلحة فيهان وهي عبارة عن عقود خدمات  

  ء ومنافع عامة يف الفروع املستأجرة وخدمات كهرباء لوحات اعالنية باجملمعات التجارية كهربا
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 الشركة
تاريخ الجمعية 

العمومية 
  (ميالدي)

تاريخ الجمعية 
 العمومية 
  (هجري)

  بنود التصويت  التصويت 

  نعم

التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة عبد العثيم لالستثمار وشركة معني للموارد البشرية "شركة تابعة" واليت 
العثيم ونائب رئيس جملس اإلدارة املكرم/ فهد عبد اهللا صاحل العثيم مصلحة فيها، لرئيس جملس اإلدارة املكرم/عبد اهللا صاحل علي 
  وهي عبارة عن عقد استئجار خدمات عمالة

  نعم

التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة معني للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الرياض للصناعات الغدائية 
) من رأمساهلا واليت لعضو جملس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد اهللا صاحل العثيم %55بشكل غري مباشر بنسبة (اململوكة للشركة 

  مصلحة فيها،  وهي عبارة عن عقد تأجري خدمات عمالة

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني مثرات القصيم "شركة تابعة" وشركة معني للموارد البشرية "شركة تابعة" للشركة واليت 

  لعضو جملس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد اهللا صاحل العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجري خدمات عمالة 

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة العثيم القابضة وشركة معني للموارد البشرية "شركة تابعة" للشركة واليت لعضو 

  جملس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد اهللا صاحل العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجري خدمات عمالة 

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة معني للموارد البشرية "شركة تابعة" واليت لعضو جملس اإلدارة املكرم/ 

  عبد العزيز عبد اهللا صاحل العثيم مصلحة فيها، وهي عرباة عن عقود استئجار وتأجري عقارات 

  نعم

الشركة وشركة معني للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الرياض للصناعات الغدائية التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني 
) من رأمساهلا واليت لعضو جملس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد اهللا صاحل العثيم %55اململوكة للشركة بشكل غري مباشر بنسبة (

  مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية

  نعم
ويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة داين التجارية واليت لعضو جملس اإلدارة املكرم/ صاحل حممد صاحل التص

  العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجري معارض

  نعم
التصويت على األعمال واملؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية واليت لعضو جملس اإلدارة املكرم/ بندر ناصر محد التميمي مصلحة 

   لالستثمارفيها، وهي عرباة عن عقد استئجار أراضي 
الشركة السعودية 

العاملية 
  للبرتوكيماويات

  م.2018اإلدارة عن العام املايل التصويت على تقرير جملس  نعم 16/08/1440 4/21/2019
  م.2018ديسمرب  31التصويت على القوائم املالية عن السنة املالية املنتهية يف   نعم
م2018ديسمرب  31مراجعي احلسابات للسنة املالية املنتهية كما يف  التصويت على تقرير.  نعم  
  م.2018العام املنصرم التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن  نعم

  نعم
م بإمجايل مبلغ وقدره 2018التصويت على قرار جملس اإلدارة مبا مت توزيعه من أرباح عن النصف األول والثاين من العام 

) من %11.5) لایر سعودي للسهم الواحد عن النصفني مبا ميثل (1.15) لایر سعودي ، أي ما جمموعه (421.666.666(
  رأس املال.

) أربعة ماليني ومائتا ألف لایر مكافأة ألعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اللجان عن 4.200.000التصويت على صرف مبلغ (  نعم
  م.2018السنة املالية 

  نعم
مراجعي احلسابات للشركة من بني املرشحني بناء على توصية جلنة املراجعة، وذلك لفحص  -التصويت على تعيني مراجع  

م 2020م والربع االول من العام املايل 2019وتدقيق القوائم املالية للربع الثاين والثالث والرابع والسنوي من العام املايل ومراجعة 
  وحتديد أتعابه

 سياسة توزيع األرباح وتفويض جملس اإلدارة بإجراء أي تعديالت عليها مستقبالً  التصويت على   نعم
 احتياطي عام للشركة وتفويض جملس اإلدارة باعتماد السياسة اخلاصة بذلك التصويت على تكوين . نعم

 نعم
م، وحتديد 2019التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املايل  

تاريخ االستحقاق والصرف وفقاً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك مبا يتناسب مع وضع 
ا النقدية وخططه   ا التوسعية واالستثمارية.الشركة املايل وتدفقا

  امتناع

) %50التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وبني الشركة الوطنية للطاقة (شركة سعودية متتلك جمموعة الزامل  
يف الشركة العاملية للغازات واليت أعضاء جملس اإلدارة هلم مصلحة فيها  وهم املهندس/ عبدالعزيز  %25وذلك مقابل شراء حصة 
ا ، علما بأن مبلغ الصفقة هو عبداهللا الزامل والدكتور /  مليون لایر سعودي ، وال  262,5عبدالرمحن عبداهللا الزامل والرتخيص 

ذا التعامل    توجد شروط خاصة أو تفضيلية مرتبطة 
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 الشركة
تاريخ الجمعية 

العمومية 
  (ميالدي)

تاريخ الجمعية 
 العمومية 
  (هجري)

  بنود التصويت  التصويت 

16/5/2019 11/09/1440 

 نعم

التصويت على زيادة رأس مال شركة سبكيم لغرض االستحواذ على مجيع أسهم مسامهي شركة الصحراء للبرتوكيماويات (وهي 
هـ (املوافق 19/05/1425بتاريخ  1010199710شركة مسامهة سعودية مدرجة ومقيدة بالسجل التجاري رقم 

ي) ("شركة الصحراء") وفقاً لعرض مبادلة أوراق لایر سعود 4,387,950,000م) ورأس ماهلا املسجل يبلغ 07/07/2004
  مالية، ويتضمن ذلك املوافقة على ما يلي: 

  

لایر سعودي ("زيادة رأس  7,333,333,320لایر سعودي لـ  3,666,666,660أ. زيادة رأس مال شركة سبكيم من 
رياالت سعودية للسهم الواحد ("أسهم  10تبلغ سهماً عادياً جديداً بقيمة امسية  366,666,666املال") عن طريق إصدار 

شركة سبكيم اجلديدة") لغرض االستحواذ على مجيع أسهم مسامهي شركة الصحراء وفقاً للمادة الثامنة واخلمسون من القواعد، 
سهم يف شركة الصحراء مقابل أسهم شركة سبكيم اجلديدة ("الصفقة") وذلك وفقاً للمادة  438,795,000واليت تبلغ 

السادسة والعشرون من الئحة االندماج واالستحواذ وإمتام الصفقة. حيث سريتفع عدد أسهم شركة سبكيم بعد إصدار األسهم 
. وسيتم إيداع أسهم %100سهم، أي أنه سيزيد رأس املال بنسبة  733,333,332سهم لـ  366,666,666اجلديدة من 

املعنيني خالل مدة ال تقل عن ثالث يوم تداول وال تزيد عن سادس يوم شركة سبكيم اجلديدة يف حمافظ مسامهي شركة الصحراء 
 تداول يلي تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لكل من شركيت سبكيم والصحراء.

واليت مت م 2018ديسمرب  6ب. اتفاقية التنفيذ املربمة بني شركة سبكيم وشركة الصحراء فيما يتعلق بالصفقة وذلك بتاريخ   
 م ("اتفاقية التنفيذ").2019أبريل  3تعديلها وفقاً التفاقية تعديل اتفاقية التنفيذ املربمة بتاريخ 

  
) من جدول األعمال وتعديل ما يلزم منه وفقاً ملا 1ج. تعديل النظام األساس لشركة سبكيم وفقاً لنتائج التصويت على البند (

سبكيم وشركة الصحراء فيما خيص الصفقة وزيادة رأس املال وتعديل بعض املواد األخرى اليت ترغب متت املفامهة عليه بني شركة 
ذه الدعوة ("مسودة النظام األساس املعّدل").  شركة سبكيم بتعديلها وفقاً للمسودة املرفقة 

زم من أجل تنفيذ وامتام قرارات اجلمعية العامة د. تفويض جملس إدارة شركة سبكيم ورئيسها التنفيذي ومن يفوضوهم بالقيام مبا يل  
 غري العادية الصادرة يف هذا االجتماع والقيام والتوقيع على ما يلزم يف هذا الشأن.

الشركة السعودية 
  للخدمات األرضية

م2018ديسمرب  31املايل املنتهي يف  التصويت على القوائم املالية املدققة للعام.  نعم 19/08/1440 4/24/2019  
م2018ديسمرب  31املايل املنتهي يف  التصويت على تقرير مراجع احلسابات عن العام.  نعم   
  2018ديسمرب  31التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية  يف  نعم
  2018ديسمرب  31التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف   نعم
  التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني بناء على توصية جلنة املراجعة  نعم

  نعم

م، وحتديد 2019التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املايل 
للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك مبا يتناسب مع وضع تاريخ االستحقاق والصرف وفقاً 

ا النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية.   الشركة املايل وتدفقا

  نعم
م بإمجايل مبلغ وقدره 2018التصويت على قرار جملس اإلدارة مبا مت توزيعه من أرباح عن النصف األول من العام 

  من رأس مال الشركة.  %13) لایر واليت متثل 1.30) لایر سعودي ، بواقع (244400000(

  نعم
م والبالغة 2018التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمسامهني عن النصف الثاين للسنة املالية 

  مال الشركة) من رأس %8) لایر للسهم وبنسبة (0.80) لایر سعودي، بواقع (150400000(
  التصويت على توصية جملس اإلدارة بتعيني األستاذ/ صاحل عبد الرمحن الفضل عضو يف جلنة املراجعة   نعم
  التصويت على إنتخاب أعضاء جملس إدارة الشركة من بني املرشحني للدورة القادمة  امتناع
  التصويت على تشكيل جلنة املراجعة للدورة القادمة   نعم

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة والشركة السعودية للطريان األساسي (شركة اخلطوط السعودية سابقا) 

  ولعضو جملس اإلدارة الدكتور/عمر بن عبداهللا جفري مصلحة غريمباشر فيها

  نعم
للطريان األساسي (شركة اخلطوط السعودية سابقا) التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة والشركة السعودية 

  ولعضو جملس اإلدارة الدكتور/عمر بن عبداهللا جفري مصلحة غريمباشر فيها

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة اخلدمات اجلوية الوطنية (طريان ناس)  ولعضوي جملس اإلدارة 

  عيد واألستاذ/عطيان بن عطية احلازمي مصلحة غري مباشر فيهااألستاذ/ عايض بن ثواب اجل
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 الشركة
تاريخ الجمعية 

العمومية 
  (ميالدي)

تاريخ الجمعية 
 العمومية 
  (هجري)

  بنود التصويت  التصويت 

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة اخلدمات اجلوية الوطنية (طريان ناس)  ولعضوي جملس اإلدارة 

  األستاذ/ عايض بن ثواب اجلعيد واألستاذ/عطيان بن عطية احلازمي مصلحة غري مباشر فيها

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة اخلطوط السعودية للشحن احملدودة ولعضو جملس اإلدارة الدكتور/ 

  عمر بن عبداهللا جفري مصلحة غري مباشر فيها 

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة اخلطوط السعودية للشحن احملدودة ولعضو جملس اإلدارة الدكتور/ 

  عمر بن عبداهللا جفري مصلحة غري مباشر فيها 

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة و الشركة السعودية هلندسة وصناعة الطريان ولعضو جملس اإلدارة الدكتور/ 

  عمر بن عبداهللا جفري مصلحة غري مباشر فيها 

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة و الشركة السعودية هلندسة وصناعة الطريان ولعضو جملس اإلدارة الدكتور/ 

  عمر بن عبداهللا جفري مصلحة غري مباشر فيها 

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة و شركة اخلطوط اجلوية السعودية التموين ولعضو جملس اإلدارة الدكتور/ 

  عمر بن عبداهللا جفري مصلحة غري مباشر فيها 

  نعم
و جملس اإلدارة الدكتور/ التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة و شركة اخلطوط اجلوية السعودية التموين ولعض

  عمر بن عبداهللا جفري مصلحة غري مباشر فيها 

  نعم
) ولعضو جملس اإلدارة الدكتور/ SPAالتصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة و شركة طريان السعودية اخلاص (

  عمر بن عبداهللا جفري مصلحة غري مباشر فيها 

  نعم
) ولعضو جملس اإلدارة الدكتور/ SPAوالعقود اليت ستتم بني الشركة و شركة طريان السعودية اخلاص (التصويت على األعمال 

  عمر بن عبداهللا جفري مصلحة غري مباشر فيها 

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة و شركة خدمات األسطول ولعضو جملس اإلدارة الدكتور/ عمر بن عبداهللا 

  جفري مصلحة غري مباشر فيها 

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة و شركة خدمات األسطول ولعضو جملس اإلدارة الدكتور/ عمر بن عبداهللا 

  جفري مصلحة غري مباشر فيها 

  نعم
اإلدارة األستاذ/ التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة والشركة الوطنية للمساندة األرضية للطريان ولعضوي جملس 

  عايض بن ثواب اجلعيد واألستاذ/عطيان بن عطية احلازمي مصلحة غري مباشر فيها

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة والشركة الوطنية للمساندة األرضية للطريان ولعضوي جملس اإلدارة األستاذ/ 

  عطية احلازمي مصلحة غري مباشر فيهاعايض بن ثواب اجلعيد واألستاذ/عطيان بن 

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة و شركة طريان أديل ولعضو جملس اإلدارة الدكتور/ عمر بن عبداهللا جفري 

  مصلحة غري مباشر فيها 

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة و شركة األمد السعودي خلدمات املطارات والنقل اجلوي ولرئيس اجمللس 

  الرئيس التنفيذي السابق مصلحة غري مباشر فيها  –األستاذ/ عبد اهللا بن إبراهيم اهلويش واألستاذ /قايد بن خلف العتييب 

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة و شركة األمد السعودي خلدمات املطارات والنقل اجلوي ولرئيس اجمللس 

  الرئيس التنفيذي السابق مصلحة غري مباشر فيها  –األستاذ/ عبد اهللا بن إبراهيم اهلويش واألستاذ /قايد بن خلف العتييب 

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة والشركة السعودية القابضة (شركة اخلطوط السعودية سابقا) ولعضو جملس 

  اإلدارة الدكتور/ عمر بن عبداهللا جفري مصلحة غري مباشر فيها 

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة و شركة األمد السعودي خلدمات املطارات والنقل اجلوي ولرئيس اجمللس 

  الرئيس التنفيذي السابق مصلحة غري مباشر فيها  –األستاذ/ عبد اهللا بن إبراهيم اهلويش واألستاذ /قايد بن خلف العتييب 

  نعم
والعقود اليت ستتم بني الشركة والشركة السعودية للطريان االساسي (شركة اخلطوط السعودية سابقا) التصويت على األعمال 

  ولعضو جملس اإلدارة الدكتور/عمر بن عبداهللا جفري مصلحة غريمباشر فيها

  نعم
اخلطوط السعودية سابقا) التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة والشركة السعودية للطريان االساسي (شركة 

  ولعضو جملس اإلدارة الدكتور/عمر بن عبداهللا جفري مصلحة غريمباشر فيها
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة و شركة اخلطوط اجلوية السعودية التموين ولعضو جملس اإلدارة الدكتور/   نعم
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 الشركة
تاريخ الجمعية 

العمومية 
  (ميالدي)

تاريخ الجمعية 
 العمومية 
  (هجري)

  بنود التصويت  التصويت 

  عمر بن عبداهللا جفري مصلحة غري مباشر فيها 

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة و الشركة السعودية هلندسة وصناعة الطريان ولعضو جملس اإلدارة الدكتور/ 

  عمر بن عبداهللا جفري مصلحة غري مباشر فيها 

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة و شركة األمد السعودي خلدمات املطارات والنقل اجلوي ولرئيس اجمللس 

  الرئيس التنفيذي السابق مصلحة غري مباشر فيها  –األستاذ/ عبد اهللا بن إبراهيم اهلويش واألستاذ /قايد بن خلف العتييب 

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة و شركة اخلطوط السعودية العقارية ولعضو جملس اإلدارة الدكتور/ عمر بن 

  عبداهللا جفري مصلحة غري مباشر فيها 

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة  و شركة اخلطوط السعودية للشحن احملدودة ولعضو جملس اإلدارة الدكتور/ 

  عمر بن عبداهللا جفري مصلحة غري مباشر فيها 

  نعم
اخلطوط السعودية سابقا) التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة والشركة السعودية للطريان األساسي (شركة 

  ولعضو جملس اإلدارة الدكتور/عمر بن عبداهللا جفري مصلحة غري مباشر فيها

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة والشركة السعودية للطريان األساسي (شركة اخلطوط السعودية سابقا) 

  مصلحة غري مباشر فيها ولعضو جملس اإلدارة الدكتور/عمر بن عبداهللا جفري
الشركة السعودية 
  للنقل اجلماعي

  م.31/12/2018التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  نعم 24/08/1440 4/29/2019
  م.31/12/2018التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة املالية املنتهية يف   نعم
  م.31/12/2018على القوائم املالية عن السنة املالية املنتهية يف التصويت   نعم
  التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني  امتناع
  م.31/12/2018التصويت على توصية جملس اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية يف   نعم
  م.31/12/2018أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  التصويت على إبراء ذمة  نعم

  نعم
لایر (مليون ومثامنائة ألف لایر) . مكافأة ألعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية  1,800,000التصويت على صرف مبلغ 

  م.31/12/2018يف 
الشركة السعودية 
  للعدد واألدوات

  م.2018- 12-31التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف نعم 25/08/1440 4/30/2019
  م.2018- 12-31التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة املالية املنتهية يف   نعم
  م2018-12-31التصويت على القوائم املالية عن السنة املالية املنتهية يف    نعم
  م.2018-12-31التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية بتاريخ   نعم

التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني من قبل جلنة املراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم املالية للربع   نعم
  م وحتديد أتعابه.2020األول من العام  م والربع2019الثاين والثالث والرابع من العام 

  نعم
مليون لایر  24م، والبالغ 2018التصويت على قرار جملس اإلدارة مبا مت توزيعه من أرباح الشركة عن النصف األول من العام املايل 

م 2018من العام املايل من القيمة اإلمسية للسهم، وكذلك عن النصف الثاين  ٪10) لایر حصة السهم الواحد وبنسبة 1بواقع (
  من القيمة اإلمسية للسهم . ٪10) لایر حصة السهم الواحد وبنسبة 1مليون لایر بواقع ( 36والبالغ 

التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على املسامهني بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املايل   نعم
  م2019

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة و ورثة عبد اهللا طه خبش املالكني لشركة أبرار العاملية القابضة أحد كبار 

مسامهي شركة ساكو واملمثله بعضوي جملس اإلدارة السيد طالل حممد خبش (غري تنفيذي) و السيد هاين شويعر (غري تنفيذي) ، 
  رة متمثله يف عقد إجيار متجر يف جدة حيث أن هلم مصلحة غري مباش

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة و ورثة عبد اهللا طه خبش املالكني لشركة أبرار العاملية القابضة أحد كبار 

شويعر (غري تنفيذي) مسامهي شركة ساكو واملمثله بعضوي جملس اإلدارة السيد طالل حممد خبش (غري تنفيذي) و السيد هاين 
  حيث أن هلم مصلحة غري مباشرة متمثله يف عقد إجيار معرض ساكو يف جدة

-12-31) لایر كمكافآة ألعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 1,800,000التصويت على صرف مبلغ (  نعم
  م.2018

  م.31/12/2018تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف التصويت على  نعم 02/09/1440 5/7/2019  شركة جلام للرياضة
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 الشركة
تاريخ الجمعية 

العمومية 
  (ميالدي)

تاريخ الجمعية 
 العمومية 
  (هجري)

  بنود التصويت  التصويت 

  م.31/12/2018التصويت على مراجع حسابات الشركة للسنة املالية املنتهية يف   نعم
  م.31/12/2018التصويت على القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف   نعم
  م.31/12/2018اإلدارة عن السنة املالية املنتهية بتاريخ التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس   نعم

  امتناع
التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني بناء على توصية جلنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق 

  م وحتديد أتعابه.2020لعام م والربع األول 2019القوائم املالية للربع الثاين والثالث والسنوي من العام املايل 

) لایر 0.5379مليون لایر) بواقع ( 95.9(م مببلغ 2018التصويت على قرار جملس اإلدارة مبا مت توزيعه من أرباح نقدية للعام   نعم
  من رأس املال. %18.31) لایر للسهم عن الربعني الثاين والثالث والذي متثل 0.96للسهم عن الربع الرابع و (

  نعم
التصويت على قرار جملس اإلدارة بتعيني (األستاذ محد بن علي الصقري/ عضو غري تنفيذي) يف جملس اإلدارة اعتباراً من تاريخ 

م خلفا للعضو املستقيل (الدكتور 2021/12/09م الكمال دورة اجمللس حىت تاريخ انتهاء الدورة احلالية يف 2019فرباير  27
  غري تنفيذي). عبدالرمحن حممد الرباك/ عضو

  نعم
فرباير  27التصويت على قرار جملس اإلدارة بتعيني (األستاذ هشام حسني اخلالدي /عضو مستقل) باجمللس اعتباراً من تاريخ  

م خلفا للعضو املستقيل (الدكتور طارق 2021/12/09م الكمال دورة اجمللس حىت تاريخ انتهاء الدورة احلالية يف 2019
  عبداهللا النعيم/عضو مستقل).

  نعم
فرباير  27تصويت على قرار جملس اإلدارة بتعيني (األستاذ عبداإلله حممد النمر /عضو مستقل) باجمللس اعتباراً من تاريخ ال

م خلفا للعضو املستقيل (األستاذ مساعد 2021/12/09م الكمال دورة اجمللس حىت تاريخ انتهاء الدورة احلالية يف 2019
  عبدالرمحن املوسى/عضو مستقل).

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وعضو جملس اإلدارة االستاذ محد بن علي الصقري ، وهي عبارة عن عقد   نعم
  اجيار األرض اليت يقع عليها املركز الرٔيسي للشركة حيث أن له مصلحة مباشرة

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وجمموعة الصقري واليت ألعضاء جملس اإلدارة مصلحة مباشرة وغري مباشرة 

  فيها 

التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة و شركة ذيب لتأجري السيارات، واليت كان لعضو جملس االدارة السابق   نعم
  خوري مصلحة غري مباشرة فيهااألستاذ ربيع 

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة و شركة ميدغلف للتأمني ،واليت كان ألعضاء اإلدارة جملس االدارة السابقني 

  الدكتور عبدالرمحن حممد الرباك مصلحة غري مباشرة

و شركة فدوة للمقاوالت واليت كان لعضو جملس االدارة االستاذة حصة محد التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة   نعم
  الصقري مصلحة غري مباشرة

التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة مهرة اخلري للمقاوالت واليت كان لعضو جملس اإلدارة السابق األستاذ   نعم
  السابق فهد احلقباين مصلحة غري مباشرةعبداحملسن احلقباين والرئيس التنفيذي 

  نعم
التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة احلياة لالستثمار (سبورتا) واليت كان لعضو جملس اإلدارة السابق 

  األستاذ عبداحملسن احلقباين والرئيس التنفيذي السابق فهد احلقباين مصلحة غري مباشرة
شركة احلمادي 

  واالستثمارللتنمية 
  .31/12/2018التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  نعم 13/10/1440 6/16/2019

  م.31/12/2018التصويت على تقرير مراجع احلسابات عن السنة املالية املنتهية يف   نعم
  م.31/12/2018عن السنة املالية املنتهية يف التصويت على القوائم املالية للشركة   نعم
م خالل السنة املالية املنتهية بتاريخ   نعم   م.31/12/2018التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن إدار

  امتناع
ومراجعة وتدقيق التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني بناء على توصية جلنة املراجعة وذلك لفحص 

  م وحتديد أتعابه.2020م والربع األول من العام املايل 2019القوائم املالية للربع الثاين والثالث والرابع والسنوي من العام املايل 
  التصويت على قرار جملس اإلدارة بتعيني األستاذ / فهد بن سليمان النحيط لعضوية جملس اإلدارة (مستقل)  نعم
  التصويت على قرار جملس اإلدارة بتعيني األستاذ / سعد بن عبد احملسن احلميدي لعضوية جملس اإلدارة (مستقل)  نعم
  التصويت على إنتخاب أعضاء جملس اإلدارة من بني املرشحني للدورة القادمة  امتناع
  التصويت على تشكيل جلنة املراجعة وحتديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة   نعم
  التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وعضو جملس اإلدارة األستاذ صاحل حممد احلمادي مصلحة مباشرة .  نعم
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 الشركة
تاريخ الجمعية 

العمومية 
  (ميالدي)

تاريخ الجمعية 
 العمومية 
  (هجري)

  بنود التصويت  التصويت 

  2018املستقلني عن العام  التصويت على صرف مكافآت ألعضاء جملس اإلدارة  نعم
شركة مهارة للموارد 

  البشرية
  التصويت على تعديل املادة الثانية من النظام األساسي للشركة املتعلقة يف اسم الشركة . نعم 19/01/1441 9/18/2019

  التصويت على حذف املادة التاسعة من النظام األساسي للشركة املتعلقة يف شهادات األسهم .  نعم
  التصويت على حذف املادة العاشرة من النظام األساسي للشركة املتعلقة يف األسهم املمتازة .   نعم
  التصويت على تعديل املادة الرابعة عشرة من النظام األساسي للشركة املتعلقة يف سجل املسامهني .  نعم
  للشركة املتعلقة يف املركز الشاغر .التصويت على تعديل املادة التاسعة عشرة من النظام األساسي   نعم
  التصويت على تعديل املادة الثالثة والعشرون من النظام األساسي للشركة املتعلقة يف اجتماعات اجمللس .  نعم
  التصويت على تعديل املادة الرابعة والعشرون من النظام األساسي للشركة املتعلقة يف نصاب اجتماع اجمللس .  نعم
  التصويت على تعديل املادة اخلامسة والعشرون من النظام األساسي للشركة املتعلقة يف مداوالت اجمللس .  نعم
  التصويت على تعديل املادة السادسة والعشرون من النظام األساسي للشركة املتعلقة يف حضور اجلمعيات .  نعم
  النظام األساسي للشركة املتعلقة يف دعوة اجلمعيات .التصويت على تعديل املادة احلادية والثالثون من   نعم
  التصويت على تعديل املادة الثالثة والثالثون من النظام األساسي للشركة املتعلقة يف نصاب اجتماع اجلمعية العامة العادية .  نعم

  نعم
  املتعلقة يف نصاب اجتماع اجلمعية العامة غري العادية .التصويت على تعديل املادة الرابعة والثالثون من النظام األساسي للشركة 

  التصويت على تعديل املادة التاسعة والثالثون من النظام األساسي للشركة املتعلقة يف تشكيل اللجنة .  نعم
  التصويت على تعديل املادة السادسة واألربعون من النظام األساسي للشركة املتعلقة يف الوثائق املالية .   نعم
  التصويت على تعديل املادة السابعة واألربعون من النظام األساسي للشركة املتعلقة يف توزيع األرباح .  نعم
  النظام األساسي للشركة املتعلقة يف توزيع االرباح لألسهم املمتازة .التصويت على حذف املادة التاسعة واألربعون من   نعم
  التصويت على تعديل املادة الثالثة واخلمسون من النظام األساسي للشركة .  نعم
  التصويت على إضافة املادة الثانية عشرة يف النظام األساسي للشركة واملتعلقة يف شراء وبيع الشركة ألسهمها .  نعم

  نعم
يف البنود أعاله يف حال املوافقة  املقرتحةالتصويت على تعديل أرقام مواد النظام األساسي للشركة لتتوافق مع مجيع التعديالت 

  عليها .

  نعم

والسبعون ) من املادة احلادية 1التصويت على تفويض جملس اإلدارة بصالحية اجلمعية العامة العادية بالرتخيص الوارد يف الفقرة (
اية دورة جملس االدارة املفوض أيهما أسبق، وذلك  من نظام الشركات، وذلك ملدة عام من تاريخ موافقة اجلمعية العامة أو حىت 

  وفقاً للشروط الواردة يف الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات اخلاصة بشركات املسامهة املدرجة.
 



 

   
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 صندوق األھلي للطروحات األولیة

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)
 القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 مع

 تقریر مراجع الحسابات المستقل لمالكي الوحدات
 







 

 صندوق األھلي للطروحات األولیة 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

۳ 

 
 قائمة المركز المالي 

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
 الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)المبالغ بآالف 

 

 اتإیضاح 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۸
    

    الموجـودات
    

 ۲۹۲ ۹۸ ۸ نقد وما في حكمھ
    
 ۱۹٬٥۰۰ ۱٤٬۳۰٥  ۹ ستثمارات ا
    

 ۲۹ --  أرصدة مدینة أخرى 
    

 ۱۹٬۸۲۱ ۱٤٬٤۰۳  إجمالي الموجودات

    
    المطلوبات

    
 ۲٦۷ ۳۰  أرصدة دائنة أخرى 

    

 ۱۹٬٥٥٤ ۱٤٬۳۷۳  الوحدات مالكيحقوق الملكیة العائدة ل

    
    

 ۲٥٬۳۳۰ ۱٦٬۰۳۷ ۱۰ (بالعدد) الوحدات القائمة باآلالف

    

 ۰٫۷۷۲۰ ۰٫۸۹٦۲  (لایر سعودي) لكل وحدةحقوق الملكیة 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
 صندوق األھلي للطروحات األولیة 

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

٤ 

 
 قائمة الدخل الشامل

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

 
 

 دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  إیضاح 

 م ۲۰۱۸ م۲۰۱۹  
    

 ۹٦٦ ٤۲٥  دخل توزیعات أرباح
    

محققة من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح   خسارة
 (۱٬۲۷۹) (۱٬۱۰۲)  والخسارة

    
من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل غیر محققة   )خسارة( /ربح 

 (۷۷۷)  ۳٬٤۸۱  الربح والخسارة 
    

 ٦۰ ۳٦  إیرادات أخرى 

 (۱٬۰۳۰)  ۲٬۸٤۰  )الخسارة( الدخل /إجمالي 

    
 (٤۳۱)  (۲۷٥) ۱۱ أتعاب إدارة

    
)۱۰( (۱۰)  مصروفات إداریة   

    
 (۲۹) (۲۸)  أتعاب تدقیق شرعي

    
 (۲۲) (۱٤)  ضریبة القیمة المضافة 

    
)۲۲( (۲۱)  أتعاب مھنیة  

    
)۱۸(  (۲۱)  مكافأة مجلس إدارة الصندوق  

    
)۸(  (۷)  ھیئة السوق المالیة رسوم  

    
)٥( (۱۳)  الحفظأتعاب   

 (٥٤٥)  (۳۸۹)  إجمالي المصروفات التشغیلیة
    

 (۱٬٥۷٥)  ۲٬٤٥۱  لسنةا ربح / (خسارة)صافي 

    
 -- --  الدخل الشامل اآلخر للسنة

    
 (۱٬٥۷٥)  ۲٬٤٥۱  للسنة ة/ (الخسارة) الشامل الدخلإجمالي 

 
 
 
 
 

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



 
 صندوق األھلي للطروحات األولیة 

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)
 

 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة العائدة لمالكي الوحدات 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

٥ 

 

 دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 م ۲۰۱۸  م۲۰۱۹  
     

 ۲۷٬٤۱۷  ۱۹٬٥٥٤  الوحدات في بدایة السنة مالكيحقوق الملكیة العائدة ل

     

 (۱٬٥۷٥)   ۲٬٤٥۱  للسنة  ةالشامل (الخسارة)  /إجمالي الدخل 

     

     خالل السنة معامالت الوحدةفي حقوق الملكیة من  النقص

     

 ۲۲٤  ۲۹٤  المتحصالت من الوحدات المباعة 

     

 (٦٬٥۱۲)   )۷٬۹۲٦(  قیمة الوحدات المستردة

 
 (۷٬٦۳۲) 

  
(٦٬۲۸۸) 

     

 ۱۹٬٥٥٤  ۱٤٬۳۷۳  الوحدات في نھایة السنة مالكيحقوق الملكیة العائدة ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قوائم المالیة. جزءاً ال یتجزأ من ھذه ال )۱٥) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (



 

 صندوق األھلي للطروحات األولیة 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 قائمة التدفقات النقدیة  

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

٦ 

 

 دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  إیضاح 

 م ۲۰۱۸ م۲۰۱۹  

    
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التشـغیلیة

 (۱٬٥۷٥)  ۲٬٤٥۱  ربح / (خسارة) السنة 

    تسویة لـ:
خسارة محققة من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح  

 ۱٬۲۷۹ ۱٬۱۰۲  والخسارة

غیر محققة من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل رة خسا) / ربح(
 الربح أو الخسارة 

 

(۳٬٤۸۱) ۷۷۷ 

  ۷۲ ٤۸۱ 

    التشغیلیة: مطلوباتالتغیرات في الموجودات وال

 ٥٬۷۲٦ ۷٬٥۷٤  ستثمارات ا

 ۲۳ ۲۹  أرصدة مدینة أخرى 

 ۲٥۷ (۲۳۷)  أرصدة دائنة أخرى 

 ٦٬٤۸۷ ۷٬٤۳۸  من األنشطة التشـغیلیة         الناتجصافي النقد 

    

    التدفقات النقدیة من األنشـطة التمویلیــة

 ۲۲٤ ۲۹٤  من الوحدات المباعة  المتحصالت

 (٦٬٥۱۲)  (۷٬۹۲٦)  قیمة الوحدات المستردة

 (٦٬۲۸۸)  (۷٬٦۳۲)  صافي النقد المستخدم في األنشـطة التمویلیة

    

 ۱۹۹ (۱۹٤)  في النقد وما في حكمھ  / الزیادة )النقص(

 ۹۳ ۲۹۲ ۸ النقـد وما في حكمـھ في بدایة السنة   

 ۲۹۲ ۹۸ ۸ النقـد وما في حكمـھ في نھایة السنة
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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



 صندوق األھلي للطروحات األولیة 
 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

 

۷ 
 

 وأنشطتھ الصندوق  -۱

صندوق األھلي للطروحات األولیة (الصندوق) ھو صندوق إستثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، تتم 
وحدات    مالكي(مدیر الصندوق)، شركة تابعة للبنك األھلي التجاري (البنك) لصالح    المالیةإدارتھ بواسطة شركة األھلي  

من لوائح االستثمار في الصنادیق الصادرة عن ھیئة السوق  ۳۰مادة الصندوق. تم تأسیس الصندوق بموجب نص ال
 المالیة. 

 
ً لقرار ھیئة السوق المالیة رقم  م)  ۲۰۰٥یونیو  ۲۸ھـ (۱٤۲٦جمادي األول  ۲۱الصادر بتاریخ  ۲۰۰٥-۸۳-۲وفقا

 یعمل مدیر الصندوق على نشاطات األوراق المالیة التالیة: 
 

 ؛التعاملأ) 
 ؛ب) الترتیب

 ؛اإلدارةج) 
 و ؛د) تقدیم المشورة

 .ھـ) الحفظ
 

المدى البعید من خالل االستثمار في طروحات أولیة للشركات  علىیھدف الصندوق إلى توفیر نمو في رأس المال 
التي تتوافق أعمالھا مع أحكام الشریعة والتي لم یمض على إدراجھا  المسجلة في المملكة العربیة السعودیة السعودیة 

أكثر من ثالثة سنوات. إضافة إلى ذلك قد یستثمر الصندوق في صنادیق أسھم تتوافق أعمالھا مع أحكام في السوق 
 الشریعة.

 
م). باشر الصندوق نشاطھ ۲۰۱٥سبتمبر    ۱٤ھـ (الموافق  ۱٤۳٦ذي الحجة    ۱تمت اصدار أحكام وشروط الصندوق في  

 م. ۲۰۱٥نوفمبر  ۸في 
 

) ۲۰۰٦دیسمبر    ۲٤ھـ (الموافق  ۱٤۲۷ذي الحجة    ۳بتاریخ    ۲۰۰٦-۲۱۹-۱یخضع الصندوق للوائح وفقا للقرار رقم  
ھـ  ۱٤۳۷شعبان  ۱٦الصادر في  ھیئة السوق المالیةلمجلس إدارة  ۱/٦۱/۲۰۱٦كما تم تعدیلھا بموجب القرار رقم 

 ) التي قدمت متطلبات تفصیلیة لجمیع الصنادیق داخل المملكة العربیة السعودیة.۲۰۱٦مایو  ۲۳(الموافق 
 

 األساس المحاسبي -۲

القوائم المالیة للصندوق وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر ھذه    تم إعداد 
 عمول بھا في نظام مع األحكام المواإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین ولتتماشى 

 لمالیة وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.الصادرة عن ھیئة السوق ار صنادیق االستثما

م وتم إخطار ھیئة السوق ۲۰۲۰فبرایر  ۲۷إغالق الصندوق اعتباراً من  ۲۰۲۰ینایر  ۲۲في  لصندوققرر مجلس ا
ار مالكي الوحدات بذلك بموجب قام مدیر الصندوق بإخط. تبعاً لذلك، ۲۰۲۰ینایر  ۲۷وتم استالم موافقتھم في المالیة 

 م. ۲۰۲۰ینایر  ۳۰خطاب مؤرخ في 

  ۲۷في  بتسویة مطلوباتھ المتبقیة، وتوزیع الفائض النقدي المتبقي على مالكي الوحدات ، قام الصندوقسنةبعد نھایة ال
 .بدأ االستمراریةوبالتالي، تم إعداد القوائم المالیة على أساس آخر غیر م .۲۰۲۰فبرایر 

  



 صندوق األھلي للطروحات األولیة 
 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

 

۸ 
 

 أسس القیاس -۳

تم إعداد القوائم المالیة على أساس التكلفة التاریخیة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ماعدا االستثمارات المقاسة 
 .بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تسجل بالقیمة العادلة

 
وبالتالي ال یعرض موجودات ومطلوبات متداولة وغیر متداولة بشكل لیس لدى الصندوق دورة تشغیل محددة بوضوح  

 منفصل في قائمة المركز المالي. بدال من ذلك یتم عرض الموجودات والمطلوبات بترتیب درجة سیولتھا.
 

 عملة العرضالعملة الوظیفیة و -٤
 

االقتصادیة الرئیسیة التي یعمل فیھا الصندوق ("العملة  یتم قیاس البنود المدرجة في القوائم المالیة باستخدام العملة 
 الوظیفیة"). یتم عرض ھذه القوائم المالیة بالریال السعودي وھي العملة الوظیفیة وعملة العرض الخاصة بالصندوق. 

 
 التغیرات في شروط وأحكام الصندوق  -٥

 
عدیالت على شروط وأحكام الصندوق.  م، قام مدیر الصندوق ببعض الت۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 

تتعلق التغییرات الرئیسیة في الشروط واألحكام بتعیین الدكتور/ عاصم خالد الحمیضي ومحمد العییدي كعضوین 
 .مستقلین في مجلس الصندوق عند انتھاء مدة عضویة محمد عبدهللا العلي ومحمد جعفر السقاف

 
یولیو  ۱۷یین العضوین المستقلین الجدیدین بموجب خطاب مؤرخ في تم إخطار ھیئة السوق المالیة بالتغیر في تع

أصبحت م.  ۲۰۱۹یولیو    ۲۲م وقام مدیر الصندوق بإخطار مالكي الوحدات بذلك التغیر بموجب خطاب مؤرخ في  ۲۰۱۹
 .م۲۰۱۹أغسطس  ۱٥المفعول من  ةساریھذه التغیرات 

 
 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة   -٦

 
یتطلب إعداد القوائم المالیة من اإلدارة استخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبیق السیاسات 

عن ھذه المحاسبیة وعلى المبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة 
التقدیرات. تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم إظھار أثر التعدیالت التي تترتب 

 عنھا مراجعة التقدیرات المحاسبیة في فترة المراجعة وأي فترات مستقبلیة تتأثر بھذه التعدیالت.
 

 تقدیر القیمة العادلة   
 

القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة 
نظامیة تتم بین متعاملین في السوق بتاریخ القیاس. یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو 

 تحویل المطلوبات ستتم إما: 
 
 الرئیسي للموجودات أو المطلوبات أوفي السوق  •
 في حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات •

 
یقوم الصندوق بقیاس القیمة العادلة لألداة باستخدام السعر المتداول في السوق النشطة لتلك األداة، عند توفرھا. یتم 

تكرر وحجم كاِف لتقدیم شكل مكانت معامالت الموجودات أو المطلوبات تتم ب اعتبار السوق على أنھا سوق نشطة إذا
معلومات عن األسعار على أساس مستمر. یقوم الصندوق بقیاس األدوات المتداولة في السوق النشطة وفقاً لسعر السوق  

 .البیعألن ھذا السعر یقارب بشكل معقول سعر 
 
 



 صندوق األھلي للطروحات األولیة 
 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

 

۹ 
 

 یة الھامة (یتبع)األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسب -٦
 

 تقدیر القیمة العادلة (یتبع)
 
في حال عدم وجود سعر متداول في سوق نشط، فإن الصندوق یستخدم أسالیب تقییم تزید من استخدام المدخالت القابلة  

جمیع للمالحظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة. إن أسلوب التقییم المختار یتضمن 
العوامل التي یأخذھا المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعیر العملیة.  یقوم الصندوق بإثبات التحویل بین مستویات 

 القیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث خاللھا التغییر.
 

 لدى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة المستویات التالیة:
المالیة النشطة لموجودات ومطلوبات   األسواقسعار المتداولة (غیر المعدلة) في  : مدخالت تمثل األ۱المستوى   •

 مماثلة یمكن للمنشأة الوصول إلیھا في تاریخ القیاس؛
والتي یمكن مالحظتھا   ۱: مدخالت تمثل مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى  ۲المستوى   •

 بصورة غیر مباشرة؛ ولألصل أو االلتزام بصورة مباشرة أو 
 : مدخالت تمثل مدخالت غیر قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات.۳المستوى  •

 
وفقاً  ۱المستوى  عندبالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي یتم قیاسھا الستثمارات اقام الصندوق بتصنیف 

ء أي تحویل في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة لالستثمارات . خالل السنة، لم یتم إجرالتسلسل الھرمي للقیمة العادلةل
الدائنة  رصدةبالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. بالنسبة لألدوات المالیة األخرى مثل النقد وما في حكمھ واأل

 األخرى، فإن القیم الدفتریة تقارب بشكل معقول قیمتھا العادلة.
 

 الھامة السیاسات المحاسبیة  -۷
 

فیما یلي السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة عند إعداد ھذه القوائم المالیة: تم تطبیق ھذه السیاسات بصورة ثابتة على 
 كافة السنوات المعروضة، ما لم یذكر خالف ذلك. 

 
 النقد وما في حكمھ  ۷-۱

السیولة العالیة والتي یمكن تحویلھا بسھولة   النقد وما في حكمھ؛ النقد لدى البنك واالستثمارات قصیرة األجل ذات  یشتمل
إلى مبالغ نقدیة محدده والتي تكون عرضة لمخاطر ضئیلة للتغیرات في القیمة. یتضمن النقد وما في حكمھ على أرصدة 

 بنكیة.
 

 مدینة   أرصدة ۷-۲

 المدینة بدون مكون تمویل مھم مبدئیاً بسعر المعاملة  رصدة. یتم قیاس األنشأتھاالمدینة عند    رصدةیتم اإلثبات األولي لأل
المدینة  رصدةالفعلي. یقاس مخصص الخسارة لأل العمولة / فائدةوبعد ذلك بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل ال

ون مكون تمویل المدینة بد  رصدةدائماً بمبلغ یعادل الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر. ویتم القیاس األولي لأل
 مھم بسعر المعاملة.

 
 الموجودات والمطلوبات المالیة ۷-۳

 تصنیف الموجودات المالیة
بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل   تصنیفھاویتم بالقیمة العادلة الموجودات المالیة  تقاس عند اإلثبات األولي

 . أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  الربح أو الخسارة
 

 



 صندوق األھلي للطروحات األولیة 
 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 
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۱۰ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)  -۷
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة (یتبع)  ۷-۳

 (یتبع) تصنیف الموجودات المالیة

 المطفأةالموجودات المالیة بالتكلفة 
صنف بالقیمة العادلة من خالل الربح  تیتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطین أدناه وال 

 أو الخسارة: 
 

 یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة، و •
التعاقدیة للموجودات المالیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ تنشأ الشروط  •

 على أصل المبلغ القائم. عمولةوال
 

 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
صنف تیتم قیاس الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطین أدناه وال 

 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 
 

یتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي یتحقق الھدف منھ عن طریق تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة  •
 ، وجودات مالیةوبیع مو

على أصل   عمولةتنشأ فتراتھا التعاقدیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ وال •
 المبلغ القائم.

 
عند اإلثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة التي ال یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، یحق لمدیر 

یختار بشكل نھائي عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا الخیار الصندوق أن 
 على أساس كل استثمار على حدة.

 
 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل   إن جمیع الموجودات المالیة غیر المصنفة على أنھا مقاسة بالتكلفة المطفأة أو
 اآلخر، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  

 
 تقییم نموذج األعمال

یجري مدیر الصندوق تقییماً للھدف من نموذج األعمال الذي من خاللھ یتم االحتفاظ بالموجودات على مستوى المحفظة 
تشتمل المعلومات التي یتم أخذھا في  ألن ذلك یعكس بشكل أفضل طریقة إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة. 

 : االعتبار على
 

 ظة وتشغیل ھذه السیاسات عملیاً؛السیاسات واألھداف المحددة للمحف •
 تقییم كیفیة أداء المحفظة ورفع تقریر بذلك لمدیر الصندوق. •
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال) وكیفیة إدارة  •

 ھذه المخاطر؛
تستند إلى القیمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدیة   فیما إذا كانت المكافآت  -كیفیة مكافأة مدیري األعمال   •

 التعاقدیة المحصلة؛ و 
المبیعات وتوقعاتھا بشأن نشاط المبیعات  لتلكسباب األحجم وتوقیت المبیعات في الفترات السابقة، ووتكرار معدل  •

، ولكنھا المبیعات ال یمكن أخذھا في الحسبان بمفردھاوبالرغم من ذلك، فإن المعلومات بشأن نشاط المستقبلیة. 
كجزء من التقییم الكلي لكیفیة قیام الصندوق بتحقیق األھداف المحددة إلدارة الموجودات المالیة وكیفیة تحقق 

 التدفقات النقدیة.
 



 صندوق األھلي للطروحات األولیة 
 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 
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۱۱ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)  -۷
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة (یتبع)   ۷-۳
 (یتبع) تصنیف الموجودات المالیة

 (یتبع) تقییم نموذج األعمال
 

حالة" أو  أسوأ  " تصوراتالمتوقعة دون األخذ باالعتبار  تصوراتیستند تقییم نموذج األعمال إلى مدى معقولیة ال
اإلثبات األولي بطریقة تختلف عن التوقعات األصلیة للصندوق، ال یقوم ". إذا تحققت التدفقات النقدیة بعد ضغط"حالة 

الصندوق بتغییر تصنیف الموجودات المالیة المتبقیة المحتفظ بھا في نموذج األعمال ولكنھ یدرج ھذه المعلومات عند 
 تقییم الموجودات المالیة المستقبلیة الناشئة حدیثاً أو التي تم شراءھا حدیثاً.

 
ودات المالیة التي یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة والتي یتم تقییم أداءھا على أساس القیمة العادلة، یتم قیاسھا إن الموج

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألنھا ال یتم االحتفاظ بھا لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وال یتم االحتفاظ بھا 
 ع موجودات مالیة.لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة ولبی

 

 عمولةوالتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة فقط مدفوعات ألصل المبلغ 
الفائدة لغرض ھذا التقییم، یعّرف "المبلغ األصلي" على أنھ القیمة العادلة للموجودات المالیة عند اإلثبات األولي. تعرف  

" على أنھا مبلغ مقابل القیمة الزمنیة للنقود ومقابل المخاطر االئتمانیة المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل    "العمولة أو  
مخاطر السیولة والتكالیف اإلداریة) مثل: مخاطر اإلقراض األساسیة األخرى والتكالیف (فترة زمنیة معینة ومقابل 

 باإلضافة إلى ھامش الربح.  
 

یأخذ الصندوق باالعتبار  والعمولةعند تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي 
الشروط التعاقدیة لألداة. وھذا یشمل تقییم فیما إذا كانت الموجودات المالیة تتضمن شرط تعاقدي قد یؤدي إلى تغیر 

قدیة وإذا كان كذلك فلن تستوفي ھذا الشرط. وعند إجراء ھذا التقییم، یأخذ الصندوق  توقیت أو مبلغ التدفقات النقدیة التعا
 باالعتبار ما یلي: 

 األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغیر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة.  -
 خصائص الرافعة المالیة.   -
 والتمدید؛  الدفع المسبقشروط  -
رتیبات على سبیل المثال: تلتدفقات النقدیة من موجودات محددة (الشروط التي تحد من مطالبة الصندوق با -

 دون حق الرجوع)؛ و الموجودات 
/  إعادة الضبط الدوري ألسعار الفائدة (على سبیل المثال:الخصائص التي تعدل اعتبارات القیمة الزمنیة للنقود  -

 ).العمولة
 

 إعادة التصنیف 
المالیة بعد إثباتھا األولي، إال في الفترة التي یقوم فیھا الـصندوق بتغییر نموذج أعمالھ ال یتم إعادة تـصنیف الموجودات 

 إلدارة الموجودات المالیة.
 

 تصنیف المطلوبات المالیة
صنف على أنھا مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل  تمالیة بالتكلفة المطفأة ما لم  الیقوم الصندوق بتصنیف مطلوباتھ  

 الربح أو الخسارة. 
   
 
 
 
 



 صندوق األھلي للطروحات األولیة 
 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
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۱۲ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)  -۷
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة (یتبع) ۷-۳
 

 اإلثبات والقیاس األولي
یتم اإلثبات األولي للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في تاریخ التداول، وھو التاریخ الذي  

الصندوق طرفًا في األحكام التعاقدیة لألداة. یتم إثبات الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة األخرى في  یصبح فیھ 
التاریخ الذي نشأت فیھ. یتم القیاس األولي لألصل المالي أو االلتزام المالي بالقیمة العادلة زائداً تكالیف المعاملة العائدة 

 ة للبند غیر المصنف بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.مباشرة إلى اقتناءه أو إصداره، بالنسب
 

 القیاس الالحق
الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة یتم قیاسھا الحقاً بالقیمة العادلة. یتم إثبات صافي األرباح 

محققة و غیر  الخسارة ضمن "أرباح/(خسائر)أو الخسائر بما في ذلك أرباح وخسائر الصرف األجنبي في الربح أو 
 من استثمارات، بالصافي" في قائمة الدخل الشامل.    محققة

 
ام طریقة الفائدة باستخد  / العمولة  بالتكلفة المطفأةالموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة یتم قیاسھا الحقا  

مل. یتم أیضاً إثبات أي ربح أو خسارة تم التوقف عن إثباتھا ضمن قائمة الفعلیة واالعتراف بھا في قائمة الدخل الشا
الدخل الشامل. إن "التكلفة المطفأة" للموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة ھي المبلغ الذي من خاللھ یتم قیاس 

ً مدفوعات أصل المبل ً الموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة عند اإلثبات األولي ناقصا عمولة الغ، زائداً أو ناقصا
الفعلیة ألي فرق بین المبلغ األولي ومبلغ االستحقاق، ویتم تعدیلھ، بالنسبة  / العمولة  باستخدام طریقة الفائدةة المتراكم

 للموجودات المالیة، ألي مخصص خسائر.

 التوقف عن اإلثبات
الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل، أو عند قیامھ یتوقف الصندوق عن إثبات الموجودات المالیة عند انتھاء 

بتحویل الحقوق للحصول على التدفقات النقدیة التعاقدیة من خالل المعاملة التي یتم بموجبھا تحویل جمیع مخاطر 
خاطر ومنافع ملكیة األصل المالي بشكل جوھري، أو التي بموجبھا ال یقوم الصندوق بتحویل أو االحتفاظ بجمیع م

 ومنافع الملكیة بشكل جوھري وال یقوم بإبقاء السیطرة على األصل المالي. 
 
عند التوقف عن إثبات األصل المالي، یتم إثبات الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل (أو القیمة الدفتریة الموزعة على  

جدید تم الحصول علیھ ناقصاً أي   المستلم (بما في ذلك أي أصل والمقابلجزء من األصل الذي تم التوقف عن إثباتھ) 
ھذه الموجودات المالیة المحولة التي قام الصندوق بإنشائھا   عمولة من  التزام جدید مفترض) في قائمة الدخل الشامل. أي  

 أو االحتفاظ بھا یتم إثباتھا كموجودات أو مطلوبات منفصلة.
 

وجودات التي تم إثباتھا في قائمة المركز المالي الخاص  التي بموجبھا یقوم بتحویل المویقوم الصندوق بإبرام معامالت  
بھ، ولكنھ یحتفظ إما بكافة أو معظم مخاطر ومنافع الموجودات المحولة أو جزء منھا. إذا تم االحتفاظ بكافة أو معظم 

مالي عند یتم المخاطر والمزایا حینئذ ال یتم إثبات الموجودات المحولة. یقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات االلتزام ال
 الوفاء بااللتزامات التعاقدیة أو الغاؤھا أو انتھاؤھا.

 
 المقاصة 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج الصافي في قائمة المركز المالي؛ عندما وفقط عند وجود حق قانوني  
النیة لتسویة الموجودات مع المطلوبات ملزم للصندوق بإجراء مقاصة للمبالغ المدرجة وعندما یكون لدى الصندوق 

 على أساس الصافي أو بیع الموجودات وتسدید المطلوبات في آن واحد.
 

والخسائر من األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل   الربحیتم عرض اإلیرادات والمصروفات على أساس صافي 
 .الربح أو الخسارة وكذلك أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة
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۱۳ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)  -۷
 

 مخصصات ٤-۷
 

ومن المحتمل نتیجة ألحداث سابقة  الصندوق التزام حالي قانوني أو تعاقدي  عندما یكون على  یتم االعتراف بالمخصص  
موثوقة. ال أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا االلتزام ویكون باإلمكان تقدیر مبلغ االلتزام بصورة 

 یتم االعتراف بالمخصص بخسائر التشغیل المستقبلیة.
 

 حقوق الملكیة لكل وحدة  ٥-۷
 
الصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات في كل یوم عمل سعودي. یتم احتساب حقوق الملكیة لكل وحدة بقسمة 

 دد الوحدات القائمة في نھایة السنة.حقوق الملكیة العائدة لمالكي الوحدات المدرجة في قائمة المركز المالي على ع 
 

 وحدات مصدرة  ٦-۷
 
ً للشروط  یصنف الصندوق األدوات المالیة المصدرة ضمن المطلوبات المالیة أو أدوات حقوق الملكیة، وذلك وفقا

 التعاقدیة لألدوات. 
 

ھذه الوحدات مالكیھا بصافي الموجودات   تمنحلدى الصندوق وحدات قابلة لالسترداد مصدرة. عند تصفیة الصندوق، 
المتبقیة. ویتم تصنیفھا بالتساوي من جمیع النواحي ولھا شروط وظروف متطابقة. تعطي الوحدات القابلة لالسترداد  

ب مع حصة المستثمر في صافي موجودات الصندوق في كل تاریخ المستثمرین حق المطالبة باالسترداد نقداً بقیمة تتناس
 استرداد وأیًضا في حال تصفیة الصندوق.

 
 یتم تصنیف الوحدات المستردة على أنھا حقوق ملكیة عند استیفائھا لكافة الشروط التالیة: 

 
 تمنح المالك حصة تناسبیة من صافي موجودات الصندوق في حال تصفیة الصندوق؛ •
 فئة األدوات التي تخضع لجمیع فئات األدوات األخرى؛ تًصنَّف في •
 جمیع األدوات المالیة في فئة األدوات التي تخضع لجمیع فئات األدوات األخرى لھا سمات متطابقة؛ •
 ال تشتمل األداة على أي سمات أخرى تتطلب التصنیف على أنھا التزاماً؛ و  •
داة على مدى عمرھا تستند بشكل جوھري على الربح أو الخسارة، إن إجمالي التدفقات النقدیة المتوقعة العائدة لأل •

أو التغیر في صافي الموجودات المثبتة أو التغیر في القیمة العادلة لصافي موجودات الصندوق المثبتة وغیر المثبتة 
 على مدى عمر األداة. 

 
ات القابلة لالسترداد ضمن حقوق الملكیة یتم إثبات التكالیف اإلضافیة التي تعود مباشرة إلى إصدار أو استرداد الوحد 

 مباشرة كخصم من المتحصالت أو جزء من تكلفة الشراء.
 

 الضرائب/ الزكاة ۷-۷
 
بموجب النظام الحالي للزكاة وضریبة الدخل المطبق في المملكة العربیة السعودیة، فإن الصندوق ُمعفى من دفع أي  

ً على مالكي الوحدات وبالتالي ال یجنب لھا أي مخصص في  زكاة وضریبة دخل. تُعد الزكاة وضریبة الدخل  التزاما
 القوائم المالیة. 

 
 یتم إثبات ضریبة القیمة المضافة المطبقة على األتعاب والمصروفات في قائمة الدخل الشامل. 
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۱٤ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)  -۷
 

 أرباح توزیعاتدخل  ۷-۸
 

قائمة الدخل الشامل في التاریخ الذي ینشأ فیھ الحق في استالم الدفعات. بالنسبة یتم إثبات دخل توزیعات األرباح في 
لألوراق المالیة المدرجة عادة ما یكون ھذا ھو تاریخ توزیعات األرباح السابقة. بالنسبة لألوراق المالیة غیر المدرجة  

األرباح. یتم إثبات دخل توزیعات األرباح عادة ما یكون ھذا ھو التاریخ الذي یوافق فیھ المساھمون على دفع توزیعات  
 من األوراق المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بند منفصل في قائمة الدخل الشامل. 

 
 مصروفات أتعاب اإلدارة ۷-۹

 
 یتم إثبات مصروفات أتعاب اإلدارة في قائمة الدخل الشامل عند تنفیذ الخدمات ذات الصلة. 

 
 الدائنة األخرى  رصدةالمصروفات المستحقة واأل ۷-۱۰

 
یتم اإلثبات األولي للمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى بالقیمة العادلة والحقًا یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة باستخدام 

 طریقة معدل العمولة الفعلي.
 

تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي والتعدیالت علیھا، المعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة وتفسیرات لجنة  ۷-۱۱
 المطبقة بواسطة الصندوق

 
إن المعاییر الجدیدة والتعدیالت والتغییرات على المعاییر الحالیة التي صدرت عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة  

 وق، حیثما ینطبق ذلك:م وعلیھ تم تطبیقھا بواسطة الصند۲۰۱۹ینایر  ۱ساریة المفعول اعتباراً من 
 

 البیان المعیار/ التعدیالت
 عقود اإلیجار  ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي 

 ضریبة الدخل  التیقن من معالجاتعدم  ۲۳تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي 
الزمیلة والمشروعات المنافع طویلة األجل في الشركات  ۲۸معیار المحاسبة الدولي 

 المشتركة
 التقلیصات أو التسویات تعدیالت الخطة أو  ۱۹معیار المحاسبة الدولي 

ومعیار المحاسبة  ۱۱و   ۳المعیار الدولي للتقریر المالي 
 ۲۳و  ۱۲الدولي 

التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي 
 م. ۲۰۱۷ –م ۲۰۱٥دورة 

مع تعدیالت متعلقة بخصائص المدفوعات المقدمة  ۹المعیار الدولي للتقریر المالي 
 وتعدیل المطلوبات المالیة التعویض السلبي

 
إن تطبیق المعاییر المعدلة والتفسیرات الواجب تطبیقھا على الصندوق لم یكن لھا أي تأثر جوھري على ھذه القوائم  

 المالیة. 
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 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
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۱٥ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)  -۷
 

 المعاییر الصادرة ولكنھا غیر ساریة المفعول بعد ۷-۱۲
 

فیما یلي المعاییر الصادرة ولكنھا غیر ساریة المفعول بعد وذلك حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة للصندوق. ویعتزم 
 الصندوق تطبیق ھذه المعاییر عندما تصبح ساریة المفعول.

 

 
 التفسیر المعیار /

 
 

 البیان

یسري مفعولھا اعتباراً 
من الفترات التي تبدأ في 

 أو بعد التاریخ التالي
 م ۲۰۲۰ینایر  ۱ نشاط التجاريتعریف ال ۳تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 

  ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
 ۸ومعیار المحاسبة الدولي 

 م ۲۰۲۰ینایر  ۱ تعریف األھمیة 

قضایا ما قبل االستبدال في سیاق  ۹و   ۷المعیار الدولي للتقریر المالي 
عملیات تصحیح معدل الفائدة 

 المعروض بین البنوك

 م ۲۰۲۰ینایر  ۱

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ تصنیف المطلوبات ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ عقود التأمین  ۱۷المالي المعیار الدولي للتقریر 

 
ال یُتوقع أن یكون لھا  ومع ذلك، .والتفسیرات ساریة المفعول اعتباًرا من السنة المالیة القادمة المعدلةبعض المعاییر

 تأثیراً ھاماً على القوائم المالیة للصندوق.
 

 النقد وما في حكمھ  -۸
 

 .ائتماني جیدصنیف لدى بنك محلي ذو تیتمثل في األرصدة البنكیة المحتفظ بھا 
 

 استثمارات   -۹

 ستثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةا
 

 : قطاع الصناعةفیما یلي ملخصاً بمكونات االستثمارات التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حسب  
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

 
 قطاع الصناعة 

  % من القیمة
 اإلجمالیة

 التكلفة (القیمة العادلة)
 

 القیمة العادلة
    

 ٤٬٦۱۱ ۲٬۹٦۰ ۳۲٬۲٤ التجزئةقطاع 

 ۱٬۹۹۹ ۱٬۲۰٦ ۱۳٫۹۸ صنادیق االستثمار

 ۲٬٤٤۰ ۲٬٥۹۸ ۱۷٫۰٥ بتروكیمیائیةالصناعات قطاع ال

 ۲٬٥٦۱ ۲٬٥۸۷ ۱۷٫۹۰ المواصالتقطاع 

 ٦۲٤ ٤۹۹ ٤٫۳٦ قطاع البنوك والخدمات المالیة

 ۱٬۳٥٥ ۱٬۳۹۸ ۹٫٤۸ التطویر العقاري

 ۷۱٥ ٦۲٤ ٤٫۹۹ أخرى 

 ۱۰۰ ۱۱٬۸۷۲ ۱٤٬۳۰٥ 
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۱٦ 
 

 استثمارات (یتبع)  -۹

 (یتبع) ستثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةا
 م ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 

 
 قطاع الصناعة  

 % من القیمة
 اإلجمالیة

 التكلفة (القیمة العادلة) 
 

 القیمة العادلة 
    

 ۷٬٤۸۹ ۸٬۷٥٥ ۳۸٫٤۱ التجزئةقطاع 
 ۳٬۸٤۸ ۳٬٦۳٥ ۱۹٫۷۳ صنادیق االستثمار

 ۲٬٤۷٤ ۲٬۲۸٤ ۱۲٫٦۹ بتروكیمیائیةالصناعات قطاع ال
 ۲٬۰٥۲ ۲٬۷۰٤ ۱۰٫٥۲ المواصالتقطاع 

 ۱٬٤٥۷ ۱٬۲۲٦ ۷٫٤۷ قطاع البنوك والخدمات المالیة
 ۹۱٦ ۷۲۳ ٤٫٦۹ استثمارات صناعیة

 ۱٬۲٦٤ ۱٬۲۲۲ ٦٫٤۹ أخرى 

 ۱۰۰ ۲۰٬٥٤۹ ۱۹٬٥۰۰ 

 

 معامالت الوحدات -۱۰
 

 السنة: فیما یلي ملخصاً للمعامالت في الوحدات خالل 
 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في  
 م ۲۰۱۸  م۲۰۱۹ 
 الوحدات باآلالف   الوحدات باآلالف 
    

 ۳۲٬٤۸٤  ۲٥٬۳۳۰ الوحدات في بدایة السنة 
    

 ۲۸۱  ۳٤٦ الوحدات المباعة 
    

 ) ۷٬٤۳٥(  (۹٬٦۳۹) الوحدات المستردة
    

 (۷٬۱٥٤)  (۹٬۲۹۳) صافي النقص في الوحدات خالل السنة
    

 ۲٥٬۳۳۰  ۱٦٬۰۳۷ الوحدات في نھایة السنة

 
)  ٪٤۷٫۳٦م:  ۲۰۱۸(  ٪٥۷٫۰٤) یمثلوا  ٥م: أكبر  ۲۰۱۸م، فإن أكبر خمس مالكي وحدات (۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱كما في  

 من وحدات الصندوق.
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۱۷ 
 

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  -۱۱
 

عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على السیطرة على الطرف اآلخر أو  یتم اعتبار األطراف على أنھا أطراف ذات 
 ممارسة التأثیر الھام على الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات المالیة والتشغیلیة.

 
 العالقة اسم الشركة 

  
 مدیر الصندوق  شركة األھلي المالیة 

 شریك لمدیر الصندوق البنك األھلي التجاري 
 

 أتعاب اإلدارة والمصروفات األخرى 

یتم إدارة الصندوق بواسطة مدیر الصندوق. یحتسب الصندوق أتعاب إدارة بشكل یومي مقابل ھذه الخدمات حسبما 
في السنة من حقوق ملكیة الصندوق  ٪۱٫۷٥یحدده مدیر الصندوق، بحیث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 

 الیومي كما ھو منصوص علیھ في أحكام وشروط الصندوق.
 

كما یحق لمدیر الصندوق استرداد المصروفات المتكبدة نیابةً عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والحفظ 
بلغ ھذه المصروفات الذي یستطیع والمشورة ومعالجة البیانات والمصروفات المماثلة األخرى. یقتصر الحد األعلى لم

في السنة من حقوق ملكیة الصندوق في أیام التقییم المعنیة. تم  ٪۱مدیر الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة 
 استرداد ھذه المصروفات من قبل مدیر الصندوق على أساس فعلي.

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 
مع  ، بخالف المعامالت التي تم االفصاح عنھا في ھذه القوائم المالیة،الت التالیةیجري الصندوق خالل السنة المعام

األطراف ذات العالقة خالل السیاق االعتیادي لألعمال. تمت ھذه المعامالت على أساس شروط وأحكام معتمدة من 
 الصندوق. یتم اعتماد جمیع معامالت األطراف ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الصندوق.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    الوحدات الحتفظ بھاقیمة  مبلغ المعامالت  المعامالت طبیعة الطرف ذو العالقة

  

 م ۸۲۰۱ م۹۲۰۱
 دیسمبر ۳۱

 م  ۲۰۱۹

دیسمبر  ۳۱
 م  ۲۰۱۸

      

 -- -- ٤۳۱ ۲۷٥ أتعاب إدارة شركة األھلي المالیة 
      
مصروفات  

مدفوعة بالنیابة 
 -- -- ۱۱٤ ۱۱٤ عن الصندوق
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۱۸ 
 

 إدارة المخاطر المالیة -۱۲
 

 عوامل المخاطر المالیة  ۱۲-۱
 

مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر   تتضمن إن أنشطة الصندوق معرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة
 السیولة والمخاطر التشغیلیة. 

 
یعد مدیر الصندوق مسؤوالً عن تحدید ومراقبة المخاطر. یشرف مجلس إدارة الصندوق على مدیر الصندوق وھو 

 مسؤول في النھایة عن اإلدارة الشاملة في الصندوق. 
 

یتم وضع مراقبة والرقابة على المخاطر بشكل أساسي لیتم القیام بھا بناًء على الحدود الموضوعة بواسطة مجلس إدارة 
ندوق. لدى الصندوق وثیقة الشروط واألحكام الخاصة بھ التي تحدد استراتیجیتھ الشاملة لألعمال، ومدى تجاوزه الص

ً مع  للمخاطر وفلسفتھ العامة نحو إدارة المخاطر وھو ملتزم باتخاذ اإلجراءات إلعادة التوازن في المحفظة تماشیا
 توجیھات االستثمار. 

 
 مخاطر السوق ۱۲-۱-۱

 
"مخاطر السوق" ھي مخاطر التأثیر المحتمل للتغیرات في أسعار السوق مثل أسعار العمولة وأسعار صرف العمالت 

 دواتھ المالیة. العادلة ألقیمة العلى إیرادات الصندوق أو التي لھا تأثیراألجنبیة وأسعار األسھم وھامش االئتمان الزائد، 
 
 مخاطر تحویل العمالت األجنبیة  )أ

 
مخاطر تحویل العمالت األجنبیة ھي مخاطر تذبذب قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة بسبب التغیرات في 

 أسعار صرف العمالت األجنبیة وتنشأ من األدوات المالیة المقومة بالعملة األجنبیة. 
 

 بصرف العمالت األجنبیة حیث أن معظم المعامالت تتم باللایر السعودي.  ال یوجد لدى الصندوق أي مخاطر متعلقة 
 

یراقب الصندوق عن قرب حركة أسعار استثماراتھ في األدوات المالیة. وفقاً لتاریخ قائمة المركز المالي الموجز،  
 لدى الصندوق استثمارات في األسھم.

 
  سعرمخاطر ال )ب

 
مخاطر تذبذب قیمة األدوات المالیة للصندوق نتیجة للتغیرات في أسعار السوق، بسبب عوامل  ھي  سعرمخاطر ال

بخالف تحركات العمالت األجنبیة وأسعار العموالت. تنشأ مخاطر األسعار بشكل أساسي من عدم التأكد بشأن أسعار 
حركة أسعار استثماراتھ في األدوات  األدوات المالیة المستقبلیة التي یمتلكھا الصندوق. ویراقب الصندوق عن كثب
 المالیة. كما في تاریخ قائمة المركز المالي، لدى الصندوق استثمارات في أسھم. 

 
إن التأثیر على قیمة حقوق الملكیة (نتیجة للتغیر في القیمة العادلة لالستثمارات) بسبب تغیر محتمل معقول في قیمة 

 جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، كما یلي:حقوق الملكیة لالستثمارات، مع بقاء 
 
 م ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

 ۱٬۹٥۰  ٪۱۰± ۱٬٤۳۰  ٪۱۰± التأثیر على حقوق الملكیة
 
 
 



 صندوق األھلي للطروحات األولیة 
 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

 

۱۹ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع)  -۱۲
 

 عوامل المخاطر المالیة (یتبع)  ۱۲-۱
 

 مخاطر االئتمان  ۱۲-۱-۱
 

مخاطر االئتمان ھي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة طرف ما في أداة مالیة على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد 
الطرف اآلخر لخسارة مالیة. یسعى مدیر الصندوق إلى إدارة مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرضات االئتمانیة 

والتقییم المستمر للقدرة االئتمانیة لھذه األطراف. كما في تاریخ  ووضع حدود للمعامالت مع األطراف األخرى المحددة  
قائمة المركز المالي، فإن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للصندوق یتمثل في القیمة الدفتریة للنقد وما في 

تأثیر لخسارة االئتمان الیوجد أي  جید.حكمھ والذي یمثل النقد لدى البنك المودع لدى بنك محلي ذو تصنیف ائتماني 
 . في ھذه الموجودات المالیة المتوقعة

 
 مخاطر السیولة  ۱۲-۱-۲

 
مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الصندوق على تولید موارد نقدیة كافیة لتسویة التزاماتھ بالكامل  

 عند استحقاقھا أو القیام بذلك فقط بشروط غیر مالئمة بدرجة كبیرة.
 

حكام الصندوق على اشتراكات واستردادات الوحدات خالل كل یوم عمل في السعودیة وبالتالي فھي تنص شروط وأ
تتعرض لمخاطر السیولة للوفاء بطلبات استرداد مالكي الوحدات في تلك األیام. یقوم مدیر الصندوق بمراقبة متطلبات 

ند نشوئھا، إما من خالل االشتراكات الجدیدة أو السیولة من خالل التأكد من توفر أموال كافیة للوفاء بأي التزامات ع
 بتصفیة محفظة االستثمار أو عن طریق أخذ قروض قصیرة األجل من تسھیالت حصل علیھا مدیر الصندوق.
 

یدیر الصندوق مخاطر السیولة الخاصة بھ عن طریق االستثمار بشكل أساسي في األوراق المالیة التي من المتوقع أن  
 تتم تصفیتھا خالل مدة قصیرة. 

 
 مخاطر التشغیل  ۱۲-۱-۳

 
مخاطر التشغیل ھي مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة 
باإلجراءات والتكنولوجیا والبنیة التحتیة التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخلیًا أو خارجیًا لدى مقدم الخدمة للصندوق 

مان والسیولة والعمالت والسوق مثل تلك الناتجة عن المتطلبات ومن العوامل الخارجیة األخرى غیر مخاطر االئت
 القانونیة والتنظیمیة. 

 
یھدف الصندوق إلى إدارة المخاطر التشغیلیة لكي یحقق التوازن بین الحد من الخسائر واألضرار المالیة التي تلحق  

 ات.  بسمعتھ وبین تحقیق ھدفھ االستثماري المتمثل في تحقیق عوائد لمالكي الوحد
 

إن المسؤولیة الرئیسیة إلعداد وتنفیذ الضوابط الرقابیة على مخاطر العملیات تقع على عاتق فریق إدارة المخاطر. یتم 
دعم ھذه المسؤولیة عن طریق إعداد معاییر عامة إلدارة مخاطر العملیات بحیث تشمل الضوابط واإلجراءات لدى  

 الخدمة في المجاالت التالیة:مقدمي الخدمة وإنشاء مستویات خدمة مع مقدمي 
  



 صندوق األھلي للطروحات األولیة 
 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

 

۲۰ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع)  -۱۲
 

 عوامل المخاطر المالیة (یتبع)  ۱۲-۱
 

  تشغیل (یتبع)مخاطر ال ٤-۱۲-۱
 

 واإلجراءات الرقابةتوثیق  -
 متطلبات لـ  -
 الفصل المناسب بین المھام بین مختلف الوظائف واألدوار والمسؤولیات؛ •
 .المعامالت تسویة ومراقبة •
 الدوري لمخاطر التشغیل التي یتم مواجھتھا.التقییم  •
 كفایة الضوابط واإلجراءات الرقابیة لمواجھة المخاطر المحددة؛   -
 االمتثال للمتطلبات التنظیمیة والمتطلبات القانونیة األخرى؛ -
 وضع خطط طوارئ؛ -
 التدریب والتطویر المھني؛ -
 المعاییر األخالقیة ومعاییر األعمال؛ و -
 .المخاطر تخفیض -

 

 األحداث بعد نھایة فترة التقریر  -۱۳

لم یكن ھناك أي أحداث الحقة لتاریخ قائمة المركز المالي تتطلب تعدیالت أو إفصاح في القوائم المالیة أو اإلیضاحات 
 م. ۲۰۲۰فبرایر    ۲۷إغالق الصندوق اعتباراً من  ب  ام مدیر الصندوقحیث ق  ۲المرفقة، باستثناء ما ھو مبین في إیضاح  

 
 آخر یوم تقییم  -۱٤

 
 م). ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م:  ۲۰۱۸م ( ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱إعداد ھذه القوائم المالیة كان آخر یوم تقییم لغرض 

 
 اعتماد القوائم المالیة  -۱٥

 
 م. ۲۰۲۰مارس   ۳۰ھـ الموافق ۱٤٤۱ شعبان ٦تم اعتماد ھذه القوائم المالیة من قبل مدیر الصندوق بتاریخ 
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