التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4040
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
أ) معلومات عن الصندوق
 )4أسم صندوق االستثمار:
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية

 )4أهداف وسياسات االستثمار وممارساته:



تحقيق زيادة مستمرة في رأس مال مالك الوحدات على المدى الطويل من خالل االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودي والمجازة من
قبل الهيئة الشرعية لدى مدير الصندوق.



توفير قناة استثمارية ملتزمة بالضوابط الشرعية.



يتم مقارنة أداء الصندوق بمؤشر إرشادي " مؤشر األسهم السعودية اإلسالمية النقية " ،والذي يتكون من جميع األسهم المدرجة في السوق المالية السعودية،
والمجازة من الهيئة الشرعية لدى مدير الصندوق التي يستطيع الصندوق أن يستثمر أصوله فيها  ،ويعتبر مقياس ألداء الصندوق .ويمكن الحصول عليه من خالل موقع
مدير الصندوق على شبكة االنترنت.

 )7سياسة توزيع الدخل واألرباح:
ال يوجد.

 )1تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

ب) اداء الصندوق
 )4جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالث:

4046

4043

4040

550,016,016

135,311,145.11

106,131,000

صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية السنة المالية

0.5415

0.1104

0.5775

أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

0.5414

0.5404

0.5045

أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

0.1000

0.1500

0.1001

4,001,610

130,000

144,016

-

-

-

4.37%

4.06%

4.11%

البند
صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية السنة المالية

عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة المالية (باألالف)
قيمة األرباح الموزعة
نسبة المصروفات

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :

المقر الرئسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4040
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
 )4سجل أداء:
العائد اإلجمالي لسنة واحدة ،ثالث سنوات ،خمس سنوات
البند
العائد اإلجمالي

سنة

 7سنوات

 5سنوات

0.40%

5.01%

-7.15%

العائد اإلجمالي لكل سنة من السنوات العشرة الماضية

السنة
العائد اإلجمالي

4001

4040

4044

4044

4047

4041

4045

4046

4043

4040

43.7%

0.4%

-5.4%

40.7%

74.1%

3.4%

-41.7%

4.1%

-1.3%

0.40%

جدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها صندوق االستثمار على مدار العام .ويجب ايضا اإلفصاح بشكل واضح عن إجمالي نسبة المصروفات ،ويجب
اإلفصاح عن ما إذا كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها.

نوع الخدمات او العموالت او األتعاب
رسوم اشتراك
أتعاب إدارة
مبلغ التطهير

صافي القيمة

نسبة المصروفات الى متوسط صافي أصول الصندوق

13,431

0.001%

1,451,770

4.01%

70,074

0.000%

مصاريف مراجع الحسابات

11,500

0.04%

مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

1,666

0.004%

رسوم تداول

5,450

0.004%

رسوم رقابية

3,500

0.004%

مصاريف المؤشر االسترشادي

44,650

0.001%

مصاريف طباعة

36,414

0.04%

مصاريف تعامل

744,514

0.06%

-

-

مصاريف أخرى
مصاريف الحفظ
مجموع المصاريف

464,511

0.07%

40,074,514

4.11%
*لم يقم مدير الصندوق بأي تخفيض او إعفاء من أي رسوم خالل عام 4040

 ) 7إذا حدثت تغيرات جوهرية خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق ،يجب اإلفصاح عنها بشكل واضح.
لم يحدث أي تغيير جوهري خالل الفترة .

 ) 1اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي اسم المصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت (موافق/غير
موافق /االمتناع عن التصويت)
للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:
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فاكس:
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4040
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
تم حضور جمعية عمومية لشركة اليمامة للصناعات الحديدية في تاريخ 40/6/4171هـ الموافق 06/7/4040م وكان جدول اعمال الجمعية كالتالي :
 -4موافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 4043/01/70م.
 -4الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 4043/01/70م
 -7الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 4043/01/70م.
-1الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في م.4043/01/70
 -5التصويت على تعيين مراجع/مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ,وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول
والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 4040م والربع األول من العام المالي 4041م وتحديد اتعابه.
 -6التصويت على األعمال والعقود (وال يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء والتي لعضو مجلس اإلدارة السيد /رائد بن
بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى االخر ,علم ًا بأن التعامالت للعام الماضي
إبراهيم المديهيم مصلحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة وذلك لبيع منتجات ً
لغرض بيع منتجات الشركة بلغت  433,111,110ريال سعودي.
-3التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف األول من العام المالي 4043م بواقع ريال لكل سهم ما يعادل  %40من القيمة األسمية
للسهم و بأجمالي مبلغ ( )50,0مليون ريال ,وعن النصف الثاني من العم المالي 4043م بواقع نصف ريال لكل سهم ما يعادل  %5من القيمة األسمية للسهم وبإجمالي
مبلغ ( )45,1مليون ليصبح إجمالي مبلغ األرباح الموزعة على المساهمين للعام المالي 4043م مبلغ ( )36,4مليون ريال بواقع ( )4,50ريال لكل سهم ما يعادل  %45من
القيمة األسمية للسهم .
-0التصويت على صرف مبلغ ( )4,100,000مليون وأربعمائة ألف ريال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع ( )400,000مائتي ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي
في 4043-01-40م.
-1التصويت على تعديالت ميثاق لجنة المراجعة (النسخة الرابعة) وفق للتغيرات التي طرئت وبحسب األنظمة واللوائح.
 -40التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المهيدب للمقاوالت (والذي تغير اسمها الى شركة ثبات لإلنشاءات المحدودة) والمملوكة للمساهم
المؤسس /شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده ,والتي لعضو مجلس اإلدارة السيد /رائد بن إبراهيم المديهيم مصلحة فيها (دون أية شروط تفضيلية بالعقود) والترخيص بها
ً
علما بأنه قد بلغت التعامالت للعام الماضي من خالل إتفاقيتين بتاريخ 4176-06-47ه الموافق 4045-01-04م لتوريد هياكل فراغية لمشاريع الكليات بجامعة أم
لسنة قادمه
القرى بقيمة إجمالية بلغت  7,466,000ريال سعودي ,واتفاقية لتوريد هياكل فراغية لمشروع مرافق الفاضلي ألراكو بتاريخ 4173-01-43ه الموافق 4046-06-44م بقيمة
إجمالية تبلغ حوالي  7,000,000ريال سعودي والترخيص بها لسنة قادمة ,علما بأن إيرادات المشاريع خالل العام المالي 4043م مبلغ وقدره  4,540,041ريال سعودي.
 -44التصويت على األعمال والعقود (وال يوجد بالعقود أية شـــروط تفضـيلية) التي ستتم بين الشـــركة وشـــركة مصـــدر للتجهيزات الفنية والتي لعضو مجلس اإلدارة السيد/
رائد بن إبراهيم المديهيم مصلحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناء طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى اآلخر ،علما بأنه لم يكن هنالك تعامالت خالل
العام المالي 4043م.
 -44الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السـعودية لخدمات األعمال الكهربائية والميكانيكية والمملوكة للمسـاهم المؤسس شـركة راشد عبد
الرحمن الراشـد وأوالده والتي لعضو مجلس االدارة السيد /خالد بن عبدالله الشامي مصـلحة فيها (دون أية شـروط تفضيلية بالعقود)  ،والترخيص بها لســنة قادمة علما بأن
التعامالت للعام الماضي من خالل ثالثة إتفاقيات بتـاريخ ٢١٤١-٢٠-٢٠ه الموافق ٠٢٢٤-٢٢-٢٠م وبتـاريخ ٢١٤٠-٢٤-٠٢ه الموافق ٠٢٢٢-٢٢-٢٢م لتوريـد أبراج كهربائيـة لمشاريع
ً
علما بأن مبلغ التعامالت بلغت  7,140,030ريال سعودي خالل العام المال 4043م.
الشـركة السعودية للكهرباء بقيمة إجمالية بلغت  ٥٠٣٤٤٢٣٢٠٢ريال سعودي,
 -47الموافقة على األعمال والعقود (وال يوجد بالعقود أية شـروط تفضـــيلية) التي سـتتم بين الشـــركة وشـــركة الراشـــد لمواد البناء والمملوكة للمسـاهم المؤسـس شـركة
بناء على طلبات
راشـد عبدالرحمن الراشـد وأوالده والتي لعضـو مجلس االدارة السـيد /خالد بن عبدالله الشـامي ً مصلحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات ً
ً
علما بأن التعامالت للعام الماضي لبيع منتجات الشركة  43,001,441ريال سعودي.
شراء مقدمة من أحد الطرفين,
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4040
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.
 -41الموافقة على األعمال والعقود (وال يوجد بالعقود أية شــــروط تفضــــيلية) التي سـتتم بين الشــــركة و مصــــنع شــــركة راشــــد عبدالرحمن الراشــد وأوالده لتصــنيع
المنتجات الحديدية والمملوكة للمســاهم المؤســس /شــركة راشــد عبدالرحمن الراشــد وأوالده ً ،والتي لعضـــو مجلس اإلدارة الســـيد  /خالد بن عبدالله الشـــامي مصلحة
ً
علما بأن التعامالت للعام الماضي لبيع المنتجات الشركة بلغت
فيها ،والترخيص لها لســـنة قادمة لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى االخر,
 4,456,000ريال سعودي.
 -45لموافقة على األعمال والعقود (وال يوجد بالعقود أية شــروط تفضــيلية) التي ســتتم بين الشــركة وشــركة الراشــد للمثبتات والمملوكة للمسـاهم المؤسـس شـركة راشـد
عبدالرحمن الراشـد وأوالده والتي لعضـو مجلس االدارة السـيد /خالد بن عبدالله الشـامي ً مصـلحة فيها والترخيص بها لســـنة قادمة لبيع منتجات بناء على طلبات شراء
ً
علما بأن لم يكن هنالك التعامالت معها خالل العام المالي . 4043
مقدمة من أحد الطرفين إلى االخر,
 -46لموافقة على األعمال والعقود (وال يوجد بالعقود أية شــروط تفضــيلية) التي ســتتم بين الشــركة وشــركة للمسـاهم المؤسـس شـركة المهنا التجارية والتي لعضـو
ً
علما بأن
مجلس االدارة السـيد /مهنا بن عبدالله المهنا ً مصـلحة فيها والترخيص بها لســـنة قادمة لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى االخر,
التعامالت معها خالل العام المالي  4043لبيع منتجات الشركة بلغت  05,004,360ريال سعودي.
 -43لموافقة على األعمال والعقود (وال يوجد بالعقود أية شــروط تفضــيلية) التي ســتتم بين الشــركة وشــركة للمسـاهم المؤسـس شـركة المهنا التجارية والتي لعضـو
ً
علما بأن
مجلس االدارة السـيد /مهنا بن عبدالله المهنا ً مصـلحة فيها والترخيص بها لســـنة قادمة لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى االخر,
التعامالت معها خالل العام المالي  4043لبيع منتجات الشركة بلغت  63,465,066ريال سعودي.
 . -40الموافقة على األعمال والعقود (وال يوجد بالعقود أية شــروط تفضــيلية) التي ســتتم بين الشــركة وشــركة المســاهم المؤســس شــــركة المعجل للتجارة والمقاوالت
والتي يشــــارك في ملكيتها رئيس مجلس اإلدارة الســــيد /ســــعد بن إبراهيم المعجل و الترخيص بها ً لســـــنة قادمة لبيع منتجات بناء على طلبات شـــــراء مقدمة من
أحد الطرفان إال اآلخر ،علما بأن تعامالت معها خالل العام المالي ٠٢٢٠م لبيع منتجات الشركة بلغت ٢٣٢٥٢٣٥٢٢ريال سعودي.
 -41الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السـعودية لخدمات األعمال الكهربائية والميكانيكية والمملوكة للمسـاهم المؤسس شـركة راشد عبد
الرحمن الراشـد وأوالده والتي لعضو مجلس االدارة السيد /خالد بن عبدالله الشامي مصـلحة فيها (دون أية شـروط تفضيلية بالعقود)  ،والترخيص بها لســنة قادمة علما
بأن مبلغ التعامل  51,530,000ريال سعودي وفق العد بتـاريخ 4171-5-44ه الموافق 4040-4-03م والتي سيبدأ التوريد في 4171-0-45ه الموافق 4040-5-4م.
-40الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين عن العام المالي 4040م وتحديد تاريخ االستحقاق والتوزيع وبحسب الضوابط
واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية

وكان قرار التصويت هو (االمتناع عن التصويت ما عدا في التوزيعات النقدية
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إدارة األصول
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إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4040
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
تم حضور جمعية عمومية لمجموعة الطيار للسفر في تاريخ 44/3/4171هـ الموافق 40/7/4040م وكان جدول اعمال الجمعية كالتالي :
 /4الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 74/44/4043م.
 /4الموافقة على تقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 74/44/4043م.
 /7الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 74/44/4043م.
 /1الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 74/44/4043م.
 /5الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ  41/07/4040حتى تاريخ  40/07/4044والمكونة من  -4:األستاذ /عبدالله عبدالرحمن عبدالله
العياضي -4 .األستاذ /أحمد سامر حمدي الزعيم -7 .الدكتور /صالح حمد الشنيفي -1 .الدكتور /عبدالله صايل العنزي.
 / 6الموافقة على تعيين شركة محمد العمري وشركاه بي دي أو كمراجع لحسابات الشركة بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية
للربع األول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي  4040والربع األول من العام المالي . 4041
ً
علما أن طبيعة العقد تقديم خدمات
 /3الموافقة على األعمال والعقود التي ستكون بين الشركة والشركة الدولية الخليجية للمقاوالت واالستثمار العقاري المحدودة
ً
شهريا .
السفر بمبلغ  400ألف ريال
ً
ً
شهريا .
علما أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ  50ألف ريال
 /0الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كابالت الرياض
ً
علما أن طبيعة العقد تأجير سيارات حسب الطلب.
 /1الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كريم انكوربوريتد
ً
ً
شهريا.
علما بأن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بملغ  600ألف ريال
 /40الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتنمية الزراعية
 / 44الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة بالصرف من احتياطي الصندوق العام للموظفين واحتياطي الصندوق الخيري.
 /44الموافقة على إجازة أعمال مجلس اإلدارة من تاريخ  01/07/4040إلى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.
 / 47الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القامة التي تبدأ من تاريخ  41/07/4040حتى تاريخ 40/07/4044م وهم كالتالي:
محمد بن صالح الخليل
عبدالله بن ناصر الداود
ماجد بن عائض النفيعي
يزيد بن خالد المهيزع
أحمد سامر بن حمدي الزعيم
عبدالله بن عبدالرحمن العياضي
مازن بن أحمد الجبير
ابراهيم بن عبدالعزيز الراشد
سليمان بن علي الحضف
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إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4040
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
تم حضور جمعية عمومية لمصرف الراجحي في تاريخ 00/3/4171هـ الموافق 45/7/4040م وكان جدول اعمال الجمعية كالتالي :
 ٢الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  ٤٢ديسمبر ٠٢٢٠م.
 ٠الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في  ٤٢ديسمبر ٠٢٢٠م.
 ٤الموافقة على تقرير مراجع حسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في  ٤٢ديسمبر ٠٢٢٠م.
 ١الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ٤٢ديسمبر ٠٢٢٠م.
( ٢الموافقة على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠/٢٠/٠٢٢٠م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف األول من السنة المالية المنتهية في  ٤٢ديسمبر٠٢٢٠م
بواقع (  ) ٢٫٢ريال وبنسبة (  ) ٢٢%من رأس المال.
 ٢الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في  ٤٢ديسمبر ٠٢٢٠م وقدرها  ١٫٢٢٤مليون ريال
سعودي بواقع () ٠٫٢ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ( )% ٠٢من قيمة السهم اإلسمية بعد خصم الزكاة ،وبذلك يصبح إجمالي األرباح الموزعة عن السنة المالية
المنتهية في  ٤٢ديسمبر ٠٢٢٠م مبلغ وقدره () ٢٣٢٢٢مليون ريال سعودي بواقع () ١ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ()% ١٢من قيمة السهم اإلسمية بعد خصم
الزكاة .على أن تكون أحقية االرباح الموزعة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني تداول بعد يوم انعقاد الجمعية .علما بأن صرف األرباح سيكون بتاريخ
يوم ٢٤/٢١/٠٢٢٥م.
 ٠الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي
ً
وفقا لتوصية لجنة المراجعة وااللتزام على اختيار كل من السادة  /برايس وترهاوس كوبرز والسادة  /كي بي إم جي كمراجعي الحسابات من بين المرشحين ،وذلك
 ٥الموافقة
لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية األولية للربع األول والثاني والثالث و القوائم المالية الختامية السنوية للعام المالي ٠٢٢٥م وتحديد أتعابهم.
 ٩الموافقة على صرف مبلغ ( ) ٢٣٩٢٠٣٩١٢ريال سعودي كمكافآت وتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وأعضاء لجنة المراجعة وااللتزام نظير عضويتهم للفترةمن  ٢يناير
٠٢٢٠م وحتى  ٤٢ديسمبر ٠٢٢٠م
 ٢٢الموافقة على األعمال التي ستتم بين المصرف وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ /عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي مصلحة
مباشرة كونها شركة مملوكة له ،وهي عبارة عن عقد تزويد تذاكر سفر للموظفين والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا
تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  ٠٢٢٠مبلغ  ١٣٠٢٤٣٢٢٢ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية المتوقعة للتعامالت في عام  ٠٢٢٥مبلغ ١٣٠٢٢٣٢٢٢
ريال سعودي.
 ٢٢الموافقة على األعمال التي ستتم بين المصرف وشركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه
من كبار التنفيذيين فيها ،وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول االتصاالت المتكاملة -خدمات الرسائل القصيرة والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس
شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  ٠٢٢٠مبلغ  ٢٠٣٢٢٢٣٢٢٢ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية المتوقعة
للتعامالت في عام  ٠٢٢٥مبلغ  ١٢٣٢٢٢٣٢٢٢ريال سعودي
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إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4040
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
 ٢٠الموافقة على األعمال التي ستتم بين المصرف و شركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه
من كبار التنفيذيين فيها ،وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول االتصاالت المتكاملة -خدمات الخطوط المؤجرة والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس
شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثالث سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  ٠٢٢٠مبلغ  ٢٥٣٤٩٠٣٢٥٠ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية المتوقعة
للتعامالت في عام  ٠٢٢٥مبلغ  ٢١٣١١٢٣٢٢٢ريال سعودي.
 ٢٤الموافقة على األعمال التي ستتم بين المصرف و شركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه
من كبار التنفيذيين فيها ،وهي عبارة عن عقد وخدمات خدمة ربط أجهزة نقاط البيع بالشبكة والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية
بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  ٠٢٢٠مبلغ  ٠٢٣٢٢٢٣٢٢٢ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية المتوقعة في عام  ٠٢٢٥مبلغ
 ٠٠٣٢٢٢٣٢٢٢ريال سعودي.
 ٢١الموافقة على األعمال التي ستتم بين المصرف و الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /أمين بن فهد الشدي مصلحة غير
مباشرة فيها حيث يمتلك فيها العضو تأثيرا في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة ( االتصاالت السعودية) ،وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات
تحديث تقنية التخزين واألرشفة والحفظ االلكتروني والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته أربع سنوات
وبقيمة إجمالية متوقعه  ٠٢٣٢٢٢٣٢٥١ريال سعودي.
 ٢٢الموافقة على األعمال التي ستتم بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ  /بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث
يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة المرطبات العالمية ،وهي عبارة عن عقد خدمات توررد المياه المعدنية المعبئة والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد
على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة وتبلغ القيمة اإلجمالية المتوقعة للتعامالت في عام  ٠٢٢٥مبلغ  ٤٢٢٣٢٢٢ريال سعودي.
 ٢٢الموافقة على األعمال التي ستتم بين المصرف و شركة بندة للتجزئة والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ  /عبدالعزيز بن خالد الغفيلي مصلحة غير مباشرة فيها حيث
يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة بندة للتجزئة ،وهي عبارة عن عقود إيجار مواقع أجهزة صرف آلي والترخيص بيا لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس
شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته  ٢سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  ٠٢٢٠مبلغ  ٢١٢٣٢٢٢ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية للتعامالت في عام
 ٠٢٢٥مبلغ  ٢١٢٣٢٢٢ريال سعودي.
 ٢٠الموافقة على األعمال التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ  /بدر بن محمد الراجحي
مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار ،وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى اإلدارة
اإلقليمية الجنوبية والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته  ٢٢سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام
 ٠٢٢٠مبلغ  ٠١٢٣٢١٠ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية المتوقعة للتعامالت في عام  ٠٢٢٥مبلغ  ٠١٢٣٢١٠ريال سعودي.

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :

المقر الرئسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4040
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
 ٢٥الموافقة على األعمال التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ  /بدر بن محمد الراجحي
مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العززز الراجحي وأوالده لالستثمار ،وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات
المباشرة في أبها والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته  ٩سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام
 ٠٢٢٠مبلغ  ١٢٣٢٢٢ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية المتوقعة للتعامالت في عام  ٠٢٢٥مبلغ  ١٢٣٢٢٢ريال سعودي.
 ٢٩الموافقة على األعمال التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ  /بدر بن محمد الراجحي
مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار ،وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف
آلي والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته  ٢سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  ٠٢٢٠مبلغ
 ٤٢٣٢٢٢ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية المتوقعة للتعامالت في عام  ٠٢٢٥مبلغ  ٤٢٣٢٢٢ريال سعودي.
 ٠٢الموافقة على األعمال التي ستتم بين المصرف و األستاذ  /عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس اإلدارة ،وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف
آلي والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثالث سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  ٠٢٢٠مبلغ
 ٩٢٣٢٢٢ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية المتوقعة للتعامالت في عام  ٠٢٢٥مبلغ  ٩٢٣٢٢٢ريال سعودي
 ٠٢الموافقة على األعمال التي ستتم بين المصرف و األستاذ  /عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس اإلدارة ،وهي عبارة عن عقد إيجار مركز البطحاء
للصرافة والتحويل والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثالث سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت
لعام  ٠٢٢٠مبلغ  ٢٢٢٣٢٢٢ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية المتوقعة للتعامالت في عام  ٠٢٢٥مبلغ  ٢٢٢٣٢٢٢ريال سعودي.
 ٠٠الموافقة على األعمال التي ستتم بين المصرف و شركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه
من كبار التنفيذيين فيها ،وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا
تفضيلية ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  ٠٢٢٠مبلغ  ٤٢٣٢٢٢ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية المتوقعة للتعامالت في عام  ٠٢٢٥مبلغ  ٤٢٣٢٢٢ريال
سعودي.
 ٠٤الموافقة على األعمال التي ستتم بين المصرف و شركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة ففيا كونه
من كبار التنفيذيين فيها ،وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا
تفضيلية ومدته ثالث سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  ٠٢٢٠مبلغ  ٤٢٣٢٢٢ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية المتوقعة للتعامالت في عام  ٠٢٢٥مبلغ  ٤٢٣٢٢٢ريال
سعودي.

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :

المقر الرئسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4040
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
 ٠١الموافقة على األعمال التي ستتم بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ /عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي
مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب رئيس مجلس اإلدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني ،وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل
للبنوك والممتلكات وانقطاع األعمال وتغطية المدراء والتنفيذيين والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية
ومدته سنة واحده حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  ٠٢٢٠مبلغ  ٢٣٠٢٢٣٥٠٥ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية المتوقعة للتعامالت في عام  ٠٢٢٥مبلغ  ٢٢٣٢٢٢٣٢٢٢ريال
سعودي.
 ٠٢الموافقة على األعمال التي ستتم بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ /عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي
مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب رئيس مجلس اإلدارة في شركة الراجحي للتأمنن التعاوني ،وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل
للسيارات والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنه واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام ٠٢٢٠
مبلغ  ٢٣٢٠٤٣١٠٩٣٤٢٠ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية المتوقعة للتعامالت في عام  ٠٢٢٥مبلغ  ٢٣٢٢٢٣٢٢٢٣٢٢٢ريال سعودي.
 ٠٢الموافقة على تعيين مجلس اإلدارة لعضوين في لجنة المراجعة وااللتزام في المقعدين الشاغرين ،والذي تم بعد الحصول على الموافقة من الجهات اإلشرافية،
والعضوان هما:
ً أ) األستاذ أمين بن فهد الشدي – رئيسا
ب) األستاذ عبداللطيف بن علي السيف – عضوا
وبذلك يصبح تشكيل لجنة المراجعة وااللتزام للمصرف على الشكل التالي:
ً أ) األستاذ أمين بن فهد الشدي  -عضو من داخل مجلس اإلدارة و رئيسا.
ب) األستاذ عبداللطيف بن علي السيف  -عضو من داخل مجلس اإلدارة
 .ج) األستاذ وليد بن عبدالله تميرك  -عضو من خارج مجلس اإلدارة.
د) األستاذ فراج بن منصور ابو اثنين  -عضو من خارج مجلس اإلدارة.
ه) األستاذ عبدالله بن علي المنيف  -عضو من خارج مجلس اإلدارة.
( ٠٠الموافقة على تشكيل الهيئة الشرعية للمصرف للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ ٠٢/٢٤/٠٢٢٥م لمدة ثالث سنوات وتنتهي بتاريخ ٠١/٢٤/٠٢٠٢م وسيكون التشكيل على
النحو التالي:
أ) معالي الشيخ  /عبدالله بن محمد بن خنين
ب) معالي الشيخ  /د .يوسف بن محمد الغفيص
ت) معالي الشيخ  /عبدالعزيز بن حمين الحمين
ث) فضيلة الشيخ  /أ.د .عبدالله بن ناصر السلمي
ج) فضيلة الشيخ  /أ.د .صالح بن عبدالله اللحيدان

وكان قرار التصويت هو (االمتناع عن التصويت ما عدا في التوزيعات النقدية

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :

المقر الرئسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4040
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
 )5تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي على أن يحتوي – على سبيل المثال ال الحصر – الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصدرة عن ذلك بما
في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق ألهدافه.
تم عقد اجتماعين عن  4040وعقد االجتماع االول في تاريخ  1يوليو عام  4040كما عقد االجتماع الثاني في تاريخ  74ديسمبر من العام نفسه وكان ابرز ما تم النقاش حولة
كالتالي :



مستجدات االسواق المحلية واالقليمية والعالمية



أداء الصناديق



الموافقة على أمين الحفظ



تقييم مجلس االدارة

ج) مدير الصندوق
)4

اسم وعنوان مدير الصندوق:

شركة البالد لإلستثمار "البالد المالية"
 0464طريق الملك فهد الفرعي  -العليا
وحدة رقم 44
الرياض 7304-44747
المملكة العربية السعودية
هاتف140007676 :
فاكس+166 44 410 6411 :
موقع االنترنتwww.albilad-capital.com :

 )4اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و /أو مستشار االستثمار (إن وجد):
ال يوجد

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :

المقر الرئسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4040
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
 )7مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة:
تم االستثمار في جميع الشركات والقطاعات المتوافقة مع المعايير الشرعية للبالد المالية في السوق السعودي

 )1تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة
كان أداء الصندوق خالل الفترة أفضل من أداء المؤشر االرشادي بفارق  %7.50حيث حقق الصندوق  %0.04مقارنة بأداء المؤشر االسترشادي . %5.74ويرجع إلى ذلك أداء
قطاع البنوك

 )5تفاصيل أي تغيرات حدثت على شروط وأحكام الصندوق خالل عام 4040



تم تطبيق رسوم ضريبة القيمة المضافة حسب الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة اعتبارا من  4يناير.4040 ،



تم اعادة تشكيل الهيئة الشرعية لشركة البالد المالية.



تم تحديث مذكرة المعلومات ،ملخص المعلومات الرئيسة ،الشروط واالحكام لتكون متوافقة مع الئحة صناديق االستثمار المعدلة وذلك اعتبارا من تاريخ  04/01/4040م.



تم تغيير الية طريقة الدفع لجميع الرسوم والمصاريف في الصندوق.



تم تغيير في تكوين مجلس إدارة الصندوق بسبب تعيين عضو مجلس اإلدارة األستاذ زيد المفرح (عضو غير مستقل).



تغيير طريقة إحتساب مكافئات أعضاء مجلس إدارة الصندوق



تم تغيير في تكوين عضوية مجلس إدارة الصندوق بسبب تعيين عضو مجلس اإلدارة األستاذ خالد محمد الشريف (عضو مستقل).

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :

المقر الرئسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4040
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
 )6أي معلومة أخرى من شانها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة:
ال يوجد

 ) 3اذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى ،يجب اإلفصاح عن نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه
والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق:
يستثمر الصندوق في صندوق المرابح الذي تديره شركة البالد المالية و نسبة رسومه هي .%0.45

 ) 0بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة ،مبينا بشكل واضح ماهيتها وطريقة االستفادة منها:
ال يوجد

 )1أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت الالئحة تضمينها بهذا التقرير:
مخالفات قيود االستثمار:
الصندوق

التاريخ

نوع المخالفة

صندوق البالد لألسهم السعودية النقية

44/40/4040 ,41/40/4040 ,00/40/4040
,70/03/4040 ,07/06/4040 ,47/05/4040
00/05/4040 ,04/04/4040

قيود االستثمار المادة 14

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
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+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :

السبب

المدة الزمنية لمعالجه المخالفة

ارتفاع سعر السهم لسبب خارج عن سيطرة مدير تم معالجة المخالفات خالل المدة النظامية وفق الئحة صناديق
الصندوق

االستثمار
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4040
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
د) أمين الحفظ
)4

اسم وعنوان أمين الحفظ:

شركة الرياض المالية  ،.سجل تجاري رقم  , 4040471471تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم ()03030-73
الرياض 6335 ،شارع التخصصي – العليا .الرياض  ،7344-44774المملكة العربية السعودية.
ص.ب  44446الرمز البريدي44135 :
هاتف 1065010 / 1065066 44 166+ :
فاكس+ 166441065051 :
الموقع اإللكترونيwww.riyadcapital.com :

 )4وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:



يعد أمين الحفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار ،سواء أأدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا بموجب أحكام الئحة صناديق
االستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم .ويعد أمين الحفظ مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله او اهماله أو
سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.



يعد أمين الحفظ مسؤوال عن حفظ اصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات ،وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع االجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ
أصول الصندوق.



تعد أصول الصندوق مملوكه لمالكي وحدات الصندوق مجتمعين ،وال يجوز ان يكون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو امين الحفظ أو أمين الحفظ من
الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحه في أصول الصندوق أو أي مطالبه فيها ،اال اذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو امين الحفظ أو أمين
الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا لوحدات الصندوق ،وذلك في حدود ملكيته ،أو كان مسموحا بهذه المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق
االستثمار وأن يكون أفصح عنها في الشروط واالحكام.



باستثناء وحدات الصندوق المملوكة لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو امين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع ،وفي حدود ما
يملكه المدين ،ال يجوز أن يكون لدائني مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو امين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي حق في
أي مطاليه أو مستحقات في أموال الصندوق أو أصوله.
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فاكس:
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4040
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
 )7بيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام باالتي:
ال يتطلب من أمين الحفظ ابداء رايه فيما يتعلق بإصدار ونقل واسترداد الوحدات  ،وتقويم وحساب سعر الوحدات ،باألضافة إلى مخالفة قيود وحدود االستثمار وصالحيات
االقتراض المعمول بها في الئحة صناديق االستثمار.

هـ) المحاسب القانوني:
 )4اسم وعنوان المحاسب القانوني:
برايس وترهاوس كوبرز ”“pwc
ص.ب 0404 .الرياض  44104المملكة العربية السعودية
هاتف+166 44 444 0100 :
موقع االنترنتwww.pwc.com :

 )4بيان حول ما إذا كان المحاسب القانوني يرى:



أن القوائم المالية أعدت وروجعت وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.



أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق األستثمار عن السنة المالية ل  4040لتلك القوائم



أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز المالي لصندوق االستثمار في نهاية السنة المالية 4040

و) القوائم

المالية:

تم اعداد القوائم المالية لفترة المحاسبة السنوية لصندوق االستثمار وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين( .مرفق القوائم المالية).
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