التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
أ) معلومات صندوق االستثمار
 )2اسم صندوق االستثمار:
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
 )0أهداف وسياسات االستثمار وممارساته:
يهدف صندوق إنسان االستثماري الوقفي إلى تعزيز الدور التنموي لألوقاف الخاصة من خالل المشاركة في دعم رعاية األيتام عبر تنمية أصول الصندوق واستثمارها بما
يحقق مبدأ التكافل االجتماعي ويعود بالنفع على مصارف الوقف واألصل الموقوف ،حيث سيعمل مدير الصندوق على استثمار أصول الصندوق بهدف تحقيق نمو في

رأس المال ،وتوزيع نسبة من العوائد (غلة الوقف) بشكل سنوي ومستمر على مصارف الوقف المحددة للصندوق والممثلة في دعم رعاية األيتام من خالل الجهة
المستفيدة (الجمعية الخيرية لرعاية األيتام (إنسان)) ،وتلتزم الجهة المستفيدة بصرف (غلة الوقف) على رعاية األيتام.
 )7سياسة توزيع الدخل واألرباح:
سيوزع الصندوق عوائد نقدية ال تقل عن  %02من صافي أرباح الصندوق القابلة للتوزيع (غلة الوقف) بشكل دوري لصالح الجمعية الخيرية لرعاية األيتام (إنسان) ،وسيحدد
مجلس إدارة الصندوق نسبة التوزيعات وآلية صرفها ،ويحق لمجلس إدارة الصندوق تخصيص جزء من غلة الوقف لنماء األصل الموقوف بما ال يزيد عن  %02من صافي
أرباح الصندوق القابلة للتوزيع لكل سنة مالية ويحق أيضا لمجلس إدارة الصندوق إعادة النظر في النسبة المحددة للتوزيعات إذا كانت التوزيعات النقدية من غلة الوقف فائضة
عن حاجة الجهة المستفيدة وفق التعليمات الصادرة من الهيئة العامة لألوقاف.
 )1تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل
 )0وصف المؤشر االسترشادي للصندوق ,والموقع اإللكتروني لمزود الخدمة
 %12مؤشر البالد للصكوك الخليجية %72 ,مؤشر البالد لألسهم السعودية %72 ,مؤشر البالد للصناديق العقارية المتداولة الخليجية

ب) اداء الصندوق
)2

جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالث:
البند

0202

0202

صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية السنة المالية

202,310,120

210,111,222

22.2022

22.2763

أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

22.3077

20.7021

أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

0.1111

22.2206

20,221

23,103

-

-

2.11%

2.02%

صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية
السنة المالية

عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة المالية
(باألالف)
قيمة األرباح الموزعة لكل وحدة (حيثما ينطبق)
نسبة المصروفات

نسبة األصول المقترضة من إجمالي قيمة األصول,
ومدة انكشافها وتاريخ استحقاقها (إن وجدت)
نتائج مقارنة أداء المؤشر االسترشادي للصندوق بأداء
الصندوق

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

-

-

-1.0%

-0.1%

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 212الرياض  ,22122المملكة 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 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
 )0سجل أداء:

*تم تأسيس الصندوق في نوفمبر 0221

العائد اإلجمالي لسنة واحدة ،ثالث سنوات ،خمس سنوات و منذ التأسيس

البند
العائد اإلجمالي

سنة

 7سنوات

 0سنوات

منذ التأسيس

22.2%

-

-

22.1%

العائد اإلجمالي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية أو منذ التأسيس
السنة
العائد اإلجمالي

منذ التأسيس

0221

0202

0202

22.1%

2.02%

-2.17%

1.11%

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.
صافي القيمة

نسبة المصروفات الى متوسط صافي أصول الصندوق

نوع الخدمات او العموالت او األتعاب

-

-

2,233,237

2.00%

رسوم التطهير الشرعي

-

-

رسوم مراجع الحسابات

12,102

2.20%

رسوم الحفظ

261,000

2.20%

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

31,667

2.227%

رسوم نشر المعلومات علي موقع تداول

0,763

2.221%

رسوم اشتراك
أتعاب إدارة

الرسوم الرقابية

3,022

2.22%

رسوم المؤشر االسترشادي

01,330

2.22%

مصاريف القيمة المضافة

-

-

مصاريف التعامل (الوساطة)

-

-

262,102

2.21%

-

-

رسوم خدمات الصندوق االدارية
مصاريف أخرى
مجموع المصاريف

2.02%

2,003,727

*لم يقم مدير الصندوق بأي تخفيض او إعفاء من أي رسوم خالل عام 0202

 )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:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:
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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 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
 ) 1اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي اسم المصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت (موافق/غير
موافق /االمتناع عن التصويت)

اسم المصدر

تاريخ

موضوع التصويت

الجمعية

قرار التصويت

التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في  72ديسمبر 0202م.

امتناع

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  72ديسمبر 0202م.

امتناع

التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في  72ديسمبر 0202م.

امتناع

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  72ديسمبر 0202م.

امتناع

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 0202م وقدرها ( )016,202,001ريال بواقع
ثالثين هللة ( 2.72ريال) للسهم الواحد والتي تمثل ( )%7من القيمة االسمية للسهم ،على أن تكون األحقية لمساهمي المصرف
المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع األوراق

موافق

المالية (مركز اإليداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق ،على ان يبدأ توزيع األرباح يوم األربعاء بتاريخ  1رمضان

مصرف اإلنماء 23/21/0202

بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم
التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين ً

امتناع

التصويت على صرف مبلغ ( )222,6,020ريال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  72ديسمبر 0202م.

امتناع

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمين المصرف بشكل نصف سنوي عن العام المالي 0202م.

نعم

التصويت على سياسة التعاقب لعضوية مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه (مرفق).

امتناع

التصويت على تحديث الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت

امتناع

التصويت على تحديث الئحة الترشح لعضوية مجلس اإلدارة

امتناع

التصويت على تحديث سياسة المكافآت والبدالت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له وأمانة السر واإلدارة التنفيذية

امتناع

التصويت على تحديث الئحة اللجنة الشرعية

امتناع

التصويت على تحديث الئحة لجنة المراجعة

امتناع

التصويت على تشكيل اللجنة الشرعية للمصرف من تاريخ انعقاد الجمعية العامة ومدتها ثالث سنوات حيث تنتهي بتاريخ
 26/21/0201م وسيكون التشكيل على النحو اآلتي :أ .فضيلة الشيخ الدكتور /عبد الرحمن بن صالح األطرم (رئيس) مرفق السيرة
الذاتية .ب .فضيلة الشيخ الدكتور /عبد الله بن وكيل الشيخ (عضو) مرفق السيرة الذاتية .ج .فضيلة الشيخ الدكتور /سليمان بن تركي

امتناع

التركي (عضو) مرفق السيرة الذاتية .د .فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور /يوسف بن عبد الله الشبيلي (عضو)
التصويت على الترخيص لعضو مجلس اإلدارة المهندس  /مطلق بن حمد المريشد للمشاركة في عضوية مجلس إدارة شركة
سيتي جروب العربية السعودية

التصويت على تعديل المادة رقم  7من النظام األساس للمصرف الخاصة بغرض الشركة

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

امتناع

امتناع

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:
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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 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
اسم المصدر

تاريخ

موضوع التصويت

الجمعية

قرار التصويت

التصويت على تعديل المادة رقم  1من النظام األساس للمصرف الخاصة بتأسيس الشركات

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  6من النظام األساس للمصرف الخاصة بمركز الشركة

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  1من النظام األساس للمصرف الخاصة باألسهم

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  21من النظام األساس للمصرف الخاصة بتخفيض رأس المال

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  22من النظام األساس للمصرف الخاصة بطريقة التداول

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  20من النظام األساس للمصرف الخاصة بحجز األسهم

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  27من النظام األساس للمصرف الخاصة بزيادة رأس المال

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  20من النظام األساس للمصرف الخاصة بشراء األسهم

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  26من النظام األساس للمصرف الخاصة بإصدار الصكوك

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  20من النظام األساس للمصرف الخاصة باإلدارة

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  21من النظام األساس للمصرف الخاصة بانتهاء العضوية

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  02من النظام األساس للمصرف الخاصة بالصالحيات

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  02من النظام األساس للمصرف الخاصة بلجان المجلس

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  00من النظام األساس للمصرف الخاصة باللجنة التنفيذية

امتناع

مصرف اإلنماء  23/21/0202التصويت على تعديل المادة رقم  07من النظام األساس للمصرف الخاصة بلجنة المراجعة

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  01من النظام األساس للمصرف الخاصة بالمكافآت

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  06من النظام األساس للمصرف الخاصة باالجتماعات

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  70من النظام األساس للمصرف الخاصة بالجمعية العامة غير العادية

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  00من النظام األساس للمصرف الخاصة برئيس المجلس

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  03من النظام األساس للمصرف الخاصة بنصاب االجتماعات

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  00من النظام األساس للمصرف الخاصة بقرارات المجلس

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  77من النظام األساس للمصرف الخاصة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين

امتناع

لتصويت على تعديل المادة رقم  70من النظام األساس للمصرف الخاصة بنصاب الجمعيات العامة العادية

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  76من النظام األساس للمصرف الخاصة بنصاب الجمعيات العامة غير العادية

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  12من النظام األساس للمصرف الخاصة برئاسة الجمعيات العامة

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  10من النظام األساس للمصرف الخاصة باالطالع

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  11من النظام األساس للمصرف الخاصة بالميزانية السنوية وتقرير مجلس اإلدارة

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  10من النظام األساس للمصرف الخاصة بتوزيع األرباح

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  10من النظام األساس للمصرف الخاصة بخسائر الشركة

امتناع

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
اسم المصدر

تاريخ

موضوع التصويت

الجمعية

التصويت على حذف المادة رقم  02من النظام األساس للمصرف الخاصة بختم الشركة

قرار التصويت

امتناع

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( )2من المادة الحادية
المفوض أيهما
والسبعون من نظام الشركات ،وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة
َّ
ً
ً
تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة
وفقا للشروط الواردة في الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة
أسبق ،وذلك

امتناع

المدرجة.

التصويت على تعديل المادة رقم  02من النظام األساس للمصرف الخاصة بنظام الشركات (مرفق).

امتناع

مصرف اإلنماء 23/21/0202

التصويت على تعديل المادة رقم  07من النظام األساس للمصرف الخاصة بإيداع النظام األساس

التصويت على إعادة ترتيب آخر ثالث مواد من النظام األساس للمصرف وترقيمها لتتوافق مع المادة المحذوفة رقم  02في حالة
الموافقة على المواد الثالث األخيرة المعاد ترتيبها.

امتناع

امتناع

التصويت على األعمال و العقود التي ستتم بين مصرف اإلنماء وشركة اإلنماء طوكيو مارين ،والتي لعضو مجلس اإلدارة
األستاذ  /عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس اإلدارة المهندس  /مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها،
والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية ،بإجمالي قسط سنوي يقدر بــ ()10,222

امتناع

ً
علما بأن األعمال
ألف ريال سعودي ،حيث يملك مصرف اإلنماء نسبة  %00.30من األسهم في شركة اإلنماء طوكيو مارين،
والعقود التي تمت في عام 0202م بلغت ( )70,126ألف ريال سعودي
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
اسم

تاريخ

المصدر

الجمعية

موضوع التصويت

قرار التصويت

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 72/20/0202م.

امتناع

التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 72/20/0202م

امتناع

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 72/20/0202م.

امتناع

التصويت على صرف مبلغ ( )7,002,222ريال سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع ( )702ألف ريال لكل عضو ،عن العام
المالي المنتهي في 72/20/0202م.
التصويت على تعديل سياسة المسؤولية المجتمعية

امتناع

امتناع

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( )2من المادة الحادية
والسبعين من نظام الشركات ،وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما
ً
ً
تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة
وفقا للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة
أسبق،

امتناع

المدرجة.
بنك البالد 22/21/0202

بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق
التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين ً
القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 0202م ،والربع األول من العام المالي 0200م،

امتناع

وتحديد أتعابهم.
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 72/20/0202م.
التصويت على تفويض مجلس االدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام
المالي 0202م.

امتناع

موافق

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة المتحدة للتأمين التعاوني والتي لعضو
مجلس اإلدارة األستاذ  /منصور بن عبدالعزيز الصغير مصلحة غير مباشرة فيها تتمثل في كونه عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة
للتأمين التعاوني ،وهي عبارة عن وثائق تأمينية بقيمة تتجاوز  7,7مليون ريال لعام 0202م تتمثل في (تأمين ممتلكات الشركة -

امتناع

تأمين المعدات  -تأمين الشحن البحري) بدون شروط تفضيلية.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
اسم المصدر تاريخ الجمعية

بنك البالد

قرار التصويت

موضوع التصويت
التصويت على تعديل المـادة رقم  7من النظام األساس للبنك والمتعلقة بأغراض الشركة.

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  1من النظام األساس للبنك والمتعلقة بالمشاركة واالندماج.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  0من النظام األساس للبنك والمتعلقة بمدة الشـركة.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  22مكرر من النظام األساس للبنك والمتعلقة بشراء أسهم الشركة والتصرف فيها.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  6من النظام األساس للبنك والمتعلقة بمركز الشركة.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  0من النظام األساس للبنك والمتعلقة باالكتـتـاب.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  1من النظام األساس للبنك والمتعلقة باألسهــم.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  27من النظام األساس للبنك والمتعلقة بزيادة رأس المــال.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  21من النظام األساس للبنك والمتعلقة بتخفيض رأس المال.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  26من النظام األساس للبنك والمتعلقة بعضو مجلس اإلدارة.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  23من النظام األساس للبنك والمتعلقة بانتهاء العضوية واالحالل.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  20من النظام األساس للبنك والمتعلقة بصالحـيات واختصاصات مجلس اإلدارة.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  21من النظام األساس للبنك والمتعلقة بلجان المجلس ولجنة المراجعة.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  02من النظام األساس للبنك والمتعلقة بالمكافـــآت.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  02من النظام األساس للبنك والمتعلقة برئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر.

امتناع

 22/21/0202التصويت على تعديل المـادة رقم  00من النظام األساس للبنك والمتعلقة باالجتماعــات.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  06من النظام األساس للبنك والمتعلقة بالجمعية التأسيسية.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  07من النظام األساس للبنك والمتعلقة بنصاب االجتماعات.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  01من النظام األساس للبنك والمتعلقة بقرارات المجلس.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  00من النظام األساس للبنك.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  03من النظام األساس للبنك والمتعلقة بالجمعية العـامة العاديــة.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  00من النظام األساس للبنك والمتعلقة بالجمعية العامة غير العـاديــة.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  01من النظام األساس للبنك والمتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهميـن.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  72من النظام األساس للبنك والمتعلقة بطريقــة الحضـــور.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  71من النظام األساس للبنك والمتعلقة بالقــــرارات.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  12من النظام األساس للبنك والمتعلقة بالوثائق المالية.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  12من النظام األساس للبنك والمتعلقة بتوزيع األربــاح.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  11من النظام األساس للبنك والمتعلقة بخسائر الشركـة.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  10من النظام األساس للبنك والمتعلقة بآليات تصفية الشركة.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  16من النظام األساس للبنك والمتعلقة بنظام الشـركات واألنظمة ذات الصلة.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  13من النظام األساس للبنك والمتعلقة بإيداع النظام األساس.

امتناع
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
اسم المصدر تاريخ الجمعية

قرار التصويت

موضوع التصويت
التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية (وفقا لما هو موضح أدناه) * :رأس المال قبل الزيادة ()622
مليون ريال  ،رأس المال بعد الزيادة ( )302مليون ريال  ،نسبة الزيادة ( *.)%00عدد األسهم قبل الزيادة ( )62مليون سهم  ،عدد
األسهم بعد الزيادة ( )30مليون *.تهدف الشركة من رفع رأس المال ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية*.
ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح ( )2سهم لكل ( )1سهم مملوكة *.ستكون هذه الزيادة عن طريق رسملة ( )202مليون ريال
من حساب األرباح المبقاة حسب الفترة المنتهية في 72/20/0202م البالغ ( )021.020.630ريال *.في حال الموافقة على البند،
سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل

موافق

مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية (مركز اإليداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق .وفي حالة
وجود كسور أسهم ،سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة األسهم ،وتباع بسعر السوق ،ثم توزع قيمتها على حملة
ً
يوما من تاريخ تحديد األسهم المستحقة لكل مساهم*.
األسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته ،خالل مدة ال تتجاوز 72
تعديل المادة رقم ( )3من النظام األساس للشركة بما يتوافق مع زيادة رأس المال

شركة الدريس
للخدمات
البترولية و

النقليات

21/21/0202

التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 72/20/0202م.

امتناع

التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 72/20/0202م

امتناع

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 72/20/0202م.

امتناع

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 72/20/0202م بواقع ( )2ريال لكل سهم

قبل زيادة رأس المال أي ما يعادل  %22من رأس مال الشركة وعدد األسهم المستحقة للتوزيع ( )62مليون سهم وإجمالي المبلغ
الموزع ( ) 62مليون ريال على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في

موافق

سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق على أن يبدأ توزيع األرباح يوم األربعاء
00/21/0202م.
التصويت على صرف مبلغ ( )7.0مليون ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 72/20/0202م.

امتناع

التصويت على صرف مبلغ ( )722ألف ريال مكافأة ألعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 72/20/0202م.

امتناع

التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بإدارتهم ألعمال الشركة للعام المنتهي في 72/20/0202م

امتناع

بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق
لتصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين ً
القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 0202م والربع األول من عام 0200م وتحديد أتعابه.

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )21المركز الشاغر في المجلس بالنظام األساس للشركة

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )02مكافأة أعضاء المجلس بالنظام األساس للشركة

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )00صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر بالنظام األساس للشركة

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )16توزيع األرباح بالنظام األساس للشركة

امتناع

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 212الرياض  ,22122المملكة 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.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2022سجل تجاري رقم ,2222012101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.20222-73:
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
اسم المصدر تاريخ الجمعية

قرار التصويت

موضوع التصويت
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لعضوي مجلس اإلدارة
(عبدالمحسن محمد الدريس  ،حسين عبدالرحمن العذل) مصلحة مباشرة وغير مباشرة باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم
في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)  -أطراف ذات عالقة والترخيص لتلك األعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي

امتناع

تنتهي في 72/20/0202م فيما ال يتجاوز مبلغ التعامل عن ( )00مليون ريال .وهذه التعامالت عبارة عن شراء طلمبات بنزين من
ً
علما بأن األسعار منافسة وقد
شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل طلمبات دريسروين (األمريكية  /البرازيلية)

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس اإلدارة  -والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ /حمد بن
محمد الدريس  -مصلحة مباشرة  -طرف ذو عالقة  -والترخيص لتلك األعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في
72/20/0202م .وهذه التعامالت عبارة عن استئجار محطة المناخ  ،والتي تعود ملكيتها لألستاذ /حمد بن محمد الدريس  -رئيس

امتناع

ً
تقريبا  ،علما بأن األسعار منافسة وقد بلغت
مجلس االدارة  -بإيجار سنوي ( )2مليون مدة العقد ( )26سنة والمتبقي ( )21سنة
قيمة التعامل ( )2مليون ريال خالل عام 0202م وال يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية .
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ  /حمد محمد الدريس  -وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)  ،والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ  /حمد محمد الدريس
 -بصفته مالك ولعضوي مجلس اإلدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس  ،حسين عبدالرحمن العذل) بإعتبارهم أعضاء مجلس إدارة

شركة الدريس
للخدمات
البترولية و
النقليات

21/21/0202

ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة  -أطراف ذات عالقة  -والترخيص لتلك

امتناع

األعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 72/20/0202م وهذه التعامالت عبارة عن استئجار محطة النور الظهران

ً
تقريبا  ،علما بأن األسعار منافسة
بالمنطقة الشرقية  -بإيجار سنوي ( )002ألف ريال مدة العقد ( )22سنوات والمتبقي ( )0سنوات
وقد بلغت قيمة التعامل ( )002ألف ريال خالل عام 0202م وال يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية .
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ  /حمد محمد الدريس  -وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)  ،والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ  /حمد محمد الدريس
 بصفته مالك ولعضوي مجلس اإلدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس  ،حسين عبدالرحمن العذل) بإعتبارهم أعضاء مجلس إدارةومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة  -أطراف ذات عالقة  -والترخيص لتلك

امتناع

األعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 72/20/0202م .وهذه التعامالت عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة
ً
تقريبا ،علما بأن األسعار منافسة
بالمنطقة الشرقية  -بإيجار سنوي ( )702ألف ريال مدة العقد ( )1سنوات والمتبقي ( )1سنوات
وقد بلغت قيمة التعامل ( )702ألف ريال خالل عام 0202م وال يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ونائب رئيس مجلس اإلدارة ،والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة المهندس /
عبدالمحسن محمد الدريس  -مصلحة مباشرة  -طرف ذو عالقة  -والترخيص لتلك األعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي

تنتهي في 72/20/0202م .وهذه التعامالت عبارة عن استئجار موقع بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/عبدالمحسن بن محمد

امتناع

الدريس  -نائب رئيس مجلس اإلدارة  -بإيجار سنوي قيمته ( )022ألف ريال مدة العقد ( )2سنة علما بأن األسعار منافسة وقد بلغت
قيمة التعامل ( )022ألف ريال لعام 0202م  ،وال يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية
للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 212الرياض  ,22122المملكة 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 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
اسم المصدر تاريخ الجمعية

قرار التصويت

موضوع التصويت
التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 72/20/0202م.

امتناع

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 72/20/0202م.

امتناع

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 72/20/0202م.

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )23من نظام الشركة األساس ،المتعلقة بمجلس إدارة الشركة.

امتناع

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ (00/1/0202م) ومدتها ثالث
سنوات ،و تنتهي بتاريخ 03/1/0201م

امتناع

بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين ً
القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 0202م ،والربع األول من العام المالي 0200م ،وتحديد

امتناع

أتعابه.
التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين ولمرة واحدة عن العام 0202م بواقع ( )2ريال
شركة
اإلتصاالت
السعودية

للسهم والتي تمثل  %22من القيمة األسمية للسهم وبإجمالي مبلغ  0,222مليون ريال ،على أن تكون أحقية األرباح اإلضافية
 06/21/0202لمساهمي الشركة المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع األوراق المالية
بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ،وبذلك يصبح أجمالي األرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام

موافق

ً
الحقا
0202م هو ( )0ريال للسهم والتي تمثل  %02من القيمة األسمية للسهم وبإجمالي  22,222مليون ريال ،وسيتم اإلعالن
عن تاريخ توزيع االرباح

التصويت على صرف مبلغ ( )1,100,222ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 72/20/0202م.

امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لحلول البيانات إحدى الشركات التابعة للمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ أحمد بن محمد العمران مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن اتفاقية
للربط اآللي مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في عمليات التسجيل وتحديث األجور ،وذلك ضمن سياق األعمال االعتيادية

امتناع

ولم تمنح أي مزايا تفضيلية ،بمبلغ ( )020ألف ريال في العام 0202م
التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوراد في الفقرة ( )2من المادة الحادية

والسبعين من نظام الشركات ،وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما
ً
ً
تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة
وفقا للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة
أسبق،

امتناع

المدرجة.
للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 212الرياض  ,22122المملكة 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 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
موضوع التصويت

اسم المصدر تاريخ الجمعية

قرار التصويت

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدالله
الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ،وهو عبارة عن مصاريف مرتبطة بعقود اإليجار مع الشركة
المتحدة للمستلزمات المنزلية علماً بأنه قد بلغت تلك المصاريف  111,006ريال تم تحصيلها خالل عام  0202من الشركة المتحدة للمستلزمات

امتناع

المنزلية ،مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءاً على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدالله
الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها  ،وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم اكسترا بتقديم
خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية) ،علماً بأن مبلغ العقد  2,761,116ريال سنوياً  ،مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءاً على

امتناع

أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير
تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها  ،وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم شركة الفوزان القابضة بتقديم
خدمات مساندة لشركة اكسترا) ،علماً بأن مبلغ العقد ريال واحد سنوياً  .مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءاً على أسس تجارية وال يوجد أي شروط

امتناع

خاصة مرتبطة بها.
التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدالله
الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ،وهو عبارة عن تعامل تجاري ،علماً بأن إجمالي التعامل خالل

امتناع

( 0202مشتريات) مبلغ  1,277,220ريال سعودي ،مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءاً على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
الشركة
المتحدة
لإللكترونيات

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير
 01/21/0202تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ،وهو عبارة عن تعامل تجاري ،علماً بأن إجمالي التعامل خالل ( 0202مشتريات)
مبلغ  0,002,222ريال سعودي (مبيعات) مبلغ  206,133ريال سعودي ،مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءاً على أسس تجارية وال يوجد أي شروط

امتناع

خاصة مرتبطة بها.
التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رتال للتطوير العمراني والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدالله الفوزان
(عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ،وهو عبارة عن تعامل تجاري ،علماً بأن إجمالي التعامل خالل 0202

امتناع

(مبيعات) مبلغ  000,206ريال سعودي .مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءاً على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للعدد واألدوات والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدالله الفوزان
(عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ،وهو عبارة عن تعامل تجاري ،علماً بأن إجمالي التعامل خالل 0202

امتناع

(مشتريات) مبلغ  2,031,637ريال سعودي ،مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناءاً على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين المتقدمين بطلبات ترشيحهم للدورة القادمة لمجلس اإلدارة والتي تبدأ من تاريخ 27
مايو 0202م ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ  20مايو 0201م( .مرفق السير الذاتية للمرشحين)

امتناع

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة إعتباراً من تاريخ  27مايو 0202م ولمدة ثالث
سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ  20مايو 0201م ،علماً بان المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم السادة :األستاذ /منصور عبدالعزيز البصيلي (صفة
العضوية – مستقل) األستاذ /عبدالمعطي وصفي عبدالهادي (عضو من خارج المجلس) الدكتور /جاسم شاهين الرميحي (عضو من خارج المجلس)

امتناع

األستاذ /محمد فرحان بن نادر (عضو من خارج المجلس)
التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية

امتناع

التصويت على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة

امتناع

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 212الرياض  ,22122المملكة 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 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
اسم المصدر

تاريخ

موضوع التصويت

الجمعية

قرار التصويت

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  72/20/0202م.

امتناع

التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي  72/20/0202م.

امتناع

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 72/20/0202م .

امتناع

التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 72/20/0202م.

امتناع

التصويت على مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة نظير عضويتهم بمبلغ إجمالي (  2.222.222ريال) عن السنة المالية المنتهية في

72/20/0202م .
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 72/20/0202م ولمدة ثالث
سنوات حيث تنتهي بتاريخ 01/0/0201م.

امتناع

امتناع

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ
ً
علما ان المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم كاالتي -2:نبيل بن علي
72/20/0202م وحتى انتهاء الدورة بتاريخ 01/20/0201م
بن شعيب -رئيس  -عضو مستقل من داخل المجلس  -0فهد بن محمد الفواز -عضو من خارج المجلس  -7محمد بن علي المبارك -

امتناع

عضو من خارج المجلس
التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة  ،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق
القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 0202م والربع األول من العام المالي 0200م وتحديد أتعابه.
شركة الراجحي
للتأمين

التعاوني

التصويت على تعديل المادة رقم ( )2من النظام األساس للشركة والمتعلقة بالتأسيس
 20/20/0202التصويت على تعديل المادة رقم ( )7من النظام األساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة

امتناع
امتناع
امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )1من النظام األساس للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )3من النظام األساس للشركة والمتعلقة باستثمارات الشركة

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )0من النظام األساس للشركة والمتعلقة برأس المال

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )1من النظام األساس للشركة والمتعلقة باالكتتاب

امتناع

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

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )27من النظام األساس للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )21من النظام األساس للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال

امتناع

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

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )26من النظام األساس للشركة والمتعلقة بإنتهاء عضوية المجلس

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )23من النظام األساس للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس

امتناع

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

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )21من النظام األساس للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )01من النظام األساس للشركة والمتعلقة باالتفاقيات والعقود

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )02من النظام األساس للشركة والمتعلقة بصالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين
السر
التصويت على تعديل المادة رقم ( )02من النظام األساس للشركة والمتعلقة بإجتماعات المجلس
للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

امتناع
امتناع

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:
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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 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
اسم المصدر

تاريخ

موضوع التصويت

الجمعية

قرار التصويت

التصويت على تعديل المادة رقم ( )00من النظام األساس للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع المجلس

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )00من النظام األساس للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )06من النظام األساس للشركة والمتعلقة بالجمعية التأسيسة

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )03من النظام األساس للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسة

امتناع

.

شركة الراجحي
للتأمين

التعاوني

20/20/0202

التصويت على تعديل المادة رقم ( )00من النظام األساس للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )72من النظام األساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )70من النظام األساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )77من النظام األساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )10من النظام األساس للشركة والمتعلقة بالزكاة واالحتياطي

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )71من النظام األساس للشركة والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )12من النظام األساس للشركة والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )17من النظام األساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )11من النظام األساس للشركة والمتعلقة بمسؤولية اعضاء مجلس اإلدارة

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )02من النظام األساس للشركة والمتعلقة بانقضاء الشركة

امتناع

التصويت على العقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة الراجحي المصرفية
لألستثمار والتي لرئيس مجلس االدارة األستاذ  /عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ  /صالح بن عبدالله
الزميع ونائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ /سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ /نايف بن عبدالله الراجحي

امتناع

ً
.علما أن قيمة
مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن وثائق تأمين  ،والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط او مزايا تفضيلية
التعامالت خالل عام 0202م بلغت  302.622الف ريال.
التصويت على العقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و الشركة السعودية لصناعة
مستلزمات السجاد والتي لرئيس مجلس االدارة األستاذ  /عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ /سعود
بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ /نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن وثائق تأمين

امتناع

ً
.علما أن قيمة التعامالت خالل عام 0202م بلغت  201الف ريال
 ،والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط او مزايا تفضيلية
التصويت على العقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة الراجحي المالية والتي

لرئيس مجلس االدارة األستاذ  /عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس اإلدارة صالح بن عبدالله الزميع ونائب رئيس مجلس
اإلدارة األستاذ /سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ /نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي

امتناع

ً
.علما أن قيمة التعامالت خالل عام 0202م بلغت
عبارة عن وثائق تأمين  ،والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط او مزايا تفضيلية
 2.270الف ريال.
للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:
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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 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
اسم المصدر

تاريخ

موضوع التصويت

الجمعية

قرار التصويت

التصويت على العقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة الراجحي المالية والتي
لرئيس مجلس االدارة األستاذ  /عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس اإلدارة صالح بن عبدالله الزميع ونائب رئيس مجلس
اإلدارة األستاذ /سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ /نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي

امتناع

ً
.علما أن قيمة
عبارة عن ايرادات ورسوم إدارة صناديق إستثمارية  ،والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط او مزايا تفضيلية
التعامالت خالل عام 0202م بلغت 0.133الف ريال.
التصويت على العقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة فرسان للسفر
والسياحة والتي لرئيس مجلس االدارة األستاذ  /عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس االدارة األستاذ  /سعود بن
عبدالله الراجحي و عضو مجلس االدارة األستاذ  /نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن وثائق تأمين ،

امتناع

ً
.علما أن قيمة التعامالت خالل عام 0202م بلغت  2.201الف ريال.
والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط او مزايا تفضيلية
التصويت على العقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة فرسان للسفر
والسياحة والتي لرئيس مجلس االدارة األستاذ  /عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس االدارة األستاذ  /سعود بن
عبدالله الراجحي و عضو مجلس االدارة األستاذ  /نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن خدمات سفر
شركة الراجحي
للتأمين

التعاوني

20/20/0202

امتناع

ً
.علما أن قيمة التعامالت خالل عام 0202م بلغت
لمنسوبي الشركة  ،والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط او مزايا تفضيلية
 002الف ريال.
التصويت على العقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة الفارابي
للبتروكيماويات والتي لرئيس مجلس االدارة األستاذ  /عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ /سعود بن
عبدالله الراجحي وعضو مجلس االدارة األستاذ  /نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن وثائق تأمين ،

امتناع

ً
.علما أن قيمة التعامالت خالل عام 0202م بلغت  0.212الف ريال.
والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط او مزايا تفضيلية
التصويت على العقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) ووكالة تكافل الراجحي والتي
لرئيس مجلس االدارة األستاذ  /عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس االدارة األستاذ  /صالح بن عبدالله الزميع ونائب رئيس
مجلس اإلدارة األستاذ /سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ /نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة

امتناع

ً
.علما أن قيمة التعامالت
فيها ،وهي عبارة عن وثائق وعموالت تأمين  ،والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط او مزايا تفضيلية
خالل عام 0202م بلغت  3.001الف ريال.
التصويت على العقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة مرامي للصناعات

الغذائية والتي لرئيس مجلس االدارة األستاذ  /عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ /سعود بن عبدالله
الراجحي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ /نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن وثائق تأمين  ،والترخيص

امتناع

ً
.علما أن قيمة التعامالت خالل عام 0202م بلغت  111الف ريال.
بها لعام قادم دون أي شروط او مزايا تفضيلية
للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 212الرياض  ,22122المملكة 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 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
اسم المصدر

تاريخ

موضوع التصويت

الجمعية

قرار التصويت

التصويت على العقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة مدى والتي لرئيس
مجلس االدارة األستاذ  /عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ /سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس
اإلدارة األستاذ /نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن وثائق تأمين  ،والترخيص بها لعام قادم دون أي

امتناع

ً
.علما أن قيمة التعامالت خالل عام 0202م بلغت  2.207الف ريال.
شروط او مزايا تفضيلية

التصويت على العقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة الرحلة الرقمية والتي
لرئيس مجلس االدارة األستاذ  /عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ /سعود بن عبدالله الراجحي وعضو
مجلس االدارة األستاذ  /نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن وثائق تأمين  ،والترخيص بها لعام قادم

امتناع

ً
.علما أن قيمة التعامالت خالل عام 0202م بلغت  11الف ريال.
دون أي شروط او مزايا تفضيلية
التصويت على العقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة الجبيل السعودية
لصناعة الجيوتاكسايل والتي لرئيس مجلس االدارة األستاذ  /عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/
سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ /نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن وثائق

امتناع

ً
.علما أن قيمة التعامالت خالل عام 0202م بلغت  12الف ريال.
تأمين  ،والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط او مزايا تفضيلية
التصويت على العقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة سليمان الراجحي
شركة الراجحي
للتأمين

التعاوني

لألستثمارات العقارية والتي لرئيس مجلس االدارة األستاذ  /عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس االدارة األستاذ /
 20/20/0202سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس االدارة األستاذ  /نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن وثائق

امتناع

ً
.علما أن قيمة التعامالت خالل عام 0202م بلغت  201الف ريال.
تأمين  ،والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط او مزايا تفضيلية
التصويت على العقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و الشركة السعودية لعوازل
المياه والتي لرئيس مجلس االدارة األستاذ  /عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ /سعود بن عبدالله
الراجحي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ /نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن وثائق تأمين  ،والترخيص

امتناع

ً
.علما أن قيمة التعامالت خالل عام 0202م بلغت  17الف ريال.
بها لعام قادم دون أي شروط او مزايا تفضيلية
التصويت على العقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة الرؤية الخضراء والتي
لرئيس مجلس االدارة األستاذ  /عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ /سعود بن عبدالله الراجحي وعضو
مجلس اإلدارة األستاذ /نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن وثائق تأمين  ،والترخيص بها لعام قادم

امتناع

ً
.علما أن قيمة التعامالت خالل عام 0202م بلغت  30الف ريال.
دون أي شروط او مزايا تفضيلية
التصويت على العقود واألعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة الخليج لصناعة التغليف
المحدودة والتي لرئيس مجلس االدارة األستاذ  /عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ /سعود بن عبدالله
الراجحي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ /نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن وثائق تأمين  ،والترخيص

امتناع

ً
.علما أن قيمة التعامالت خالل عام 0202م بلغت  22الف ريال.
بها لعام قادم دون أي شروط او مزايا تفضيلية
للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 212الرياض  ,22122المملكة 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 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
اسم المصدر تاريخ الجمعية

موضوع التصويت
ابتداء من 0202-6-2م،
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ،وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة
ً

شركة
اإلتصاالت

قرار التصويت

ً
علما أن المرشحين المرفق سيرهم الذاتية هم .2 :األستاذ /وليــد بن إبـراهـيــــم
 22/26/0202وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 0201-1-03م،

السعودية

امتناع

شــكـــــري .0.األستاذ /خـــالـــــد بن عبدالله العـنــقـــري .7 .األستاذ /مـدحـــت بن فـــــريـــد تـوفـــيــق .1.الدكتور /عمــــــرو بــن خــــــالــد كـــــردي.
التصويت على الئحة عمل لجنة المراجعة

امتناع

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  72ديسمبر 0202م

امتناع

التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في  72ديسمبر 0202م

امتناع

التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في  72ديسمبر 0202م

امتناع

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  72ديسمبر 0202م

امتناع

بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة
التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين ً
وتدقيق القوائم المالية وذلك للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام 0202م و الربع األول من العام 0200م وتحديد
ً
ابتداء من تاريخ تعيينه -22
عضوا (تنفيذي) بمجلس اإلدارة
التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين الكابتن/فهد بن حمزة سندي –
ً
0202-20م ،إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية والمنتهية بتاريخ 0200-26-20م.

امتناع

امتناع

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( )2من المادة الحادية
والسبعون من نظام الشركات ،وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس االدارة
الشركة

السعودية
للخدمات

ً
ً
تنفيذا لنظام الشركات الخاصة
وفقا للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة
المفوض أيهما أسبق ،وذلك

امتناع

 27/26/0202بشركات المساهمة المدرجة

األرضية

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران األساسي والتى لعضو المجلس كون
كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها حيث يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة  %222للمؤسسة ،وهي عبارة عن تقديم
ً
ً
سنويا مع
علما بأن التعامالت في عام 0202م بقيمة  601,000,323ريال سعودي
خدمات المناولة األرضية في مطارات المملكة

امتناع

العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة والتي لعضو المجلس كون
كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها ،حيث يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة  %222للمؤسسة ،وهي عبارة عن تقديم
ً
ً
سنويا مع
علما بأن التعامالت في عام 0202م بقيمة  21,771,613ريال سعودي
خدمات المناولة األرضية في مطارات المملكة،

امتناع

العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران والتي لعضو المجلس كون

كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها ،حيث يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة  %222للمؤسسة ،وهي عبارة عن تقديم
ً
ً
سنويا مع
علما بأن التعامالت في عام 0202م بقيمة  220,260,100ريال سعودي
خدمات المناولة األرضية في مطارات المملكة

امتناع

العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 212الرياض  ,22122المملكة 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 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
اسم المصدر تاريخ الجمعية

قرار التصويت

موضوع التصويت
والتي لعضو المجلس كون كورفياتيس مصلحة غير ()SPAالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران السعودية الخاص
مباشرة فيها ،حيث يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة  %222للمؤسسة ،وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة األرضية علماً بأن التعامالت

امتناع

في عام 0202م بقيمة 20,201,272ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة خدمات األسطول الملكي والتي لعضو مجلس اإلدارة كون كورفياتيس مصلحة غير
مباشرة فيها ،حيث يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة  %222للمؤسسة ،وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة األرضية في مطارات
المملكة علماً بأن التعامالت في عام 0202م بقيمة  33,337,006ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون

امتناع

شروط تفضيلية

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران أديل والتي لعضو مجلس اإلدارة كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها ،
حيث يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة  %222للمؤسسة ،وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة األرضية في مطارات المملكة علماً بأن

امتناع

التعامالت في عام 0202م بقيمة  02,202,606ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة األمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والمملوكة بنسبة %02
للشركة والتى ألعضاء المجلس المهندس /خالد البوعينين والمهندس /صالح حفني و الكابتن/فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون
عضوية مجلس شركة األمد  ،و هي عبارة عن تقديم خدمات المناولة األرضية في مطارات المملكة ،علما بأن التعامالت في عام 0202م بقيمة

امتناع

2,111,272ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية القابضة ،والتي لعضو المجلس كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة
فيها ،حيث يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة  %222للمؤسسة ،وهي عبارة عن تقديم خدمات إعارة الموظفين علماً بأن التعامالت في عام
0202م بقيمة  22,630,300ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية

الشركة
السعودية
للخدمات

امتناع

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة األمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والمملوكة بنسبة %02
 27/26/0202للشركة والتى ألعضاء المجلس المهندس/خالد البوعينين والمهندس/صالح حفني والكابتن/فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية

األرضية

مجلس شركة األمد  ،و هي عبارة عن خدمات تأجير مركبات تشغيلية في مطارات المملكة علماً بأن التعامالت في عام 0202م بقيمة 22,032,020

امتناع

ريال سعودي سنوياً ،مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط الجوية السعودية للتموين  ،والتي لعضو المجلس كون كورفياتيس مصلحة
غير مباشرة فيها ،والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة  %222للمؤسسة ،وهي عبارة عن تقديم خدمة اإلعاشة للموظفين بالشركة علماً

امتناع

بأن التعامالت في عام 0202م بقيمة  72,170,377ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران  ،والتي لعضو المجلس كون كورفياتيس
مصلحة غير مباشرة فيها ،والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة  % 222للمؤسسة ،وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمعدات
الشركة علماً بأن التعامالت في عام 0202م بقيمة  06,627,302ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون

امتناع

شروط تفضيلية
التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة األمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والمملوكة بنسبة %02
للشركة والتى ألعضاء المجلس المهندس/خالد البوعينين والمهندس/صالح حفني والكابتن/فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية
مجلس شركة األمد  ،و هي عبارة عن تقديم الخدمات الخاصة بنقل المالحين داخل المطار وخارجه والمرحلين علماً بأن التعامالت في عام 0202م

امتناع

بقيمة  07,760,317ريال سعودي سنوياً ،مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة األمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والمملوكة بنسبة %02
للشركة والتى ألعضاء المجلس المهندس/خالد البوعينين والمهندس/صالح حفني والكابتن/فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية
مجلس شركة األمد  ،و هي عبارة عن مطالبات من هئية الطيران المدني لشركة األمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة علماً بأن

امتناع

التعامالت في عام 0202م بقيمة  71,031,222ريال سعودي خالل العام ،مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على اسس تجارية وبدون شروط

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:

تفضيلية.

إدارة األصول
هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

إخالء المسؤولية

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

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 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
اسم المصدر

تاريخ

موضوع التصويت

الجمعية

قرار التصويت

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  72ديسمبر 0202م.

امتناع

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في  72ديسمبر 0202م.

امتناع

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في  72ديسمبر 0202م.

امتناع

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق
القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 0202م ،والربع األول من العام المالي 0200م ،وتحديد

امتناع

أتعابه.
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  72ديسمبر 0202م.

امتناع

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية (إضافية) على المساهمين عن العام المالي المنتهي في  72ديسمبر
0202م بواقع  2.02ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ  20مليون ريال أي بما يعادل  %0من رأس مال الشركة ،على أن تكون األحقية

موافق

للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز
التصويت على صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بإجمالي مبلغ  2.0مليون ريال بواقع  022ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية
المنتهية في  72ديسمبر 0202م.

الشركة
السعودية

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام
المالي 0202م.

امتناع

موافق

لخدمات 26/26/0202
السيارات

والمعدات

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( )2من المادة الحادية
والسبعون من نظام الشركات ،وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس االدارة المفوض أيهما

امتناع

ً
ً
تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة
وفقا للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة
أسبق  ،وذلك
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات ،والتي
لبعض أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم األستاذ /إبراهيم بن محمد الحديثي واألستاذ /ماجد بن محمد العثمان
واألستاذ /سلطان بن محمد الحديثي ،وهي عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم ( )22من شركة نجمة

امتناع

ً
سنويا) ولمدة عشرة سنوات تبدأ من 01/21/0202م ،وال توجد شروط تفضيلية في هذه
المدائن للعقارات بمبلغ ( 022ألف ريال
األعمال والعقود
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة نهاز لالستثمار ،والتي لبعض أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة
غير مباشرة فيها وهم األستاذ /إبراهيم بن محمد الحديثي واألستاذ /سلطان بن محمد الحديثي ،وهي عبارة عن قيام شركة

ً
سنويا) لمدة عام ميالدي ،وذلك لغرض
أسطول النقل (شركة تابعة) بإستئجار موقع من شركة نهاز لإلستثمار بمبلغ ( 607.222ريال

امتناع

إستخدامه كمقر لشركة أسطول النقل وسكن للعمالة ،وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 212الرياض  ,22122المملكة 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.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2022سجل تجاري رقم ,2222012101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.20222-73:
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
اسم المصدر

تاريخ

موضوع التصويت

الجمعية

قرار التصويت

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة داكن اإلعالنية ،والتي لبعض أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة
غير مباشرة فيها وهم األستاذ /إبراهيم بن محمد الحديثي واألستاذ /ماجد بن محمد العثمان واألستاذ /سلطان بن محمد الحديثي،
ً
علما بأن مبلغ التعامل خالل عام 0202م بلغ 60
وهي عبارة عن تقديم خدمات وأعمال في مجال الدعاية واإلعالن لمدة عام ميالدي،

امتناع

ألف ريال  ،وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة ُملكية لالستثمار ،والتي لبعض أعضاء مجلس االدارة
مصلحة غير مباشرة فيها وهم األستاذ /إبراهيم بن محمد الحديثي واألستاذ /سلطان بن محمد الحديثي واألستاذ /سليمان بن علي
الخضير واألستاذ /ماجد بن محمد العثمان ،وهي عبارة عن إتفاقية إدارة محفظة استثمارية بشركة األهلي كابيتال بقيمة ( 02مليون

امتناع

ريال) تنتهي بإشعار خطي بين الطرفين ،وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود (مرفق).
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز لالستثمار ،والتي لبعض
أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم األستاذ /إبراهيم بن محمد الحديثي واألستاذ /سلطان بن محمد الحديثي،
وهي عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطتين رقم ( )0 ،2من شركة نهاز لالستثمار بمبلغ ( 2.2مليون ريال
الشركة

ً
ً
إعتبارا من 22/22/0220م قابلة للتجديد ،وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.
سنويا) ولمدة عشرة سنوات

السعودية
لخدمات 26/26/0202
السيارات

والمعدات

امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات ،والتي
لبعض أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم األستاذ /إبراهيم بن محمد الحديثي واألستاذ /ماجد بن محمد العثمان

واألستاذ /سلطان بن محمد الحديثي ،وهي عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم ( )0من شركة نجمة

امتناع

ً
سنويا) ولمدة عشرة سنوات تبدأ من 01/21/0202م ،وال توجد شروط تفضيلية في هذه
المدائن للعقارات بمبلغ ( 722ألف ريال
األعمال والعقود.
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة ُملكية لالستثمار ،والتي لبعض أعضاء مجلس االدارة
مصلحة غير مباشرة فيها وهم األستاذ /إبراهيم بن محمد الحديثي واألستاذ /سلطان بن محمد الحديثي واألستاذ /سليمان بن علي
الخضير واألستاذ /ماجد بن محمد العثمان ،وهي عبارة عن إتفاقية توريد مياه مع شركة روغوفي عبر صندوق مياه استثماري لمدة

امتناع

ً
إعتبارا من ديسمبر 0202م ،وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.
ثالث سنوات
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات ،والتي
لبعض أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم األستاذ /إبراهيم بن محمد الحديثي واألستاذ /ماجد بن محمد العثمان
واألستاذ /سلطان بن محمد الحديثي ،وهي عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم ( )22من شركة نجمة

امتناع

ً
سنويا) ولمدة ثماني سنوات تبدأ من 22/20/0202م ،وال توجد شروط تفضيلية في هذه
المدائن للعقارات بمبلغ ( 002ألف ريال
األعمال والعقود.

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299
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إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
اسم المصدر

تاريخ

موضوع التصويت

الجمعية

قرار التصويت

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز لالستثمار ،والتي لبعض
أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم األستاذ /إبراهيم بن محمد الحديثي واألستاذ /سلطان بن محمد الحديثي،
ً
علما بأن مبلغ
وهي عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة نهاز لالستثمار لمدة عام ميالدي،

امتناع

التعامل خالل عام 0202م بلغ  76ألف ريال  ،وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة مجموعة نجمة المدائن ،والتي
لبعض أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم األستاذ /إبراهيم بن محمد الحديثي واألستاذ /ماجد بن محمد العثمان
واألستاذ /سلطان بن محمد الحديثي ،وهي عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة مجموعة

امتناع

ً
علما بأن مبلغ التعامل خالل عام 0202م بلغ  11.27ألف ريال ،وال توجد شروط تفضيلية في هذه
نجمة المدائن لمدة عام ميالدي،
األعمال والعقود
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة زوايا العقارية ،والتي لبعض
أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم األستاذ /إبراهيم بن محمد الحديثي واألستاذ /ماجد بن محمد العثمان
واألستاذ /سلطان بن محمد الحديثي ،وهي عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة زوايا
الشركة

ً
علما بأن مبلغ التعامل خالل عام 0202م بلغ  3.23ألف ريال ،وال توجد شروط تفضيلية في هذه
العقارية لمدة عام ميالدي،

السعودية
لخدمات 26/26/0202
السيارات

والمعدات

امتناع

األعمال والعقود
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة بوابة المرح ،والتي لبعض

أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم األستاذ /إبراهيم بن محمد الحديثي ،واألستاذ /ماجد بن محمد العثمان
واألستاذ /سلطان بن محمد الحديثي ،وهي عبارة عن تأجير شركة بوابة المرح لغرف سكنية بمحطة رقم ( )0التابعة لشركة زيتي

امتناع

ً
علما بأن مبلغ التعامل خالل عام 0202م بلغ  01.30ألف ريال ،وال توجد شروط تفضيلية في
للخدمات البترولية لمدة عام ميالدي،
هذه األعمال والعقود
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة (الثالثة عشرة) التي تبدأ من
ً
علما أن المرشحين (المرفق سيرهم الذاتية) هم:
•تاريخ  72يونيو 0202م ولمدة ثالثة سنوات تنتهي في  01يونيو 0201م،
•الدكتور /عبدالله بن صغير محمد الحسيني (من خارج المجلس)• .األستاذ /ماجد بن ناصر بن محمد السبيعي (عضو مستقل).

امتناع

األستاذ /علي بن محمد بن إبراهيم الحديثي (من خارج المجلس)

التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة (الثالثة عشرة) والتي تبدأ من تاريخ  72يونيو 0202م

ولمدة ثالثة سنوات تنتهي في  01يونيو 0201م

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :
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المقر الرئيسي للبالد المالية:
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+966 920003636

فاكس:
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ص.ب:
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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 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
تاريخ

اسم المصدر

موضوع التصويت

الجمعية

قرار التصويت

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  72مارس 0202م.

امتناع

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في  72مارس 0202م.

امتناع

التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في  72مارس 0202م.

امتناع

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  72مارس 0202م.

امتناع

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 72
مارس 0200م.

موافق

بناء على توصية لجنة المراجعة ،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين ً
القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في  72مارس 0200م ،والربع األول من العام المالي

امتناع

المنتهي في  72مارس 0207م ،وتحديد أتعابه.
التصويت على صرف مبلغ  0,322,222ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  72مارس 0202م.

امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة نسك للمشاريع التجارية ،والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ/
فواز بن عبدالعزيز الحكير ،والمهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير ،والمهندس /عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها،
شركة المراكز
العربية

وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة ،بدون شروط ومزايا

امتناع

 72/21/0202تفضيلية ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  72مارس 0202م مبلغ  66,067,122ريال( .مرفق)
التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( )2من المادة الحادية
والسبعين من نظام الشركات ،وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة
ً
ً
تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات
وفقا للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة
المفوض أيهما أسبق،

امتناع

المساهمة المدرجة.
ً
سابقا باسم "شركة فواز عبد العزيز
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة لنكس للمقاوالت (المعروفة
الحكير وشركاه العقارية") ،والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ /فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير
مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقود إنشاء وتطوير مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة ،بدون شروط

امتناع

ومزايا تفضيلية ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  72مارس 0202م مبلغ  732,017,622ريال.
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه ،والتي ألعضاء مجلس اإلدارة
األستاذ /فواز بن عبدالعزيز الحكير ،والمهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير ،والمهندس /عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير

مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة ،بدون شروط

امتناع

ومزايا تفضيلية ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  72مارس 0202م مبلغ  006,300,033ريال.

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول
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فاكس:
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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
ً
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
اسم المصدر

تاريخ

موضوع التصويت

الجمعية

قرار التصويت

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فاس القابضة للفنادق ،والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/
فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن تسوية مستحقات سابقة
على شركة فاس القابضة للفنادق والشركات التابعة لها من خالل نقل عدد من األراضي ومبنى واحد إلى الشركة حسب اإلعالن

امتناع

المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ  00يناير 0202م ،مع اتفاق الطرفين بأن تتسلم الشركة هذه العقارات بنسبة  %1أقل
من متوسط التقييم ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  72مارس 0202م مبلغ  272,712,222ريال.
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة تضاريس نجد لألمن ،والتي لعضو مجلس اإلدارة المهندس/
سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقود خدمات أمنية لجميع المراكز التجارية التابعة للشركة في
مختلف مدن المملكة ،بدون شروط ومزايا تفضيلية ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  72مارس 0202م

امتناع

مبلغ  63,366,211ريال.
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوابة الغذاء التجارية ،والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ /فواز
بن عبدالعزيز الحكير ،والمهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير ،والمهندس /عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها،
شركة المراكز
العربية

وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة ،بدون شروط ومزايا

امتناع

72/21/0202تفضيلية ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  72مارس 0202م مبلغ  20,001,102ريال.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجيل القادم المحدودة ،والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /فواز
بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في
مختلف مدن المملكة ،بدون شروط ومزايا تفضيلية ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  72مارس 0202م

امتناع

مبلغ  72,213,211ريال.
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ساال للترفيه ،والتي لعضو مجلس اإلدارة المهندس /سلمان بن
عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف
مدن المملكة ،بدون شروط ومزايا تفضيلية ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  72مارس 0202م مبلغ

امتناع

 00,060,061ريال.
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية ،والتي لعضوي مجلس
اإلدارة األستاذ /فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقود

إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة ،بدون شروط ومزايا تفضيلية ،حيث بلغت قيمة

امتناع

التعامالت للعام المالي المنتهي في  72مارس 0202م مبلغ  02,710,012ريال.

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:
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فاكس:
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توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي

اسم المصدر

تاريخ

موضوع التصويت

الجمعية

قرار التصويت

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة االتحاد المبتكر المحدودة ،والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ/

فواز بن عبدالعزيز الحكير ،والمهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير ،والمهندس /عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها،
وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة ،بدون شروط ومزايا

امتناع

تفضيلية ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  72مارس 0202م مبلغ  23,600,703ريال.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجد األعمال المحدودة ،والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/
فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات
تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة ،بدون شروط ومزايا تفضيلية ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام

امتناع

المالي المنتهي في  72مارس 0202م مبلغ  23,710,030ريال.
شركة المراكز

العربية

72/21/0202

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوابة الغذاء التجارية ،والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ /فواز
بن عبدالعزيز الحكير ،والمهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير ،والمهندس /عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها،
وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة ،بدون شروط ومزايا

امتناع

تفضيلية ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  72مارس 0202م مبلغ  20,001,102ريال.

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة ،والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ/
فواز بن عبدالعزيز الحكير ،والمهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير ،والمهندس /عمر بن عبدالعزيز المحمدي ،والمهندس /كامل بديع
القلم مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن تسوية مستحقات الزكاة على الشركة حتى السنة المالية المنتهية في  72مارس
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0221م أي ماقبل الطرح العام األولي ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  72مارس 0202م مبلغ

 02,721,000ريال.

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
 )0تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي على أن يحتوي – على سبيل المثال ال الحصر – على:
أ) أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق ,مع بيان نوع العضوية
.2

زيد محمد سعد المفرح

.0

سلطان بن ابراهيم المقيل عضو مجلس إدارة غير مستقل

.7

خالد بن سليمان الراجحي

عضو مجلس إدارة غير مستقل

.1

بدر بن إبراهيم بن سعيدان عضو مجلس إدارة غير مستقل

.0

خالد محمد الشريف

.6

فارس بن إبراهيم الراشد

رئيس مجلس اإلدارة  -غير مستقل

عضو مجلس إدارة مستقل
عضو مجلس إدارة مستقل

ب) نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق
األستاذ زيد بن محمد المفرح (رئيس مجلس اإلدارة)
شغل عدة مناصب قيادية في قطاع األعمال المصرفية والخدمات المالية في المملكة والتي اكتسب من خاللها
ّ
لديه خبرة أكثر من  20عام في االسواق المالية .وسبق وأن
خبرة لقيادة المنظمات االستثمارية من خالل المهام والمسؤوليات المخولة له بكل مهنية واحتراف.

األستاذ سلطان بن ابراهيم المقيل (عضو مجلس إدارة غير مستقل)
لديه خبرة أكثر من  20عام في ادارة االستثمارات ومعرفه واسعه بفئات متنوعة من األصول االستثمارية مثل االسهم ،اسواق النقد ،الدخل الثابت ،السلع ،واالستثمارات
البديله وكذلك في مجال ادارة المحافظ االستثمارية ،التحليل المالي ،ووساطة االسهم .يشغل حاليا مدير ادارة الوساطة في شركة البالد المالية.

الدكتور خالد بن سليمان الراجحي (عضو مجلس إدارة غير مستقل)
نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الراجحي القابضة واستاذ مساعد في جامعة اليمامة ويشغل عضوية عدد من اللجان ومجالس اإلدارة من ضمنها "رئيس لجنة التطوير –
الجمعية الخيرية لرعاية األيتام (إنسان) .عمل كرئيس تنفيذي لشركة سليمان العبدالعزيز الراجحي وأوالده –دواجن الوطنية -حتى عام 0222م .يحمل درجة الدكتوراة في تخصص
إدارة األعمال/التجارة الدولية" من كلية العلوم اإلدارية بجامعة قالسقو – بريطانيا في عام 0220م.
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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.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2022سجل تجاري رقم ,2222012101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.20222-73:

24

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
الدكتور بدر بن إبراهيم بن سعيدان (عضو مجلس إدارة غير مستقل)
العضو المنتدب لشركة ال سعيدان للعقارات ويشغل عضوية عدد من اللجان ومجالس اإلدارة من ضمنها عضوية الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لرعاية األيتام (إنسان).
يحمل درجة الدكتوراة في إدارة المشاريع من جامعة داندي – اسكتلندا في عام 0221م.

األستاذ خالد محمد الشريف (عضو مجلس إدارة مستقل)
ماجستير تخصص إدارة األعمال من جامعة اليمامة بمدينة الرياض يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات االئتمانية – سمة منذ اغسطس 0220
وحتى حينه ،وعضو مجلس إدارة شركة قرار لالستشارات ،خبرة طويلة في مجال االشراف والرقابة على البنوك وشركات الوساطة المالية ،وشغل عدد من المناصب القيادية
والمهام خالل مسيرته العملية التي تمتد ألكثر من  00سنة ،وذلك في مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية ووكالة سمة للتصنيف االئتماني كأول رئيس
مجلس إدارة لها والتي ساهم بشكل اساسي في تأسيسها .شارك في العديد من اللجان وورش العمل االشرافية والرقابية.
األستاذ فارس بن إبراهيم الراشد (عضو مجلس إدارة مستقل)

رائد أعمال ومستثمر سعودي ،ساهم في إنشاء العديد من الشركات الريادية في المملكة .أسس مجموعة عقال للمستثمرين األفراد ،والتي تعتبر أول شبكة مستثمرين
أفراد ومؤسس لعدد من الشركات الناشئة في السعودية .كريم ،وبتكارات الرقمية وهلله وغيرها .شارك في تأسيس لجنة شباب األعمال في الغرفة التجارية في الرياض.
عضو زمالة آيزنهاور منذ  0220وعضو مجلس إدارتها في المملكة .وعضو مجلس إدارة عدة شركات مساهمة ومقفلة.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
ج) أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته
تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق ،على سبيل المثال ال الحصر اآلتي:

•

الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها ،ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،الموافقة على عقود تقديم
خدمات اإلدارة للصندوق ،وعقود خدمات الحفظ وال يشمل ذلك العقود المبرمة وفقا للقرارات االستثمارية في شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها
بالمستقبل.

•

اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.

•

الموافقة على تعيين المراجع الخارجي للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق

•

اإلشراف ،ومتى ما كان ذلك مناسبا ،الموافقة والمصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.

•

ً
سنويا على األقل مع لجنة المطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة وااللتزام لديه لمراجعة التزام الصندوق جميع القوانين واألنظمة
االجتماع مرتين
واللوائح ذات العالقة.

•

ً
عقدا أو غيره) يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق وإدارته للصندوق ،إضافة
التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر (سواء أكان
الى التأكد من توافق ما سبق مع أحكام الئحة صناديق االستثمار.

•

ً
وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق.
التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات

•

التأكد من التزام مدير الصندوق باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية لمالكي الوحدات وغيرهم من أصحاب المصالح

•

العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص لمصلحة الصندوق ومالكي الوحدات وتشمل واجبات األمانة واجب االخالص واالهتمام وبذل الحرص المعقول.

•

تدوين محاضر االجتماعات التي تبين وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس.

د) مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق
َ
سنويا كحد أقصى ( 02,222ريال لكل عضو مستقل) عن جميع االجتماعات التي حضرها خالل
يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين مكافأة مقطوعة تقدر بـ  12,222ريال
السنة لجميع الصناديق المدارة من قبل البالد المالية مقسمة بالتساوي على جميع الصناديق باستثناء الصناديق العقارية ،تحسب في كل يوم تقييم بشكل تراكمي وتخصم
وتدفع مرة واحدة في السنة.

ه) بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس الصندوق ومصالح الصندوق
ال يوجد أي نشاطات عملية أو مصالح لدى مدير الصندوق أو أعضاء مجلس إدارته من المحتمل أن تتعارض مع مسؤولياتهم أو أدائهم تجاه الصندوق وفي حال وجدت سيتم
اإلفصاح عنها.

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول
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فاكس:
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
و) بيان يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العالقة
اسم الصندوق

زيد المفرح

سلطان المقيل

خالد الراجحي

بدر بن سعيدان

خالد الشريف

صندوق البالد لألسهم السعودية النقية

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل

صندوق البالد للمرابحة بالريال السعودي

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل

صندوق البالد لألسهم الكويتية

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل

صندوق البالد ألسهم السعودية للدخل

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل

صندوق البالد ألسهم الخليجية للدخل

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل

فارس الراشد

صندوق البالد لالستثمار في صناديق
االستثمار العقارية المتداولة (البالد ريت

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل

صندوق البالد لالستثمار 0

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل

القابض)

صندوق نساند
صندوق البالد المتداول للصكوك السيادية

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل

صندوق البالد المتداول للذهب

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل

صندوق البالد المتنوع بالريال السعودي

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل

صندوق البالد للضيافة في مكة المكرمة

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل

صندوق الضاحية االستثماري

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل

صندوق مجمع الوسط التجاري الثاني

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل

صندوق مجمع كناري الخزامى السكني العقاري

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل

صندوق إنسان االستثماري الوقفي

رئيس مجلس اإلدارة

صندوق القرية الطبية 2

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل

صندوق مجمع مزدلفه العقاري

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل

صندوق صفا نجد

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل

السعودية

صندوق البالد أم إس سي آي المتداول
لألسهم األمريكية
صندوق بالد العوالي العقاري األول

عضو غير مستقل

عضو غير مستقل

عضو غير مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

ز) الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة عن ذلك بما في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق ألهدافه
تم عقد اجتماعين عن  0202وعقد االجتماع االول في تاريخ  01يوليو عام  0202كما عقد االجتماع الثاني في تاريخ  00ديسمبر وكان ابرز ما تم النقاش حولة كالتالي :

•

مستجدات االسواق المحلية واالقليمية والعالمية

•

أداء الصندوق

•

الموافقة علي توزيع كامل األرباح

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 212الرياض  ,22122المملكة 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 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
ج) مدير الصندوق
)2

اسم مدير الصندوق وعنوانه:

شركة البالد لإلستثمار "البالد المالية"
 0260طريق الملك فهد الفرعي  -العليا
وحدة رقم 00
الرياض 7322-20727
المملكة العربية السعودية
هاتف102227676 :
فاكس+166 22 012 6011 :
موقع االنترنتwww.albilad-capital.com :
 )0اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و /أو مستشار االستثمار (إن وجد):
ال يوجد
 )7مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة:
خالل الفترة الماضية تم االستثمار في اسهم الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية للبالد المالية ,والمتماشية مع أهداف الصندوق من خالل التركيز على الشركات ذات
العوائد التي تحقق التوزيعات المناسبة في االسواق الخليجية  .وتم االستثمار في الصكوك والمرابحات و االكتتابات االولية في الصندوق
 )1تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة
تجاوز اداء المؤشر االرشادي خالل الفترة أداء الصندوق بفارق  .%0.63حيث حقق الصندوق  %00.32بينما حقق المؤشر االرشادي %00.70
 )0تفاصيل أي تغيرات حدثت على شروط وأحكام خالل عام 0202
تغيير الغير أساسي:
هي تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق إنسان االستثماري الوقفي وذلك بتعيين العضو المستقل خالد بن محمد الشريف بدال عن األستاذ حسان عبدالله الشعيبي.

تحديث الشروط واألحكام:
أبرز البنود المحدثة وهي تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق إنسان االستثماري الوقفي وتحديث الشروط واألحكام حتى تتماشى مع الئحة صناديق االستثمار المعدلة .

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 212الرياض  ,22122المملكة 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 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
 ) 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:
ال يوجد
 ) 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:
التاريخ

نوع المخالفة

الصندوق

7/00/0202
0/23/0202
0/20/0202
6/2/0202

قيود االستثمار المادة 12

السبب
ارتفاع سعر السهم أدى إلى زيادة
نسبة تركزه في الصندوق مما

المدة الزمنية لمعالجه المخالفة
تم معالجة المخالفات خالل المدة النظامية
وفق الئحة صناديق االستثمار

أدى إلى تجاوز قيود االستثمار

صندوق انسان االستثماري الوقفي
20/06/0202

خطأ في تسعير الوحدة

-

تم اتباع و تطبيق االجراءات النظامية وفق
الئحة صناديق االستثمار

 )22مدة إدارة الشخص المسجل كمدير الصندوق
منذ فبراير  —0221سنة واحدة و أحد عشر شهرا
 )22نسبة مصروفات كل صندوق بنهاية العام والمتوسط المرجح لنسبة مصروفات كل الصناديق الرئيسة المستثمر فيها
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 الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 212الرياض  ,22122المملكة 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 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
د) أمين الحفظ
)2

اسم أمين الحفظ وعنوانه:

شركة الرياض المالية  ،.سجل تجاري رقم  .2222071071تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم ()23232-73
واحة غرناطة
 0121حي الشهداء وحدة رقم 61
الرياض ،3031 – 27012
المملكة العربية السعودية
هاتف+166 22 1060066 / 1060010 :
فاكس+166 22 1060001 :
البريد االلكترونيrcss@riyadcapital.com :

 )0وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:

•

يعد أمين الحفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار ،سواء أدى 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.

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 212الرياض  ,22122المملكة 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 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
ه) مشغل الصندوق
)2

اسم مشغل الصندوق وعنوانه:

شركة البالد لإلستثمار "البالد المالية"
 0260طريق الملك فهد الفرعي  -العليا

وحدة رقم 00
الرياض 7322-20727
المملكة العربية السعودية
هاتف102227676 :
فاكس+166 22 012 6011 :
موقع االنترنتwww.albilad-capital.com :
 )0وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:
.2

سجل مالكي الوحدات وحفظه في المملكة.
ّ
يجب على مشغل الصندوق إعداد

.0

يجب على مشغل الصندوق أن يحفظ في سجل مالكي الوحدات المعلومات اآلتية بحد أدنى:

•

اسم مالك الوحدات ،وعنوانه ،وأرقام التواصل.

•

رقــم الهويــة الوطنيــة لمالــك الوحــدات أو رقــم إقامتــه أو رقــم جــواز ســفره أو رقــم ســجله التجاري بحسب الحال ،أو أي وسيلة تعريف أخرى تحددها الهيئة.

•

جنسية مالك الوحدات.

•

تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل

•

بيانات جميع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي أجراها كل مالك وحدات..

•

الرصـيد الحالي لعـدد الوحـدات (بما في ذلـك أجـزاء الوحـدات) المملوكة لكـل مالـك وحدات.

•

أي قيد أو حق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات.

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 212الرياض  ,22122المملكة 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 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
.7

ً
فـورا بحيث يعكـس التغـييرات في المعلومات المشار إليها في الفقرة  0أعاله.
يجب على مشغل الصندوق تحديث سجل مـالكي الوحـدات

.1

مسؤوال عن عملية توزيع األرباح على مالكي الوحدات.
يعد مشغل الصندوق
ً

.0

يجب على مشغل الصندوق معاملة طلبات االشتراك واالسترداد بالسـعر الـذي ُيحتسـب عنـد نقطة التقييم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد.

.6

يجب علـى مشـغل الصـندوق تنفيـذ طلبـات االشتراك واالسترداد بحيث ال تتعـارض مـع أي أحكام تتضمنها الئحة صناديق االستثمار أو شروط وأحكام الصندوق.

.3

يجب على مشغل الصندوق أن يدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد قبـل موعـد إقفـال العمـل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقييم التي ُحدد عندها سعر

االسترداد بحد أقصى.
.0
.1

ً
وعادال.
كامال
تقييما
مسؤوال عن تقييم أصول الصندوق
يعد مشغل الصندوق
ً
ً
ً
ً
ً
واحــدا بعــد
يومــا
يجب على مشغل الصندوق تقييم أصول الصندوق العام في كـل يـوم تعامـل في الوقت المحدد في شــروط وأحكــام الصــندوق ،وبمدة ال تتجــاوز
الموعد النهــائي لتقــديم طلبات االشتراك واالسترداد.

.22

يجب علـى مشـغل الصـندوق االلتزام بأحكـام الملحق ( )0مـن الئحة صناديق االستثمار الخاص بطـرق تقييم الصناديق العامة.

.22

بناء
يكون مشغل الصندوق
ً
ويحسب سعر الوحدات لكل من االشتراك واالسترداد في أي يوم تعامل ً
مسؤوال عن حساب سعر وحدات الصندوق العام الذي يشغلهُ .
على صافي قيمة أصول كل وحدة من وحدات الصندوق العام عند نقطة التقييم في يوم التعامل ذي العالقة.

.20

يجب على مشـغل الصـندوق بيـان أسـعار الوحـدات بصـيغة تحتوي علـى أربـع عالمات عشـرية على األقل.

.27

في حال تقييم أصل من أصول الصندوق العام بشـكل خـاطئ أو حسـاب سـعر وحـدة بشـكل خاطئ ،يجب على مشغل الصندوق توثيق ذلك.

.21

يجب على مشغل الصندوق تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلـك مـالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقييم أو التسعير دون تأخير .

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 212الرياض  ,22122المملكة 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.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2022سجل تجاري رقم ,2222012101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.20222-73:

32

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 0202
صندوق إنسان االستثماري الوقفي
وـ) مراجع الحسابات:
 )2اسم مراجع الحسابات وعنوانه:
برايس وترهاوس كوبرز ”“pwc
ص.ب 0000 .الرياض  22100المملكة العربية السعودية

هاتف+166 22 022 2122 :
موقع االنترنتwww.pwc.com :

ز) القوائم المالية:
تم اعداد القوائم المالية لفترة المحاسبة السنوية لصندوق االستثمار وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين( .مرفق القوائم المالية).

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 212الرياض  ,22122المملكة 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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صندوق إنسان اﻻستثماري الوقفي
)صندوق مفتوح مدار من قبل شركة البﻼد لﻼستثمار(
القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل
إلى السادة ﺣامﻠي الوﺣدات ومدير الصندوق
لﻠسنة المنتهية ﻓي  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

صندوق إنسان اﻻستثماري الوقفي
)صندوق مفتوح مدار من قبل شركة البﻼد لﻼستثمار(
القوائم المالية
لﻠسنة المنتهية ﻓي  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
الفهرس

صفﺣة

تقرير المراجع المستقل

٢-١

ﻗﺎﺋمﺔ المركز المﺎلي

٣

ﻗﺎﺋمﺔ الدخل والدخل الشﺎمل اﻵخر

٤

ﻗﺎﺋمﺔ التغيرات ﻓي حقوق الملكيﺔ العﺎﺋدة إلى حﺎملي الوحدات

٥

ﻗﺎﺋمﺔ التدﻓقﺎت النقديﺔ

٦

إيضﺎحﺎت حول القواﺋم المﺎليﺔ

٢٤ - ٧

تقرير المراجع المستقل إلى السادة  /ﺣامﻠي الوﺣدات ومدير صندوق إنسان اﻻستثماري الوقفي

المﺣترمين

رأينا
ﻓي رأينﺎ ،أن القواﺋم المﺎليﺔ تظهر بصورة عﺎدلﺔ ،من جميع النواحي الجوهريﺔ ،المركز المﺎلي لصندوق إنسﺎن اﻻستثمﺎري الوﻗفي
)"الصندوق"( كمﺎ ﻓي  ٣١ديسمبر  ،٢٠٢١وأداءه المﺎلي وتدﻓقﺎته النقديﺔ للسنﺔ المنتهيﺔ ﻓي ذلك التﺎريخ وﻓقﺎ ً للمعﺎيير الدوليﺔ للتقرير
المﺎلي المعتمدة ﻓي المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ ،والمعﺎيير واﻹصدارات اﻷخرى الصﺎدرة عن الهيﺋﺔ السعوديﺔ للمراجعين والمحﺎسبين.
ما قمنا بمراجعته
تتألف القواﺋم المﺎليﺔ للصندوق ممﺎ يلي:






ﻗﺎﺋمﺔ المركز المﺎلي كمﺎ ﻓي  ٣١ديسمبر .٢٠٢١
ﻗﺎﺋمﺔ الدخل والدخل الشﺎمل اﻵخر للسنﺔ المنتهيﺔ ﻓي ذلك التﺎريخ.
ﻗﺎﺋمﺔ التغيرات ﻓي حقوق الملكيﺔ العﺎﺋدة إلى حﺎملي الوحدات للسنﺔ المنتهيﺔ ﻓي ذلك التﺎريخ.
ﻗﺎﺋمﺔ التدﻓقﺎت النقديﺔ للسنﺔ المنتهيﺔ ﻓي ذلك التﺎريخ.
إيضﺎحﺎت حول القواﺋم المﺎليﺔ ،التي تتضمن السيﺎسﺎت المحﺎسبيﺔ الهﺎمﺔ والمعلومﺎت التفسيريﺔ اﻷخرى.

أساس الرأي
لقد ﻗمنﺎ بمراجعتنﺎ وﻓقﺎ ً لمعﺎيير المراجعﺔ الدوليﺔ المعتمدة ﻓي المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ .إن مسؤوليتنﺎ بموجب هذه المعﺎيير تم توضيحهﺎ
ﻓي تقريرنﺎ بﺎلتفصيل ضمن ﻗسم مسؤوليﺎت المراجع حول مراجعﺔ القواﺋم المﺎليﺔ.
نعتقد أن أدلﺔ المراجعﺔ التي تم الحصول عليهﺎ كﺎﻓيﺔ ومنﺎسبﺔ كأسﺎس ﻹبداء رأينﺎ.
اﻻستقﻼل
إننﺎ مستقلون عن الصندوق وﻓقﺎ ً لقواعد سلوك وآداب المهنﺔ المعتمدة ﻓي المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ المتعلقﺔ بمراجعتنﺎ للقواﺋم المﺎليﺔ ،كمﺎ
التزمنﺎ بمسؤوليﺎتنﺎ اﻷخﻼﻗيﺔ اﻷخرى وﻓقﺎ ً لهذه القواعد.

مسؤوليات مدير الصندوق والمكﻠفين بالﺣوكمة عن القوائم المالية
إن مدير الصندوق مسؤول عن اﻹعداد والعرض العﺎدل للقواﺋم المﺎليﺔ وﻓقﺎ ً للمعﺎيير الدوليﺔ للتقرير المﺎلي المعتمدة ﻓي المملكﺔ العربيﺔ
السعوديﺔ والمعﺎيير واﻹصدارات اﻷخرى الصﺎدرة عن الهيﺋﺔ السعوديﺔ للمراجعين والمحﺎسبين ،واﻷحكﺎم المطبقﺔ لصنﺎديق اﻻستثمﺎر
الصﺎدرة عن هيﺋﺔ السوق المﺎليﺔ وأحكﺎم وشروط الصندوق ،وعن نظﺎم الرﻗﺎبﺔ الداخلي الذي يراه مدير الصندوق ضروريﺎ ً ليتمكن من
إعداد ﻗواﺋم مﺎليﺔ خﺎليﺔ من التحريفﺎت الجوهريﺔ ،سوا ًء كﺎنت نﺎتجﺔ عن غش أو خطأ.
عند إعداد القواﺋم المﺎليﺔ ،يكون مدير الصندوق مسؤول عن تقييم ﻗدرة الصندوق على اﻻستمرار وﻓقﺎ لمبدأ اﻻستمراريﺔ ،واﻹﻓصﺎح،
حسبمﺎ هو مﻼﺋم ،عن اﻷمور المتعلقﺔ بمبدأ اﻻستمراريﺔ واستخدام مبدأ اﻻستمراريﺔ المحﺎسبي مﺎ لم تكن هنﺎك نيﺔ لمدير الصندوق ﻓي
تصفيﺔ الصندوق أو وﻗف عمليﺎته ،أو عدم وجود بديل حقيقي بخﻼف ذلك.
إن مجلس إدارة الصندوق مسؤول عن اﻹشراف على عمليﺔ إعداد التقﺎرير المﺎليﺔ للصندوق.

ﺑﺮاﻳﺲ وﺗﺮﻫﺎوس ﻛﻮﺑﺮز ،ﺗﺮﺧﻴﺺ رﻗﻢ ) ،(٢٥ﺑﺮج اﳌﻤﻠﻜﺔ ،ص.ب ،٨٢٨٢ .الﺮ ض  ،١١٤٨٢اﳌﻤﻠﻜﺔ الﻌﺮﺑﻴﺔ الﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻫﺎﺗﻒ ،+٩٦٦ (١١) ٢١١-٠٤٠٠ :ﻓﺎﻛﺲwww.pwc.com/middle-east ،+٩٦٦ (١١) ٢١١-٠٤٠١ :
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المﺣترمين )تتمة(

مسؤوليات المراجع ﺣول مراجعة القوائم المالية
تتمثل أهداﻓنﺎ ﻓي الحصول على تأكيد معقول حول مﺎ إذا كﺎنت القواﺋم المﺎليﺔ ككل خﺎليﺔ من اﻷخطﺎء الجوهريﺔ ،سواء كﺎنت نﺎتجﺔ عن
غش أو خطأ ،وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينﺎ .يُعد التأكيد المعقول مستوى عﺎ ٍل من التأكيد ،ولكنه ﻻ يضمن أن عمليﺔ
المراجعﺔ التي تم القيﺎم بهﺎ وﻓقﺎ ً لمعﺎيير المراجعﺔ الدوليﺔ المعتمدة ﻓي المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ ،ستكشف داﺋمﺎ ً عن خطأ جوهري عند
وجوده .يمكن أن تنتﺞ التحريفﺎت من غش أو خطأ ،وتُعَد جوهريﺔ ،بمفردهﺎ أو ﻓي مجموعهﺎ ،إذا كﺎن من المتوﻗع إلى حد معقول أن
تؤثر على القرارات اﻻﻗتصﺎديﺔ التي يتخذهﺎ المستخدمون بنﺎ ًء على هذه القواﺋم المﺎليﺔ.
وﻓي إطﺎر عمليﺔ المراجعﺔ التي تم القيﺎم بهﺎ وﻓقﺎ ً لمعﺎيير المراجعﺔ الدوليﺔ المعتمدة ﻓي المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ ،نمﺎرس الحكم المهني
ونحﺎﻓظ على الشك المهني خﻼل عمليﺔ المراجعﺔ .كمﺎ نقوم أيضﺎ ً بمﺎ يلي:


تحديد وتقييم مخﺎطر وجود تحريفﺎت جوهريﺔ ﻓي القواﺋم المﺎليﺔ ،سواء كﺎنت نﺎتجﺔ عن غش أو خطأ ،وتصميم وتنفيذ إجراءات
مراجعﺔ لمواجهﺔ هذه المخﺎطر ،والحصول على أدلﺔ مراجعﺔ كﺎﻓيﺔ ومنﺎسبﺔ كأسﺎس ﻹبداء رأينﺎ .إن مخﺎطر عدم اكتشﺎف أي
تحريفﺎت جوهريﺔ نﺎتجﺔ عن الغش يعد أكبر من المخﺎطر النﺎجمﺔ عن الخطأ ،حيث ﻗد ينطوي الغش على تواطؤ أو تزوير أو حذف
متعمد أو إﻓﺎدات مضللﺔ أو تجﺎوز نظﺎم الرﻗﺎبﺔ الداخلي.



الحصول على ﻓهم ﻷنظمﺔ الرﻗﺎبﺔ الداخليﺔ المتعلقﺔ بعمليﺔ المراجعﺔ لغرض تصميم إجراءات مراجعﺔ مﻼﺋمﺔ للظروف ،وليس
لغرض إبداء رأي حول ﻓعﺎليﺔ أنظمﺔ الرﻗﺎبﺔ الداخليﺔ لمدير الصندوق.



تقييم مدى مﻼﺋمﺔ السيﺎسﺎت المحﺎسبيﺔ المستخدمﺔ ،ومدى معقوليﺔ التقديرات المحﺎسبيﺔ واﻹﻓصﺎحﺎت ذات العﻼﻗﺔ التي ﻗﺎم بهﺎ مدير
الصندوق.



استنتﺎج مدى مﻼءمﺔ استخدام مدير الصندوق لمبدأ اﻻستمراريﺔ المحﺎسبي ،وبنﺎ ًء على أدلﺔ المراجعﺔ التي تم الحصول عليهﺎ ،تحديد
مﺎ إذا كﺎن هنﺎك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول ﻗدرة الصندوق على اﻻستمرار
ﻓي أعمﺎله .وإذا توصلنﺎ إلى وجود عدم تأكد جوهري ،يجب علينﺎ لفت اﻻنتبﺎه ﻓي تقريرنﺎ إلى اﻹﻓصﺎحﺎت ذات العﻼﻗﺔ ﻓي القواﺋم
المﺎليﺔ ،أو تعديل رأينﺎ إذا كﺎنت هذه اﻹﻓصﺎحﺎت غير كﺎﻓيﺔ .تستند استنتﺎجﺎتنﺎ إلى أدلﺔ المراجعﺔ التي تم الحصول عليهﺎ حتى تﺎريخ
تقريرنﺎ .ومع ذلك ،ﻓإن اﻷحداث أو الظروف المستقبليﺔ ﻗد تؤدي إلى عدم استمرار الصندوق ﻓي أعمﺎله.



تقييم العرض العﺎم وهيكل ومحتوى القواﺋم المﺎليﺔ ،بمﺎ ﻓي ذلك اﻹﻓصﺎحﺎت ،وتحديد مﺎ إذا كﺎنت القواﺋم المﺎليﺔ تمثل المعﺎمﻼت
واﻷحداث ذات العﻼﻗﺔ بطريقﺔ تحقق العرض العﺎدل.

نقوم بإبﻼغ المكلفين بﺎلحوكمﺔ  -من بين أمور أخرى  -بﺎلنطﺎق والتوﻗيت المخطط لعمليﺔ المراجعﺔ ونتﺎﺋﺞ المراجعﺔ الجوهريﺔ ،بمﺎ ﻓي
ذلك أي أوجه ﻗصور هﺎمﺔ ﻓي نظﺎم الرﻗﺎبﺔ الداخلي التي نكتشفهﺎ خﻼل مراجعتنﺎ.
برايس وترهاوس كوبرز

ـــــــــــــــــــــــــــــ
مفضل عباس عﻠي
ترخيص رقم ٤٤٧
 ٢٧شعبﺎن ١٤٤٣هـ
) ٣٠مﺎرس (٢٠٢٢

٢

صندوق إنسان اﻻستثماري الوقفي
قائمة المركز المالي
)جميع المبﺎلغ بآﻻف الريﺎﻻت السعوديﺔ مﺎ لم يذكر غير ذلك(

إيضاح
الموجودات
نقد ومﺎ يمﺎﺛله
استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلتكلفﺔ المطفأة ،بﺎلصﺎﻓي
استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل
ذمم مدينﺔ مقﺎبل بيع استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ
من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل
مجموع الموجودات

٣
٢-٤
)١-٧،٥-٤أ( )(٣

كما ﻓي
 ٣١ديسمبر
٢٠٢١

كما ﻓي
 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

٣٫٨٩٥
٣٢٫٤٥٩
١٦٨٫٦٢٩

٣٫١٩٦
١٧٫٠٠٩
١٢٦٫٩٧٢

٦٫١١٨
٢١١٫١٠١

٣٫٤٢٧
١٥٠٫٦٠٤

٧
١٧٫٤٦٣
٦٣٢
١٨٫١٠٢

٣
٣٣
٣٦

ﺣقوق المﻠكية العائدة إلى ﺣامﻠي الوﺣدات

١٩٢٫٩٩٩

١٥٠٫٥٦٨

وﺣدات مصدرة باﻵﻻف

١٧٫٤٨٧

١٥٫٠٠٤

ﺣقوق المﻠكية لﻠوﺣدة الواﺣدة بالرياﻻت السعودية

١١٫٠٣٦٧

١٠٫٠٣٥٢

المطﻠوبات
أتعﺎب إدارة مستحقﺔ
أربﺎح مستحقﺔ الدﻓع
مستحقﺎت ومطلوبﺎت أخرى
مجموع المطﻠوبات

٥
٨

تعتبر اﻹيضﺎحﺎت المرﻓقﺔ من رﻗم  ١إلى رﻗم  ١٣جزءا ً ﻻ يتجزأ من هذه القواﺋم المﺎليﺔ.

٣

صندوق إنسان اﻻستثماري الوقفي
قائمة الدخل والدخل الشامل اﻵخر
)جميع المبﺎلغ بآﻻف الريﺎﻻت السعوديﺔ مﺎ لم يذكر غير ذلك(

إيضاح
الدخل
إيرادات توزيعﺎت أربﺎح
ربح من استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلتكلفﺔ المطفأة:
 مرابحﺔ السلع صكوكربح ) /خسﺎرة( محققﺔ من بيع استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ
بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل ،بﺎلصﺎﻓي
ربح غير محقق ﻓي القيمﺔ العﺎدلﺔ من إعﺎدة ﻗيﺎس استﺛمﺎرات
محتفظ بهﺎ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل ،بﺎلصﺎﻓي
صﺎﻓي خسﺎرة صرف عمﻼت أجنبيﺔ
مجموع الدخل

١-٤
٢-٤

لﻠسنة المنتهية ﻓي
 ٣١ديسمبر
٢٠٢١

لﻠفترة من ٢٦
نوﻓمبر ٢٠١٩
)تاريخ بدء العمﻠيات(
إلى  ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

٥٫٢٧٩

٣٫٧٠٦

٢٫٤٤٩

٢٢٣
٢٫٤٤٩

٢٤٫٥٩٣

)(٦٦٩

٥-٤

٤٫٢٣٢
)(٥٨
٣٦٫٤٩٥

٦٫٣٣٦
)(١١٧
١١٫٩٢٨

٥
٦

)(١٫٢٣٩
)(٥٣٢

)(٩٨٥
)(٣٨٨

٣-٤

٢
)(١٫٧٦٩

)(٦٦
)(١٫٤٣٩

صاﻓي الربح لﻠسنة  /لﻠفترة
الدخل الشﺎمل اﻵخر للسنﺔ  /للفترة

٣٤٫٧٢٦
-

١٠٫٤٨٩
-

مجموع الدخل الشامل لﻠسنة  /لﻠفترة

٣٤٫٧٢٦

١٠٫٤٨٩

المصاريف
أتعﺎب اﻹدارة
مصﺎريف أخرى
عكس ) /مخصص( اﻻنخفﺎض ﻓي ﻗيمﺔ اﻻستﺛمﺎرات
المحتفظ بهﺎ بﺎلتكلفﺔ المطفأة
مجموع المصاريف

تعتبر اﻹيضﺎحﺎت المرﻓقﺔ من رﻗم  ١إلى رﻗم  ١٣جزءا ً ﻻ يتجزأ من هذه القواﺋم المﺎليﺔ.

٤

صندوق إنسان اﻻستثماري الوقفي
قائمة التغيرات ﻓي ﺣقوق المﻠكية العائدة إلى ﺣامﻠي الوﺣدات
)جميع المبﺎلغ بآﻻف الريﺎﻻت السعوديﺔ مﺎ لم يذكر غير ذلك(

إيضاح

لﻠسنة المنتهية ﻓي
 ٣١ديسمبر
٢٠٢١

لﻠفترة من ٢٦
نوﻓمبر ٢٠١٩
)تاريخ بدء العمﻠيات(
إلى  ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

ﺣقوق المﻠكية ﻓي بداية السنة  /الفترة

١٥٠٫٥٦٨

-

مجموع الدخل الشﺎمل للسنﺔ /للفترة

٣٤٫٧٢٦

١٠٫٤٨٩

التغيرات من معامﻼت الوﺣدات
متحصﻼت من إصدار وحدات
مدﻓوعﺎت مقﺎبل وحدات مستردة

٢٥٫١٦٨
٢٥٫١٦٨
٨

توزيعﺎت أربﺎح
ﺣقوق المﻠكية ﻓي نهاية السنة  /الفترة

)(١٧٫٤٦٣
١٩٢٫٩٩٩

لﻠسنة المنتهية ﻓي
 ٣١ديسمبر
٢٠٢١
وﺣدات 'باﻵﻻف'

١٥٠٫٠٤٣
١٥٠٫٠٤٣
)(٩٫٩٦٤
١٥٠٫٥٦٨
لﻠفترة من ٢٦
نوﻓمبر ٢٠١٩
)تاريخ بدء العمﻠيات(
إلى  ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
وﺣدات 'باﻵﻻف'

الوﺣدات ﻓي بداية السنة  /الفترة

١٥٫٠٠٤

-

الوحدات المصدرة
الوحدات المستردة
صاﻓي التغير ﻓي الوﺣدات

٢٫٤٨٣
٢٫٤٨٣

١٥٫٠٠٤
١٥٫٠٠٤

الوﺣدات ﻓي نهاية السنة  /الفترة

١٧٫٤٨٧

١٥٫٠٠٤

تعتبر اﻹيضﺎحﺎت المرﻓقﺔ من رﻗم  ١إلى رﻗم  ١٣جزءا ً ﻻ يتجزأ من هذه القواﺋم المﺎليﺔ.

٥

صندوق إنسان اﻻستثماري الوقفي
قائمة التدﻓقات النقدية
)جميع المبﺎلغ بآﻻف الريﺎﻻت السعوديﺔ مﺎ لم يذكر غير ذلك(

لﻠسنة المنتهية ﻓي
 ٣١ديسمبر
٢٠٢١

إيضاح
التدﻓقات النقدية من اﻷنشطة التشغيﻠية
صﺎﻓي الربح للسنﺔ  /للفترة
تعديﻼت لـ:
ربح من استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلتكلفﺔ المطفأة:
 مرابحﺔ السلع صكوك)ربح(  /خسﺎرة محققﺔ من بيع استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ
من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل ،بﺎلصﺎﻓي
ربح غير محقق ﻓي القيمﺔ العﺎدلﺔ من إعﺎدة ﻗيﺎس استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ
بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل ،بﺎلصﺎﻓي
إيرادات توزيعﺎت أربﺎح ،بﺎلصﺎﻓي
)عكس(  /مخصص اﻻنخفﺎض ﻓي ﻗيمﺔ اﻻستﺛمﺎرات المحتفظ بهﺎ
بﺎلتكلفﺔ المطفأة

لﻠفترة من ٢٦
نوﻓمبر ٢٠١٩
)تاريخ بدء العمﻠيات(
إلى  ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

٣٤٫٧٢٦

١٠٫٤٨٩

)(٢٫٤٤٩

)(٢٢٣
)(٢٫٤٤٩

)(٢٤٫٥٩٣

٦٦٩

)(٤٫٢٣٢
)(٥٫٢٧٩

)(٦٫٣٣٦
)(٣٫٧٠٦

)( ٢
)(١٫٨٢٩

٦٦
)(١٫٤٩٠

صاﻓي التغيرات ﻓي الموجودات والمطﻠوبات التشغيﻠية
استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلتكلفﺔ المطفأة
ذمم مدينﺔ مقﺎبل بيع استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل
ﻗﺎﺋمﺔ الدخل
أتعﺎب إدارة مستحقﺔ
مستحقﺎت ومطلوبﺎت أخرى
النقد المستخدم ﻓي اﻷنشطﺔ التشغيليﺔ

)(١٣٫٠٩١

)(١٦٫٩٠٩

)(٢٫٦٩١
٤
٥٩٩
)(١٥٫١٧٩

)(٣٫٤٢٧
٣
٣٣
)(٢٠٫٣٠٠

توزيعﺎت أربﺎح مستلمﺔ
أربﺎح مستلمﺔ من مرابحﺔ السلع
أربﺎح مستلمﺔ من اﻻستﺛمﺎر ﻓي الصكوك
صﺎﻓي النقد المستخدم ﻓي اﻷنشطﺔ التشغيليﺔ

٥٫٢٧٩
٩٢
)(١١٫٦٣٧

٣٫٧٠٦
٢٢٣
٢٫٢٨٣
)(١٥٫٥٧٨

)(٢٢٢٫٣٧٠

)(٢٧٢٫٥٤٥

٢٠٩٫٥٣٨
)(١٢٫٨٣٢

١٥١٫٢٤٠
)(١٢١٫٣٠٥

٢٥٫١٦٨
٢٥٫١٦٨

١٥٠٫٠٤٣
)(٩٫٩٦٤
١٤٠٫٠٧٩

٢ -٤

التدﻓقات النقدية من اﻷنشطة اﻻستثمارية
شراء استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل
متحصﻼت من بيع استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل
ﻗﺎﺋمﺔ الدخل
صﺎﻓي النقد المستخدم ﻓي اﻷنشطﺔ اﻻستﺛمﺎريﺔ

٥ -٤

التدﻓقات النقدية من اﻷنشطة التمويﻠية
متحصﻼت من إصدار وحدات
توزيعﺎت أربﺎح مدﻓوعﺔ
توزيعﺎت صﺎﻓي النقد النﺎتﺞ من اﻷنشطﺔ التمويليﺔ
صاﻓي التغير ﻓي النقد وما يماثﻠه
نقد ومﺎ يمﺎﺛله ﻓي بدايﺔ السنﺔ  /الفترة

٣

٦٩٩
٣٫١٩٦

٣٫١٩٦
-

النقد وما يماثﻠه ﻓي نهاية السنة  /الفترة

٣

٣٫٨٩٥

٣٫١٩٦

١٨٤٫٩٤٥
٧٨٫٦٣٦
٦٥٫٥٤٥
١٧٫٤٦٣

١٥١٫٩٠٩
٤٤٩٫٢٧١
٣٨٫٣٦٢
-

معﻠومات إضاﻓية
بيع استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل
شراء استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلتكلفﺔ المطفأة
بيع استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلتكلفﺔ المطفأة
توزيعﺎت أربﺎح نقديﺔ معلن عنهﺎ ولم يتم دﻓعهﺎ بعد

٥ -٤

٨

تعتبر اﻹيضﺎحﺎت المرﻓقﺔ من رﻗم  ١إلى رﻗم  ١٣جزءا ً ﻻ يتجزأ من هذه القواﺋم المﺎليﺔ.
٦

صندوق إنسان اﻻستثماري الوقفي
إيضاﺣات ﺣول القوائم المالية
لﻠسنة المنتهية ﻓي  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبﺎلغ بآﻻف الريﺎﻻت السعوديﺔ مﺎ لم يذكر غير ذلك(
١

الوضع القانوني واﻷنشطة الرئيسية

صندوق إنسﺎن اﻻستﺛمﺎري الوﻗفي )"الصندوق"( هو صندوق استﺛمﺎري مفتوح ،مدار من ﻗبل شركﺔ البﻼد لﻼستﺛمﺎر )"مدير الصندوق"(،
وهي شركﺔ تﺎبعﺔ لبنك البﻼد )"البنك"( لصﺎلح حﺎملي وحدات الصندوق )"حﺎملو الوحدات"( .يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو ﻓي رأس
المﺎل بﺎستﺛمﺎر موجودات الصندوق وتوزيع نسبﺔ من العواﺋد )عﺎﺋد الوﻗف( على أسﺎس سنوي ومستمر على الجهﺎت الوﻗفيﺔ المحددة
للصندوق والمتمﺛلﺔ ﻓي دعم رعﺎيﺔ اﻷيتﺎم عبر الجهﺔ المستفيدة )الجمعيﺔ الخيريﺔ لرعﺎيﺔ اﻷيتﺎم )إنسﺎن((.
تأسس الصندوق بتﺎريخ  ٢٦نوﻓمبر ) ٢٠١٩المواﻓق  ٣ربيع اﻷول ١٤٤١هـ(.
وعند التعﺎمل مع حﺎملي الوحدات ،يعتبر مدير الصندوق أن الصندوق بمﺛﺎبﺔ وحدة محﺎسبيﺔ مستقلﺔ ،وعليه يقوم مدير الصندوق بإعداد
ﻗواﺋم مﺎليﺔ منفصلﺔ للصندوق .إضﺎﻓﺔ لذلك ،يعتبر حﺎملو الوحدات ُمﻼكﺎ ً مستفيدين من موجودات الصندوق .يتحمل مدير الصندوق
مسؤوليﺔ إدارة الصندوق.
شركﺔ الريﺎض المﺎليﺔ هي أمين الحفظ للصندوق.
يخضع الصندوق ﻷحكﺎم ﻻﺋحﺔ صنﺎديق اﻻستﺛمﺎر )"الﻼﺋحﺔ"( الصﺎدرة عن هيﺋﺔ السوق المﺎليﺔ بتﺎريخ  ٣ذي الحجﺔ ١٤٢٧هـ )المواﻓق
 ٢٤ديسمبر  (٢٠٠٦والمعدلﺔ بقرار مجلس هيﺋﺔ السوق المﺎليﺔ ﻓي  ١٢رجب ١٤٤٢هـ )المواﻓق  ٢٤ﻓبراير  (٢٠٢١ويتواﻓق مع اﻷنظمﺔ
والتوجيهﺎت السﺎريﺔ على الصنﺎديق العﺎمﺔ الصﺎدرة عن هيﺋﺔ السوق المﺎليﺔ.
٢

السياسات المﺣاسبية الهامة

إن السيﺎسﺎت المحﺎسبيﺔ الهﺎمﺔ المطبقﺔ ﻓي إعداد هذه القواﺋم المﺎليﺔ مبينﺔ أدنﺎه .لقد تم تطبيق هذه السيﺎسﺎت بشك ٍل منتظم على كﺎﻓﺔ الفترات
المعروضﺔ ،مﺎ لم يُذكر غير ذلك.
١-٢

أسس اﻹعداد

أعدت هذه القواﺋم المﺎليﺔ للصندوق وﻓقﺎ ً للمعﺎيير الدوليﺔ للتقرير المﺎلي المعتمدة ﻓي المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ والمعﺎيير واﻹصدارات
اﻷخرى الصﺎدرة عن الهيﺋﺔ السعوديﺔ للمراجعين والمحﺎسبين.
تم إعداد هذه القواﺋم المﺎليﺔ على أسﺎس طريقﺔ مبدأ التكلفﺔ التﺎريخيﺔ ،بﺎستﺛنﺎء إعﺎدة ﻗيﺎس اﻻستﺛمﺎرات المحتفظ بهﺎ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من
خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل.
ليس للصندوق دورة تشغيليﺔ يمكن تعريفهﺎ بوضوح ولذلك ﻻ يتم عرض الموجودات والمطلوبﺎت المتداولﺔ وغير المتداولﺔ بشكل منفصل
ً
وبدﻻ من ذلك ،تعرض الموجودات والمطلوبﺎت بحسب ترتيب سيولتهﺎ .ومع ذلك ،يتم تصنيف جميع اﻷرصدة
ﻓي ﻗﺎﺋمﺔ المركز المﺎلي.
بصفﺔ عﺎمﺔ على أنهﺎ متداولﺔ بﺎستﺛنﺎء "استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلتكلفﺔ المطفأة".
بإمكﺎن الصندوق استرداد أو تسويﺔ كﺎﻓﺔ الموجودات والمطلوبﺎت خﻼل  ١٢شهرا ً من تﺎريخ التقرير.
٢-٢

تقديرات وأﺣكام مﺣاسبية مؤثرة

يتطلب إعداد هذه القواﺋم المﺎليﺔ أن تقوم اﻹدارة بإصدار أحكﺎم وتقديرات واﻓتراضﺎت تؤﺛر على تطبيق السيﺎسﺎت المحﺎسبيﺔ والمبﺎلغ
المسجلﺔ للموجودات والمطلوبﺎت والدخل والمصﺎريف .وﻗد تختلف النتﺎﺋﺞ الفعليﺔ عن هذه التقديرات .يتم ﻓحص التقديرات واﻻﻓتراضﺎت
المتعلقﺔ بهﺎ بشكل مستمر .يتم إﺛبﺎت تعديﻼت على التقديرات المحﺎسبيﺔ ﻓي الفترة  /السنﺔ التي يتم ﻓيهﺎ تعديل التقديرات وﻓي أي سنوات
مستقبليﺔ تتأﺛر بهﺎ .ليس هنﺎك أي مجﺎﻻت لﻸحكﺎم الجوهريﺔ أو اﻻﻓتراضﺎت الهﺎمﺔ المستخدمﺔ ﻓي إعداد هذه القواﺋم المﺎليﺔ.
إن ﻗيﺎس مخصص الخسﺎرة اﻻﺋتمﺎنيﺔ المتوﻗعﺔ للموجودات المﺎليﺔ المقﺎسﺔ بﺎلتكلفﺔ المطفأة يتطلب استخدام نمﺎذج معقدة واﻓتراضﺎت مهمﺔ
حول الظروف اﻻﻗتصﺎديﺔ المستقبليﺔ والسلوك اﻻﺋتمﺎني .ومع ذلك ،ﻻ تُعد جوهريﺔ بﺎلنسبﺔ للصندوق ﻓي الوﻗت الحﺎلي.

٧

صندوق إنسان اﻻستثماري الوقفي
إيضاﺣات ﺣول القوائم المالية
لﻠسنة المنتهية ﻓي  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبﺎلغ بآﻻف الريﺎﻻت السعوديﺔ مﺎ لم يذكر غير ذلك(
٣-٢
) (١

التغيرات ﻓي السياسات المﺣاسبية واﻹﻓصاﺣات
المعايير أو التعديﻼت الجديدة المطبقة من قبل الصندوق

أصدر مجلس معﺎيير المحﺎسبﺔ الدولي التعديﻼت التﺎليﺔ على المعﺎيير المحﺎسبيﺔ ،التي كﺎنت سﺎريﺔ من  ١ينﺎير  ٢٠٢١ولكن ليس لهﺎ أي
أﺛر جوهري على القواﺋم المﺎليﺔ للصندوق.
)أ(

إصﻼح مؤشر سعر الفﺎﺋدة  -المرحلﺔ ) ٢تعديﻼت على المعيﺎر الدولي للتقرير المﺎلي رﻗم  ٩ومعيﺎر المحﺎسبﺔ الدولي رﻗم ٣٩
والمعيﺎر الدولي للتقرير المﺎلي رﻗم  ٧والمعيﺎر الدولي للتقرير المﺎلي رﻗم  ٤والمعيﺎر الدولي للتقرير المﺎلي رﻗم .(١٦

)ب( تعديﻼت على المعيﺎر الدولي للتقرير المﺎلي رﻗم  ٤عقود التأمين  -تأجيل المعيﺎر الدولي للتقرير المﺎلي رﻗم .٩
) (٢

المعايير المﺣاسبية الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد

أصدر مجلس معﺎيير المحﺎسبﺔ الدولي المعﺎيير والتعديﻼت المحﺎسبيﺔ التﺎليﺔ التي كﺎنت سﺎريﺔ للفترات التي تبدأ ﻓي أو بعد  ١ينﺎير
 .٢٠٢٢واختﺎر الصندوق عدم التطبيق المبكر لهذه اﻹصدارات ،وليس من المتوﻗع أن يكون لهﺎ أﺛر جوهري على القواﺋم المﺎليﺔ للصندوق.







مرجع خﺎص بﺎﻹطﺎر المفﺎهيمي )تعديﻼت على المعيﺎر الدولي للتقرير المﺎلي رﻗم .(٣
عقود مكلفﺔ  -تكلفﺔ تنفيذ العقد )تعديﻼت على معيﺎر المحﺎسبﺔ الدولي رﻗم .(٣٧
التحسينﺎت السنويﺔ على المعﺎيير الدوليﺔ للتقرير المﺎلي .٢٠٢٠ - ٢٠١٨
ممتلكﺎت ومصنع ومعدات  -متحصﻼت ﻗبل اﻻستخدام المقصود )تعديﻼت على معيﺎر المحﺎسبﺔ الدولي رﻗم .(١٦
تصنيف المطلوبﺎت بﺎعتبﺎرهﺎ متداولﺔ أو غير متداولﺔ )تعديﻼت على معيﺎر المحﺎسبﺔ الدولي رﻗم .(١
المعيﺎر الدولي للتقرير المﺎلي رﻗم  ١٧عقود التأمين.

٤-٢

العمﻠة الوظيفية وعمﻠة العرض

إن البنود المدرجﺔ ﻓي القواﺋم المﺎليﺔ يتم ﻗيﺎسهﺎ بﺎستخدام عملﺔ البيﺋﺔ اﻻﻗتصﺎديﺔ الرﺋيسيﺔ التي يعمل ﻓيهﺎ الصندوق )"العملﺔ الوظيفيﺔ"(.
تم عرض هذه القواﺋم المﺎليﺔ بﺎل﷼ السعودي ،وهو العملﺔ الوظيفيﺔ وعملﺔ العرض للصندوق .تم تقريب جميع المعلومﺎت المﺎليﺔ
المعروضﺔ بﺎل﷼ السعودي ﻷﻗرب ألف.
يتم تحويل المعﺎمﻼت التي تتم بﺎلعمﻼت اﻷجنبيﺔ إلى ال﷼ السعودي على أسﺎس أسعﺎر الصرف السﺎﺋدة ﻓي تﺎريخ تلك المعﺎمﻼت .يتم
تحويل الموجودات والمطلوبﺎت بﺎلعمﻼت اﻷجنبيﺔ إلى ال﷼ السعودي على أسﺎس أسعﺎر الصرف السﺎﺋدة ﻓي تﺎريخ التقرير .يتم إدراج
أربﺎح وخسﺎﺋر ﻓروق العملﺔ النﺎتجﺔ عن تحويل الموجودات والمطلوبﺎت النقديﺔ بﺎستخدام أسعﺎر الصرف السﺎﺋدة ﻓي تﺎريخ التقرير ومن
تسويﺔ المعﺎمﻼت ﻓي ﻗﺎﺋمﺔ الدخل .أجرى الصندوق تعﺎمﻼت بعمﻼت أجنبيﺔ خﻼل السنﺔ بلغت ﻓي  ٣١ديسمبر  ٥٨ألف ﷼ سعودي
) ١١٧ :٢٠٢٠ألف(.
٥-٢

نقد وما يماثﻠه

لغرض ﻗﺎﺋمﺔ التدﻓقﺎت النقديﺔ ،يتألف النقد ومﺎ يمﺎﺛله من رصيد لدى بنك البﻼد ،والرصيد المحتفظ به ﻓي حسﺎب أمين الحفظ لدى شركﺔ
الريﺎض المﺎليﺔ .يتم إدراج النقد ومﺎ يمﺎﺛله بﺎلتكلفﺔ المطفأة ﻓي ﻗﺎﺋمﺔ المركز المﺎلي.
٦-٥

١-٦-٢

اﻷدوات المالية

طرق القياس

اﻹﺛبﺎت والقيﺎس المبدﺋي
يتم إﺛبﺎت الموجودات المﺎليﺔ والمطلوبﺎت المﺎليﺔ عندمﺎ يصبح الصندوق طرﻓًﺎ ﻓي اﻷحكﺎم التعﺎﻗديﺔ لﻸداة .يسجل الصندوق استﺛمﺎرات
ﻓي المرابحﺔ والصكوك وصنﺎديق استﺛمﺎريﺔ مشتركﺔ على أسﺎس "تﺎريخ التسويﺔ".

٨

صندوق إنسان اﻻستثماري الوقفي
إيضاﺣات ﺣول القوائم المالية
لﻠسنة المنتهية ﻓي  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبﺎلغ بآﻻف الريﺎﻻت السعوديﺔ مﺎ لم يذكر غير ذلك(
عند اﻹﺛبﺎت المبدﺋي ،يقيس الصندوق الموجودات المﺎليﺔ والمطلوبﺎت المﺎليﺔ بقيمتهﺎ العﺎدلﺔ مضﺎﻓﺎ ً إليهﺎ أو نﺎﻗصﺎً ،ﻓي حﺎل لم يكن اﻷصل
أو اﻻلتزام المﺎلي بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل ،تكﺎليف المعﺎملﺔ اﻹضﺎﻓيﺔ أو المتعلقﺔ مبﺎشرة بﺎﻗتنﺎء أو إصدار الموجودات المﺎليﺔ
أو المطلوبﺎت المﺎليﺔ كﺎﻷتعﺎب أو العموﻻت .ويتم تحميل تكﺎليف معﺎمﻼت الموجودات والمطلوبﺎت المﺎليﺔ المدرجﺔ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ ﻓي
ﻗﺎﺋمﺔ الدخل ضمن المصﺎريف ﻓي ﻗﺎﺋمﺔ الدخل .مبﺎشرة بعد اﻹﺛبﺎت المبدﺋي ،يتم إﺛبﺎت مخصص الخسﺎرة اﻻﺋتمﺎنيﺔ المتوﻗعﺔ للموجودات
المﺎليﺔ المقﺎسﺔ بﺎلتكلفﺔ المطفأة كمﺎ هو مبين ﻓي اﻹيضﺎح رﻗم  ،٣-٦-٢ممﺎ ينتﺞ عنه خسﺎرة انخفﺎض ﻓي القيمﺔ يتم إﺛبﺎتهﺎ ﻓي ﻗﺎﺋمﺔ الدخل
عندمﺎ يكون اﻷصل ﻗد نشأ حديﺛﺎ ً.

٢-٦-٢

تصنيف وقياس الموجودات المالية

يصنف الصندوق أدوات حقوق الملكيﺔ الخﺎصﺔ به بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل وموجودات مﺎليﺔ أخرى بﺎلتكلفﺔ المطفأة .ﻓيمﺎ
يلي متطلبﺎت التصنيف لحقوق الملكيﺔ وأدوات الدين:
أدوات حقوق الملكيﺔ
أدوات حقوق الملكيﺔ هي أدوات تستوﻓي تعريف حقوق الملكيﺔ من وجهﺔ نظر المصدّر ،أي اﻷدوات التي ﻻ تحتوي على التزام تعﺎﻗدي
بﺎلدﻓع ،وبأنه دليل على وجود ﻓﺎﺋدة متبقيﺔ من صﺎﻓي حقوق ملكيﺔ المصدّر.
يصنف الصندوق استﺛمﺎراته على أنهﺎ محتفظ بهﺎ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل .يقوم الصندوق ﻻحقﺎ بقيﺎس كﺎﻓﺔ استﺛمﺎرات
حقوق الملكيﺔ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل ،بﺎستﺛنﺎء ،ﻓي حﺎل اختيﺎر مدير الصندوق عند اﻹﺛبﺎت المبدﺋي ،أن يتم التصنيف
بشكل غير ﻗﺎبل لﻺلغﺎء ﻻستﺛمﺎرات حقوق الملكيﺔ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل الدخل الشﺎمل اﻵخر .تتمﺛل سيﺎسﺔ الصندوق ﻓي تحديد
استﺛمﺎرات حقوق الملكيﺔ بﺎعتبﺎرهﺎ القيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل الدخل الشﺎمل اﻵخر عندمﺎ يتم اﻻحتفﺎظ بتلك اﻻستﺛمﺎرات ﻷغراض أخرى
غير المتﺎجرة .وعند استخدام هذا اﻻختيﺎر ،يتم إﺛبﺎت اﻷربﺎح والخسﺎﺋر بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ ﻓي الدخل الشﺎمل اﻵخر وﻻ يتم تصنيفهﺎ ﻻحقًﺎ
ضﺎ عند اﻻستبعﺎد .ﻻ يتم تسجيل خسﺎﺋر اﻻنخفﺎض ﻓي القيمﺔ )وعكس خسﺎﺋر اﻻنخفﺎض ﻓي القيمﺔ(
ﻓي ﻗﺎﺋمﺔ الدخل ،ويحدث ذلك أي ً
بصورة منفصلﺔ عن التغيرات اﻷخرى ﻓي القيمﺔ العﺎدلﺔ .يتم اﻻستمرار بإﺛبﺎت توزيعﺎت اﻷربﺎح ﻓي ﻗﺎﺋمﺔ الدخل عند وجود حق للصندوق
بﺎستﻼم تلك التوزيعﺎت.
يتم إﺛبﺎت اﻷربﺎح  /الخسﺎﺋر غير المحققﺔ الﻼحقﺔ من إعﺎدة التقييم على اﻻستﺛمﺎر المحتفظ به بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل.
أدوات الدين
أدوات الدين هي تلك اﻷدوات التي تستوﻓي تعريف المطلوبﺎت المﺎليﺔ من وجهﺔ نظر الجهﺔ المصدرة.
يعتمد التصنيف والقيﺎس الﻼحق ﻷدوات الدين على:



نموذج أعمﺎل الصندوق ﻓي إدارة الموجودات.
خصﺎﺋص التدﻓقﺎت النقديﺔ للموجودات.

استنﺎدًا إلى نموذج اﻷعمﺎل وخصﺎﺋص التدﻓقﺎت النقديﺔ ،يمكن تصنيف الموجودات المﺎليﺔ للديون على أنهﺎ محتفظ بهﺎ بﺎلتكلفﺔ المطفأة
والقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل والقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل الدخل الشﺎمل اﻵخر.

٣-٦-٢

انخفاض ﻓي قيمة الموجودات المالية المقاسة بالتكﻠفة المطفأة

يقوم الصندوق بتقييم الخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎنيﺔ المتوﻗعﺔ ،على أسﺎس استطﻼع المستقبل ،المرتبطﺔ بموجوداته المﺎليﺔ المحملﺔ بﺎلتكلفﺔ المطفأة.
يقوم الصندوق بإﺛبﺎت مخصص لهذه الخسﺎﺋر ﻓي تﺎريخ كل ﻓترة تقرير .يعكس ﻗيﺎس الخسﺎرة اﻻﺋتمﺎنيﺔ المتوﻗعﺔ مﺎ يلي:


ﻗيمﺔ غير متحيزة ومرجحﺔ بﺎﻻحتمﺎﻻت يتم تحديدهﺎ من خﻼل تقييم مجموعﺔ من النتﺎﺋﺞ المحتملﺔ.



القيمﺔ الزمنيﺔ للموارد.



المعلومﺎت المعقولﺔ والمدعومﺔ المتﺎحﺔ دون تكلفﺔ أو جهد غير مبرر ﻓي تﺎريخ التقرير حول اﻷحداث المﺎضيﺔ والظروف الحﺎليﺔ
وتوﻗعﺎت الظروف اﻻﻗتصﺎديﺔ المستقبليﺔ.

٩

صندوق إنسان اﻻستثماري الوقفي
إيضاﺣات ﺣول القوائم المالية
لﻠسنة المنتهية ﻓي  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبﺎلغ بآﻻف الريﺎﻻت السعوديﺔ مﺎ لم يذكر غير ذلك(
بموجب معيﺎر التقﺎرير المﺎليﺔ الدولي رﻗم  ،٩يتم ﻗيﺎس مخصصﺎت الخسﺎﺋر على أي من اﻷسس التﺎليﺔ:
أ(

الخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎنيﺔ المتوﻗعﺔ لمدة  ١٢شهراً :وهي تمﺛل الخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎنيﺔ المتوﻗعﺔ النﺎتجﺔ عن حﺎﻻت التخلف عن السداد المحتملﺔ
خﻼل  ١٢شهرا بعد تﺎريخ التقرير.

ب(

الخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎنيﺔ المتوﻗعﺔ على مدى عمر الدين :وهي الخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎنيﺔ المتوﻗعﺔ النﺎتجﺔ عن جميع احﺎﻻت التخلف عن السداد
المحتملﺔ على مدى العمر المتوﻗع لﻸداة المﺎليﺔ.

يتم تطبيق ﻗيﺎس الخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎنيﺔ المتوﻗعﺔ على مدى عمر الدين ﻓي حﺎل زيﺎدة مخﺎطر اﻻﺋتمﺎن لﻸصل المﺎلي بشكل ملحوظ منذ اﻹﺛبﺎت
المبدﺋي ،ويتم تطبيق ﻗيﺎس الخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎنيﺔ المتوﻗعﺔ على مدار  ١٢شهراً ﻓي حﺎل عدم زيﺎدتهﺎ .يجوز للمنشأة أن تقرر أن مخﺎطر
اﻻﺋتمﺎن لﻸصل المﺎلي لم تزداد بشكل كبير إذا كﺎن لﻸصل مخﺎطر اﺋتمﺎنيﺔ منخفضﺔ ﻓي تﺎريخ التقرير.

٤-٦-٢

المطﻠوبات المالية

صﺎ تكﺎليف المعﺎملﺔ بﺎستﺛنﺎء المطلوبﺎت المﺎليﺔ المقﺎسﺔ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل
يتم إﺛبﺎت جميع المطلوبﺎت المﺎليﺔ مبدﺋيًﺎ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ نﺎﻗ ً
ﻗﺎﺋمﺔ الدخل حيث ﻻ يتم خصم تكلفﺔ المعﺎمﻼت ،إن وجدت ،من ﻗيﺎس القيمﺔ العﺎدلﺔ عند اﻹﺛبﺎت اﻷولي ،ويتم إدراجهﺎ ﻓي ﻗﺎﺋمﺔ الدخل.
وﻻحقﺎ ً يتم ﻗيﺎس كﺎﻓﺔ المطلوبﺎت المﺎليﺔ بخﻼف تلك المحتفظ بهﺎ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل بﺎلتكلفﺔ المطفأة .يتم احتسﺎب التكلفﺔ
المطفأة بﺎﻷخذ بﺎﻻعتبﺎر أي خصومﺎت أو عﻼوات عند التسويﺔ.

٥-٦-٢

إلغاء إثبات اﻷدوات المالية

يتم إلغﺎء إﺛبﺎت اﻷصل المﺎلي عندمﺎ تنتهي الحقوق التعﺎﻗديﺔ للتدﻓقﺎت النقديﺔ من هذا اﻷصل أو عند تحويل اﻷصل ويستوﻓي هذا التحويل
شروط التوﻗف عن اﻹﺛبﺎت .ﻓي الحﺎﻻت التي يُقيّم ﻓيهﺎ الصندوق على أنه ﻗﺎم بتحويل أصل مﺎلي ،ﻓإنه يتم التوﻗف عن إﺛبﺎت اﻷصل إذا
ﻗﺎم الصندوق بتحويل كﺎﻓﺔ المخﺎطر وعﻼوات الملكيﺔ بشكل أسﺎسي .وعندمﺎ ﻻ يقوم الصندوق بﺎلتحويل وﻻ اﻻحتفﺎظ بكﺎﻓﺔ المخﺎطر
وعﻼوات الملكيﺔ بشكل أسﺎسي ،يتم التوﻗف عن إﺛبﺎت اﻷصل المﺎلي ﻓي حﺎل لم يحتفظ الصندوق بﺎلسيطرة على اﻷصل المﺎلي .يقوم
الصندوق بإﺛبﺎت أي حقوق أو تعهدات تأسست أو تم اﻻحتفﺎظ بهﺎ ﻓي العمليﺔ بشكل منفصل كموجودات أو مطلوبﺎت.
يمكن إلغﺎء إﺛبﺎت اﻻلتزام المﺎلي عند إطفﺎﺋه ،وذلك عندمﺎ يتم تنفيذ اﻻلتزام المحدد ﻓي العقد أو إلغﺎﺋه أو انتهﺎء مدته.
٧-٢

المقاصة

يتم إجراء المقﺎصﺔ بين الموجودات والمطلوبﺎت المﺎليﺔ وعرض صﺎﻓي القيمﺔ ﻓي ﻗﺎﺋمﺔ المركز المﺎلي ﻓقط عندمﺎ يكون لدى الصندوق
حﺎليًﺎ حق ﻗﺎنوني واجب النفﺎذ بمقﺎصﺔ المبﺎلغ المحتسبﺔ وعند وجود نيﺔ للتسويﺔ على أسﺎس الصﺎﻓي أو إﺛبﺎت الموجودات وتسويﺔ
المطلوبﺎت ﻓي نفس الوﻗت.
٨-٢

مستﺣقات ومطﻠوبات أخرى

يتم إﺛبﺎت المطلوبﺎت بﺎلمبﺎلغ مستحقﺔ الدﻓع مقﺎبل البضﺎﺋع والخدمﺎت المستلمﺔ ،سواء تم إصدار ﻓواتير بموجبهﺎ إلى الصندوق أو ﻻ .ويتم
إﺛبﺎت المستحقﺎت والمطلوبﺎت اﻷخرى مبدﺋيﺎ ً بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ وتقﺎس ﻻحقﺎ ً بﺎلتكلفﺔ المطفأة بﺎستخدام طريقﺔ معدل العمولﺔ الفعلي.
٩-٢

المخصصات

يتم إﺛبﺎت المخصصﺎت ﻓي حﺎل كﺎن لدى الصندوق التزام ﻗﺎﺋم نظﺎمي أو ضمني نتيجﺔ لحدث سﺎبق وعندمﺎ يكون من المحتمل أن يتطلب
اﻷمر تدﻓقﺎت صﺎدرة لموارد متضمنﺔ لمنﺎﻓع اﻗتصﺎديﺔ لتسويﺔ اﻻلتزام ،وأن يكون بﺎﻹمكﺎن تقدير ﻗيمﺔ المبلغ بشكل موﺛوق .وﻻ يتم إﺛبﺎت
مخصصﺎت خسﺎﺋر التشغيل المستقبليﺔ.

١٠

صندوق إنسان اﻻستثماري الوقفي
إيضاﺣات ﺣول القوائم المالية
لﻠسنة المنتهية ﻓي  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبﺎلغ بآﻻف الريﺎﻻت السعوديﺔ مﺎ لم يذكر غير ذلك(
١٠-٢

ﺣقوق المﻠكية العائدة إلى ﺣامﻠي الوﺣدات

حقوق الملكيﺔ العﺎﺋدة إلى حﺎملي الوحدات هي حقوق الملكيﺔ وتتكون من الوحدات المصدرة واﻷربﺎح المبقﺎة.
الوﺣدات القابﻠة لﻼسترداد

)أ(

يصنف الصندوق وﺣداته القابﻠة لﻼسترداد كأداة ﺣقوق المﻠكية إن كان لدى هذه الوﺣدات الخصائص التالية:


أن تعطي حﺎملي الوحدات الحق ﻓي الحصول على حصﺔ نسبيﺔ من حقوق ملكيﺔ الصندوق ﻓي حﺎلﺔ تصفيﺔ الصندوق.



أن تكون ضمن ﻓﺋﺔ أدوات تﺎبعﺔ لكﺎﻓﺔ الفﺋﺎت اﻷخرى لﻸدوات.



أن تكون كﺎﻓﺔ اﻷدوات المﺎليﺔ ضمن ﻓﺋﺔ اﻷدوات التﺎبعﺔ لكﺎﻓﺔ الفﺋﺎت اﻷخرى لﻸدوات ذات الخصﺎﺋص المتطﺎبقﺔ.



ﻻ تتضمن اﻷداة أي التزامﺎت تعﺎﻗديﺔ لدﻓع النقد أو أصل مﺎلي آخر مﺎ عدا حقوق مﺎلك النسبيﺔ ﻓي حقوق ملكيﺔ الصندوق.



يكون مجموع التدﻓقﺎت النقديﺔ المتوﻗعﺔ العﺎﺋدة إلى اﻷداة على مدى عمر اﻷداة يستند بشكل جوهري إلى اﻷربﺎح أو الخسﺎﺋر والتغير
ﻓي حقوق الملكيﺔ المﺛبتﺔ أو التغير ﻓي القيمﺔ العﺎدلﺔ لحقوق ملكيﺔ الصندوق المﺛبتﺔ وغير المﺛبتﺔ على مدار عمر اﻷداة.

بﺎﻹضﺎﻓﺔ إلى ذلك  -من أجل تصنيف اﻷدوات المﺎليﺔ كحقوق ملكيﺔ  -يجب أﻻ يكون للصندوق أي أداة مﺎليﺔ أو عقد آخر لديه:


مجموع التدﻓقﺎت النقديﺔ يعتمد على الربح أو الخسﺎرة أو التغير ﻓي حقوق الملكيﺔ المﺛبتﺔ أو التغير ﻓي القيمﺔ العﺎدلﺔ لحقوق الملكيﺔ
المﺛبتﺔ وغير المﺛبتﺔ للصندوق.



تأﺛير تقييد أو تﺛبيت العﺎﺋد المتبقي لمﺎلكي اﻷدوات.

إن وحدات الصندوق المشﺎركﺔ القﺎبلﺔ لﻼسترداد تستوﻓي مفهوم اﻷدوات القﺎبلﺔ للبيع المصنفﺔ كأدوات حقوق الملكيﺔ موجب معيﺎر
المحﺎسبﺔ الدولي ١٦-٣٢أ-ب وبﺎلتﺎلي يتم تصنيفهﺎ كأدوات حقوق الملكيﺔ.
يقوم الصندوق بﺎستمرار بتقييم تصنيف الوحدات القﺎبلﺔ لﻼسترداد .ﻓي حﺎل انتهﺎء بعض خصﺎﺋص الوحدات القﺎبلﺔ لﻼسترداد أو عدم
استيفﺎء الشروط الموضحﺔ ﻓي الفقرة ١٦أ و١٦ب من معيﺎر المحﺎسبﺔ الدولي رﻗم  ،٣٢يقوم الصندوق بإعﺎدة تصنيفهﺎ كمطلوبﺎت مﺎليﺔ
وﻗيﺎسهﺎ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ ﻓي تﺎريخ إعﺎدة التصنيف مع أيﺔ ﻓروﻗﺎت من القيمﺔ الدﻓتريﺔ السﺎبقﺔ المﺛبتﺔ ﻓي حقوق الملكيﺔ العﺎﺋدة إلى حﺎملي
الوحدات .إذا شملت ﻻحقﺎ ً الوحدات على كﺎﻓﺔ الخصﺎﺋص واستوﻓت الشروط الموضحﺔ ﻓي الفقرة ١٦أ و١٦ب من معيﺎر المحﺎسبﺔ الدولي
رﻗم  ،٣٢ﻓسيعيد الصندوق تصنيفهﺎ كأدوات حقوق الملكيﺔ وﻗيﺎسهﺎ بﺎلقيمﺔ الدﻓتريﺔ للمطلوبﺎت ﻓي تﺎريخ إعﺎدة التصنيف .يتم احتسﺎب
اكتتﺎب واسترداد الوحدات القﺎبلﺔ لﻼسترداد كمعﺎمﻼت حقوق الملكيﺔ طﺎلمﺎ أنهﺎ مصنفﺔ كحقوق ملكيﺔ.
يتم تصنيف توزيعﺎت الصندوق كتوزيعﺎت أربﺎح ﻓي ﻗﺎﺋمﺔ التغيرات ﻓي حقوق الملكيﺔ العﺎﺋدة إلى حﺎملي الوحدات.
)ب( التداول ﻓي الوﺣدات
وحدات الصندوق متﺎحﺔ للشراء ﻓقط ﻓي المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ ﻓي ﻓروع بنك البﻼد من ﻗبل اﻷشخﺎص الطبيعيين واﻻعتبﺎريين .يتم
تحديد ﻗيمﺔ حقوق الملكيﺔ للصندوق يومي اﻷحد واﻷربعﺎء )"يوم التقييم"( بقسمﺔ صﺎﻓي ﻗيمﺔ الموجودات )القيمﺔ العﺎدلﺔ لمجموع
صﺎ المطلوبﺎت( على مجموع عدد الوحدات القﺎﺋمﺔ ﻓي يوم التقييم ذي الصلﺔ.
الموجودات نﺎﻗ ً
١١-٢

الضريبة

تعد الضريبﺔ التزامﺎ ً على حﺎملي الوحدات ولذلك ﻻ يتم تكوين مخصص لهذا اﻻلتزام ﻓي هذه القواﺋم المﺎليﺔ.
١٢-٢

الزكاة

تعد الزكﺎة التزامﺎ ً على حﺎملي الوحدات ولذلك ﻻ يتم تكوين مخصص لهذا اﻻلتزام ﻓي هذه القواﺋم المﺎليﺔ.

١١

صندوق إنسان اﻻستثماري الوقفي
إيضاﺣات ﺣول القوائم المالية
لﻠسنة المنتهية ﻓي  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبﺎلغ بآﻻف الريﺎﻻت السعوديﺔ مﺎ لم يذكر غير ذلك(
١٣-٢

ضريبة القيمة المضاﻓة

تكون مخرجﺎت ضريبﺔ القيمﺔ المضﺎﻓﺔ المتعلقﺔ بﺎﻹيرادات مستحقﺔ الدﻓع إلى السلطﺎت الضريبيﺔ على أسﺎس اﻷسبق من )أ( تحصيل
الذمم المدينﺔ من العمﻼء أو )ب( تسليم الخدمﺎت للعمﻼء .تقوم المنشآت اﻷخرى التي تتعﺎمل مع الصندوق بﺎستقطﺎع الضراﺋب أو استرداد
ضريبﺔ القيمﺔ المضﺎﻓﺔ على الخدمﺎت المقدمﺔ للصندوق .بمﺎ أن الصندوق ﻻ يستطيع استرداد هذه المبﺎلغ ،يتم إدراجهﺎ كمصﺎريف ﻓي
ﻗﺎﺋمﺔ الدخل.
١٤-٢

إثبات اﻹيرادات

يتم إﺛبﺎت اﻹيرادات عندمﺎ يكون من المحتمل أن تتدﻓق إلى الصندوق منﺎﻓع اﻗتصﺎديﺔ مستقبليﺔ ويكون بﺎﻹمكﺎن ﻗيﺎس اﻹيرادات بصورة
موﺛوق بهﺎ ،بغض النظر عن توﻗيت السداد .يتم ﻗيﺎس اﻹيرادات بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ للمقﺎبل المقبوض بﺎستﺛنﺎء الخصومﺎت والضراﺋب
وخصومﺎت الكميﺔ.
يتم إﺛبﺎت إيرادات توزيعﺎت اﻷربﺎح عند وجود حق للصندوق بﺎستﻼم تلك المبﺎلغ.
يتم إﺛبﺎت أربﺎح عقود المرابحﺔ والصكوك بطريقﺔ معدل العمولﺔ الفعلي.
معدل العمولﺔ الفعلي هو المعدل الذي يخصم بﺎلضبط المدﻓوعﺎت والمقبوضﺎت النقديﺔ المستقبليﺔ المقدرة خﻼل العمر المتوﻗع لﻸصل
المﺎلي )أو ،حسبمﺎ كﺎن ذلك مﻼﺋمﺎً ،أو ﻓترة أﻗصر( إلى القيمﺔ الدﻓتريﺔ لﻸصل المﺎلي .عند احتسﺎب معدل العمولﺔ الفعلي ،يقوم مدير
الصندوق بتقدير التدﻓقﺎت النقديﺔ المستقبليﺔ مع اﻷخذ ﻓي اﻻعتبﺎر جميع الشروط التعﺎﻗديﺔ لﻸداة المﺎليﺔ ولكن ليس الخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎنيﺔ
المستقبليﺔ .يتم تعديل القيمﺔ الدﻓتريﺔ لﻸصل المﺎلي إذا ﻗﺎم مدير الصندوق بمراجعﺔ تقديراته للمدﻓوعﺎت أو المقبوضﺎت .يتم احتسﺎب
القيمﺔ الدﻓتريﺔ المعدلﺔ على أسﺎس معدل العمولﺔ الفعلي اﻷصلي ويتم تسجيل التغيير ﻓي القيمﺔ الدﻓتريﺔ كخسﺎﺋر انخفﺎض ﻓي القيمﺔ.
يتم ﻗيﺎس الربح المحقق من استبعﺎد اﻻستﺛمﺎرات المحتفظ بهﺎ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل على أنه الفرق بين متحصﻼت المبيعﺎت
والقيمﺔ الدﻓتريﺔ ﻗبل اﻻستبعﺎد.
١٥-٢

أتعاب إدارة الصندوق

يفرض مدير الصندوق على الصندوق أتعﺎب إدارة بنسبﺔ  (٪٠٫٥٥ :٢٠٢٠) ٪٠٫٥٥سنويًﺎ من ﻗيمﺔ حقوق ملكيﺔ الصندوق والتي يتم
احتسﺎبهﺎ ﻓي كل يوم تقييم ويتم خصمهﺎ على أسﺎس ربع سنوي.
١٦-٢

رسوم إدارية الصندوق

يفرض مدير الصندوق على الصندوق رسو ًمﺎ إداريﺔ بمعدل  (٪٠٫٠٩ :٢٠٢٠) ٪٠٫٠٩سنويًﺎ من ﻗيمﺔ حقوق ملكيﺔ الصندوق والتي يتم
احتسﺎبهﺎ ﻓي كل يوم تقييم ويتم خصمهﺎ على أسﺎس ربع سنوي.
١٧-٢

سياسة توزيعات اﻷرباح

خﻼل السنﺔ ،لم يقم الصندوق بتوزيع أربﺎح على حﺎملي الوحدات .للسنﺔ المنتهيﺔ ﻓي  ٣١ديسمبر  ،٢٠٢٠ﻗﺎم الصندوق بتوزيع اﻷربﺎح
التﺎليﺔ على حﺎملي الوحدات:
تاريخ التوزيع
 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

وﺣدات قائمة
١٥٫٠٠٤

١٢

توزيعات اﻷرباح
لكل وﺣدة
٠٫٦٦٤١

أرباح موزعة
٩٫٩٦٤

صندوق إنسان اﻻستثماري الوقفي
إيضاﺣات ﺣول القوائم المالية
لﻠسنة المنتهية ﻓي  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبﺎلغ بآﻻف الريﺎﻻت السعوديﺔ مﺎ لم يذكر غير ذلك(
٣

نقد وما يماثﻠه
 ٣١ديسمبر
٢٠٢١

إيضاح
أرصدة بنكيﺔ
رصيد لدى أمين الحفظ

٤

٥
٥

٤٣
٣٫٨٥٢

٣١
٣٫١٦٥

٣٫٨٩٥

٣٫١٩٦

اﻻستثمارات
 ٣١ديسمبر
٢٠٢١

إيضاح
استثمارات مﺣتفظ بها بالتكﻠفة المطفأة
استﺛمﺎر ﻓي صكوك
مخصص الخسﺎرة اﻻﺋتمﺎنيﺔ المتوﻗعﺔ

٢-٤
٣-٤

استثمارات مﺣتفظ بها بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل

٥-٤

١-٤

٣٢٫٥٢٣
)(٦٤
٣٢٫٤٥٩
١٦٨٫٦٢٩

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
١٧٫٠٧٥
)(٦٦
١٧٫٠٠٩
١٢٦٫٩٧٢

يوضح الجدول التﺎلي حركﺔ اﻻستﺛمﺎرات ﻓي عقود المرابحﺔ المقﺎسﺔ بﺎلتكلفﺔ المطفأة خﻼل السنﺔ  /الفترة:

لﻠسنة المنتهية ﻓي
 ٣١ديسمبر
٢٠٢١
القيمة الدﻓترية ﻓي بداية السنة  /الفترة
استﺛمﺎر ﻓي عقود المرابحﺔ خﻼل السنﺔ  /الفترة
صفقﺎت مرابحﺔ مستحقﺔ الدﻓع خﻼل السنﺔ  /الفترة
إيرادات من المرابحﺔ
 مﺛبتﺔ ﻓي ﻗﺎﺋمﺔ الدخل مستلمﺔ خﻼل السنﺔ  /الفترةالقيمة الدﻓترية ﻓي نهاية السنة  /الفترة
٢-٤

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

لﻠفترة من ٢٦
نوﻓمبر ٢٠١٩
)تاريخ بدء العمﻠيات(
إلى  ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

-

٣٩٤٫٠٠٠
)(٣٩٤٫٠٠٠

-

٢٢٣
)(٢٢٣
-

يوضح الجدول التﺎلي حركﺔ اﻻستﺛمﺎرات ﻓي صكوك مقﺎسﺔ بﺎلتكلفﺔ المطفأة خﻼل السنﺔ  /الفترة:

ايضاح
التكﻠفة المطفأة ﻓي بداية السنة  /الفترة
إضﺎﻓﺎت خﻼل السنﺔ  /الفترة
استبعﺎدات خﻼل السنﺔ  /الفترة
إيرادات من صكوك
 مﺛبتﺔ ﻓي ﻗﺎﺋمﺔ الدخل مستلمﺔ خﻼل السنﺔ  /الفترةالخسﺎرة اﻻﺋتمﺎنيﺔ المتوﻗعﺔ
القيمة الدﻓترية ﻓي نهاية السنة  /الفترة

لﻠسنة المنتهية ﻓي
 ٣١ديسمبر
٢٠٢١
١٧٫٠٧٥
٧٨٫٦٣٦
)(٦٥٫٥٤٥

٣-٤

١٣

٢٫٤٤٩
)(٩٢
٣٢٫٥٢٣
)(٦٤
٣٢٫٤٥٩

لﻠفترة من ٢٦
نوﻓمبر ٢٠١٩
)تاريخ بدء العمﻠيات(
إلى  ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
٥٥٫٢٧١
)(٣٨٫٣٦٢
٢٫٤٤٩
)(٢٫٢٨٣
١٧٫٠٧٥
)(٦٦
١٧٫٠٠٩

صندوق إنسان اﻻستثماري الوقفي
إيضاﺣات ﺣول القوائم المالية
لﻠسنة المنتهية ﻓي  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبﺎلغ بآﻻف الريﺎﻻت السعوديﺔ مﺎ لم يذكر غير ذلك(
٣-٤

حركﺔ مخصص الخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎنيﺔ المتوﻗعﺔ كمﺎ يلي:

لﻠسنة المنتهية ﻓي
 ٣١ديسمبر
٢٠٢١
٦٦
)( ٢
٦٤

رصيد اﻻﻓتتاﺣي
)عكس(  /مخصص السنﺔ  /الفترة
رصيد الختامي

لﻠفترة من ٢٦
نوﻓمبر ٢٠١٩
)تاريخ بدء العمﻠيات(
إلى  ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
٦٦
٦٦

٤-٤

إن اﻻستﺛمﺎر ﻓي الصكوك يمﺛل تلك الصكوك التي تحمل معدل ﻗسيمﺔ ﺛﺎبت ومتغير مستحق الدﻓع على أسﺎس نصف سنوي
وربع سنوي.

٥-٤

استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل

 ٣١ديسمبر
٢٠٢١
القيمة الدﻓترية ﻓي بداية السنة  /الفترة
إضﺎﻓﺎت خﻼل السنﺔ  /الفترة
استبعﺎدات خﻼل السنﺔ  /الفترة
ربح غير محقق ﻓي القيمﺔ العﺎدلﺔ من إعﺎدة ﻗيﺎس ،بﺎلصﺎﻓي
القيمة الدﻓترية ﻓي نهاية السنة  /الفترة
٥

١٢٦٫٩٧٢
٢٢٢٫٣٧٠
)(١٨٤٫٩٤٥
٤٫٢٣٢
١٦٨٫٦٢٩

لﻠفترة من ٢٦
نوﻓمبر ٢٠١٩
)تاريخ بدء العمﻠيات(
إلى  ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
٢٧٢٫٥٤٥
)(١٥١٫٩٠٩
٦٫٣٣٦
١٢٦٫٩٧٢

معامﻼت وأرصدة مع أطراف ذوي عﻼقة

يقوم الصندوق من خﻼل دورة أعمﺎله اﻻعتيﺎديﺔ بﺎلتعﺎمل مع أطراف ذوي عﻼﻗﺔ .وتكون المعﺎمﻼت مع اﻷطراف ذوي العﻼﻗﺔ وﻓقﺎ ً
لشروط وأحكﺎم الصندوق .ويتم اعتمﺎد جميع المعﺎمﻼت مع اﻷطراف ذوي العﻼﻗﺔ من ﻗبل مجلس إدارة الصندوق.
يلخص الجدول التﺎلي تفﺎصيل المعﺎمﻼت مع اﻷطراف ذوي العﻼﻗﺔ:

طرف ذو عﻼقة

طبيعة العﻼقة

طبيعة المعامﻠة

شركﺔ البﻼد لﻼستﺛمﺎر
صندوق البﻼد للمرابحﺔ
بﺎل﷼ السعودي

مدير الصندوق
شركﺔ شقيقﺔ

شركﺔ الريﺎض المﺎليﺔ
مجلس إدارة الصندوق

أمين الحفظ للصندوق
أعضﺎء مجلس إدارة الصندوق

إيضاح

لﻠفترة من ٢٦
نوﻓمبر ٢٠١٩
لﻠسنة المنتهية ﻓي )تاريخ بدء العمﻠيات(
إلى  ٣١ديسمبر
 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
٢٠٢١

أتعﺎب اﻹدارة
رسوم إداريﺔ

١٫٢٣٩
١٨١

٩٨٥
١٥٢

وحدات مشتراة
وحدات مستردة
رسوم الحفظ
أتعﺎب مجلس إدارة الصندوق

١٧٠
٧٥

٨٫٨٠٤
٨٫٨٠٤
١٢٧
٥

١٤

٦

صندوق إنسان اﻻستثماري الوقفي
إيضاﺣات ﺣول القوائم المالية
لﻠسنة المنتهية ﻓي  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبﺎلغ بآﻻف الريﺎﻻت السعوديﺔ مﺎ لم يذكر غير ذلك(
أرصدة مع أطراف ذوي عﻼقة
طبيعة الرصيد

طرف ذو عﻼقة

جﺎر
حسﺎب ٍ
أتعﺎب إدارة مستحقﺔ
حسﺎب استﺛمﺎر
أتعﺎب الحفظ مستحقﺔ الدﻓع
أتعﺎب مجلس إدارة الصندوق مستحقﺔ الدﻓع

بنك البﻼد  -الشركﺔ اﻷم لمدير الصندوق
شركﺔ البﻼد لﻼستﺛمﺎر  -مدير الصندوق
شركﺔ الريﺎض المﺎليﺔ  -أمين الحفظ للصندوق
شركﺔ الريﺎض المﺎليﺔ  -أمين الحفظ للصندوق
أعضﺎء مجلس إدارة الصندوق

٦

 ٣١ديسمبر
٢٠٢١

إيضاح
٣
٣

٤٣
٧
٣٫٨٥٢
١٦
٤٠

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
٣١
٣
٣٫١٦٥
١٢
٥

مصاريف أخرى

إيضاح
أتعﺎب إداريﺔ
أتعﺎب الحفظ
أتعﺎب أعضﺎء مجلس اﻹدارة
أتعﺎب محﺎسبيﺔ
أخرى
٧

إدارة المخاطر المالية

١-٧

عوامل المخاطر المالية

٥
٥

لﻠسنة المنتهية ﻓي
 ٣١ديسمبر
٢٠٢١
١٨١
١٧٠
٧٥
٢٣
٨٣
٥٣٢

لﻠفترة من ٢٦
نوﻓمبر ٢٠١٩
)تاريخ بدء العمﻠيات(
إلى  ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
١٥٢
١٢٧
٥
٢٥
٧٩
٣٨٨

تتمﺛل أهداف الصندوق ﻓي الحفﺎظ على ﻗدرة الصندوق على اﻻستمرار ﻓي أعمﺎله حتى يتمكن من اﻻستمرار ﻓي تحقيق أكبر ﻗدر من
العواﺋد لحﺎملي الوحدات ولضمﺎن السﻼمﺔ المعقولﺔ لحﺎملي الوحدات.
إن أنشطﺔ الصندوق تعرضه لمجموعﺔ متنوعﺔ من المخﺎطر المﺎليﺔ :مخﺎطر السوق ومخﺎطر اﻻﺋتمﺎن ومخﺎطر السيولﺔ.
يتحمل مدير الصندوق مسؤوليﺔ تحديد ومراﻗبﺔ المخﺎطر .يشرف مجلس إدارة الصندوق على مدير الصندوق وهو مسؤول ﻓي النهﺎيﺔ
عن اﻹدارة العﺎمﺔ للصندوق.
يتم تحديد مخﺎطر المراﻗبﺔ والتحكم ﻓي المقﺎم اﻷول على أسﺎس الحدود الموضوعﺔ من ﻗبل مجلس إدارة الصندوق .لدى الصندوق وﺛيقﺔ
الشروط واﻷحكﺎم التي تحدد استراتيجيﺎت أعمﺎله العﺎمﺔ ،وتعرضه للمخﺎطر وإدارة المخﺎطر العﺎمﺔ وهو ملزم بﺎتخﺎذ إجراءات ﻹعﺎدة
التوازن للمحفظﺔ بمﺎ يتمﺎشى مع إرشﺎدات اﻻستﺛمﺎر.
يستخدم الصندوق أسﺎليب مختلفﺔ لقيﺎس وإدارة مختلف أنواع المخﺎطر التي يتعرض لهﺎ؛ ﻓيمﺎ يلي شرح هذه اﻷسﺎليب:
)أ(

مخاطر السوق

تمﺛل مخﺎطر السوق مخﺎطر تعرض القيمﺔ العﺎدلﺔ أو التدﻓقﺎت النقديﺔ المستقبليﺔ ﻷداة مﺎليﺔ للتقلبﺎت نتيجﺔ التغيرات ﻓي أسعﺎر السوق.
تشتمل مخﺎطر السوق على ﺛﻼﺛﺔ أنواع من المخﺎطر :مخﺎطر العمﻼت ومخﺎطر سعر الفﺎﺋدة ومخﺎطر اﻷسعﺎر اﻷخرى.

١٥

صندوق إنسان اﻻستثماري الوقفي
إيضاﺣات ﺣول القوائم المالية
لﻠسنة المنتهية ﻓي  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبﺎلغ بآﻻف الريﺎﻻت السعوديﺔ مﺎ لم يذكر غير ذلك(
) (١

مخاطر الصرف اﻷجنبي

مخﺎطر صرف العمﻼت اﻷجنبيﺔ هي مخﺎطر تذبذب ﻗيمﺔ التدﻓقﺎت النقديﺔ المستقبليﺔ ﻷداة مﺎليﺔ بسبب التغيرات ﻓي أسعﺎر صرف العمﻼت
اﻷجنبيﺔ وتنشأ هذه المخﺎطر عن اﻷدوات المﺎليﺔ المقومﺔ بعمﻼت أجنبيﺔ.
جميع الموجودات المﺎليﺔ للصنﺎديق مقومﺔ بعمﻼت دول مجلس التعﺎون الخليجي المختلفﺔ ،وجميعهﺎ مربوطﺔ بﺎلدوﻻر اﻷمريكي على
غرار العملﺔ الوظيفيﺔ ال﷼ السعودي ،بﺎستﺛنﺎء الدينﺎر الكويتي غير المربوط بﺎلكﺎمل بﺎلدوﻻر اﻷمريكي .إن التأﺛير على حقوق الملكيﺔ
العﺎﺋدة إلى حﺎملي الوحدات نتيجﺔ للتغيير ﻓي سعر الصرف كمﺎ ﻓي  ٣١ديسمبر  ٢٠٢١مع بقﺎء جميع المتغيرات اﻷخرى ﺛﺎبتﺔ غير
جوهري .وبﺎلتﺎلي ،لم يتم عرض تحليل حسﺎسيﺔ العمﻼت اﻷجنبيﺔ.
) (٢

مخاطر أسعار العموﻻت

تمﺛل مخﺎطر سعر العمولﺔ مخﺎطر تعرض ﻗيمﺔ التدﻓقﺎت النقديﺔ المستقبليﺔ لﻸدوات المﺎليﺔ أو القيم العﺎدلﺔ لﻸدوات المﺎليﺔ ذات السندات
الﺛﺎبتﺔ للتقلبﺎت نتيجﺔ التغيرات ﻓي معدﻻت العمولﺔ السوﻗيﺔ.
كمﺎ ﻓي تﺎريخ ﻗﺎﺋمﺔ المركز المﺎلي ،ﻓإن الصندوق ليس معرضﺎ ً لمخﺎطر أسعﺎر العموﻻت الخﺎصﺔ بشكل جوهري حيث أن معظم
موجوداته محملﺔ بسعر عمولﺔ خﺎصﺔ ﺛﺎبت ،أمﺎ المطلوبﺎت ﻓليست محملﺔ بﺎلعمولﺔ.
مع تغيير بنسبﺔ  ٪١٠ﻓي السﺎيبور اﻷسﺎسي مع بقﺎء جميع المتغيرات ﺛﺎبتﺔ ،التدﻓقﺎت النقديﺔ للسنﺔ سوف تزيد  /تنقص على النحو التﺎلي:
لﻠسنة المنتهية ﻓي  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
صاﻓي
التغيير المعقول
قيمة الموجودات
المﺣتمل٪
أداة مالية تخضع لسعر العمولة المتغير
صكوك
) (٣

٥ - /+

٤٠١

مخاطر اﻷسعار

مخﺎطر اﻷسعﺎر هي مخﺎطر تقلب ﻗيمﺔ اﻷدوات المﺎليﺔ للصندوق نتيجﺔ للتغيرات ﻓي أسعﺎر السوق بسبب عوامل أخرى غير حركﺔ
أسعﺎر العمﻼت اﻷجنبيﺔ والعموﻻت .يتعرض الصندوق لمخﺎطر اﻷسعﺎر ﻓي أسهم واستﺛمﺎرات الصنﺎديق المشتركﺔ المحتفظ بهﺎ بﺎلقيمﺔ
العﺎدلﺔ ﻓي ﻗﺎﺋمﺔ الدخل.
تنشأ مخﺎطر اﻷسعﺎر بشكل أسﺎسي من عدم التأكد بشأن اﻷسعﺎر المستقبليﺔ لﻸدوات المﺎليﺔ التي يحتفظ بهﺎ الصندوق .يراﻗب مدير
الصندوق عن كﺛب حركﺔ أسعﺎر أدواته المﺎليﺔ المدرجﺔ ﻓي سوق المﺎل السعودي وسوق المﺎل اﻹيرلندي وسوق نﺎسداك دبي .يدير
الصندوق المخﺎطر من خﻼل تنويع محفظته اﻻستﺛمﺎريﺔ من خﻼل اﻻستﺛمﺎر ﻓي ﻗطﺎعﺎت الصنﺎعﺔ المختلفﺔ.
يوضح الجدول أدنﺎه التوزيع الجغراﻓي للمحفظﺔ اﻻستﺛمﺎريﺔ للصندوق:
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
 ٪من مجموع
القيمة السوقية
القيمة السوقية

المنطقة الجغراﻓية

٦٥
١٨
١٣
٤
١٠٠

السوق السعودي
السوق اﻻمﺎراتي
سوق جزيرة كﺎيمﺎن
السوق الكويتي
المجموع

١١٠٫٠٩٥
٢٩٫٧٤٠
٢٢٫١١١
٦٫٦٨٣
١٦٨٫٢٦٩

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
 ٪من مجموع
القيمة السوقية
القيمة السوقية

المنطقة الجغراﻓية
السوق السعودي
السوق اﻻمﺎراتي
سوق جزيرة كﺎيمﺎن
المجموع

٧٠
١٦

٨٩٫١٧٥
٢٠٫٣٨٠
١٧٫٤١٧

١٠٠

٨٩٫٣٢٨

١٤

١٦

صندوق إنسان اﻻستثماري الوقفي
إيضاﺣات ﺣول القوائم المالية
لﻠسنة المنتهية ﻓي  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبﺎلغ بآﻻف الريﺎﻻت السعوديﺔ مﺎ لم يذكر غير ذلك(
يوضح الجدول أدنﺎه تركيز الصنﺎعﺔ لمحفظﺔ الصندوق اﻻستﺛمﺎريﺔ:
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
 ٪من مجموع
القيمة السوقية
القيمة السوقية

القطاع الصناعي

٪٣٥٫٩٠
٪٣٧٫١٥
٪٧٫٠٦
٪٦٫٧٩
٪٥٫٣٩
٪٣٫٦١
٪٢٫٧٦
٪١٫٣٤
٪١٠٠٫٠٠

عقﺎرات
مﺎلي
دوريﺎت استهﻼكيﺔ
مواد
صنﺎعي
تكنولوجيﺎ
الرعﺎيﺔ الصحيﺔ
طﺎﻗﺔ
المجموع

٦٠٫٥٤٤
٦٢٫٦٥٥
١١٫٨٩٨
١١٫٤٤٥
٩٫٠٨٨
٦٫٠٨٥
٤٫٦٤٨
٢٫٢٦٦
١٦٨٫٦٢٩

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
 ٪من مجموع
القيمة السوقية
القيمة السوقية

القطاع الصناعي

٪٥٩٫٣٧
٪٢٠٫٤٦
٪١١٫٤٧
٪٣٫٠٥
٪٢٫٢٢
٪٠٫٩٥
٪٠٫٧٢
٪٠٫٥١
٪٠٫٤٠
٪٠٫٣٦
٪٠٫٢٦
٪٠٫٢٣
٪١٠٠

مﺎلي
عقﺎرات
شركﺎت تأمين
حكومﺔ
صنﺎعي
مﺎلي
دوريﺎت استهﻼكيﺔ
بنوك
تكنولوجيﺎ
اتصﺎﻻت
طﺎﻗﺔ
دخل ﺛﺎبت
المجموع

٧٥٫٣٩٥
٢٥٫٩٧٧
١٤٫٥٥٨
٣٫٨٧٩
٢٫٨١٦
١٫٢٠٤
٩١١
٦٤٣
٥١٠
٤٥٢
٣٣٣
٢٩٥
١٢٦٫٩٧٣

إن التأﺛير على ﻗيمﺔ حقوق الملكيﺔ )نتيجﺔ للتغير ﻓي القيمﺔ العﺎدلﺔ لﻼستﺛمﺎرات( كمﺎ ﻓي  ٣١ديسمبر بسبب تغير محتمل معقول ﻓي
مؤشرات حقوق الملكيﺔ على أسﺎس تركيز السوق ،مع بقﺎء جميع المتغيرات اﻷخرى ﺛﺎبتﺔ كمﺎ يلي:
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
التأثير عﻠى صاﻓي
تغير مﺣتمل
قيمة الموجودات
معقول ٪
٪٥-/+
٪٥-/+
٪٥-/+
٪٥-/+

السوق السعودي
السوق اﻻمﺎراتي
سوق جزيرة كﺎيمﺎن
السوق الكويتي

٥٫٥٠٥-/+
١٫٤٨٧-/+
١٫١٠٦-/+
٣٣٤-/+
٨٫٤٣٢

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
التأثير عﻠى صاﻓي
تغير مﺣتمل
قيمة الموجودات
معقول ٪
٪٥-/+
٪٥-/+
٪٥-/+

السوق السعودي
السوق اﻻمﺎراتي
سوق جزيرة كﺎيمﺎن

١٧

٤٫٤٥٩-/+
١٫١٠٩-/+
٨٧١-/+
٦٫٣٤٩-/+

صندوق إنسان اﻻستثماري الوقفي
إيضاﺣات ﺣول القوائم المالية
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)جميع المبﺎلغ بآﻻف الريﺎﻻت السعوديﺔ مﺎ لم يذكر غير ذلك(
)ب( مخاطر اﻻئتمان
يتعرض الصندوق لمخﺎطر اﻻﺋتمﺎن وهي مخﺎطر تسبب أحد أطراف اﻷداة المﺎليﺔ بخسﺎرة مﺎليﺔ للطرف اﻵخر من خﻼل العجز عن
تسويﺔ التزام مﺎ .يتعرض الصندوق لمخﺎطر اﻻﺋتمﺎن ﻻستﺛمﺎراته المحتفظ بهﺎ بﺎلتكلفﺔ المطفأة واﻷرصدة البنكيﺔ وذمم مدينﺔ مقﺎبل بيع
استﺛمﺎرات.
تعنى سيﺎسﺔ الصندوق بإبرام عقود اﻷدوات المﺎليﺔ مع أطراف مقﺎبلﺔ ذات سمعﺔ جيدة .يسعى الصندوق إلى التقليل من مخﺎطر اﻻﺋتمﺎن
وذلك بمراﻗبﺔ التعرضﺎت اﻻﺋتمﺎنيﺔ ووضع حدود للمعﺎمﻼت مع أطراف مقﺎبلﺔ معينﺔ وتقييم الجدارة اﻻﺋتمﺎنيﺔ لهذه اﻷطراف بصورة
مستمرة .يبلغ الحد اﻷﻗصى لتعرض الصندوق لمخﺎطر اﻻﺋتمﺎن كمﺎ ﻓي  ٣١ديسمبر  ٢٠٢١مبلغ  ٤٢٫٤٧٢مليون ﷼ سعودي ):٢٠٢٠
 ٢٣٫٦٣٢مليون ﷼ سعودي(.
قياس الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة
بموجب نموذج الخسﺎرة اﻻﺋتمﺎنيﺔ المتوﻗعﺔ ،يتم إﺛبﺎت الخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎنيﺔ ﻗبل وﻗوع الحدث اﻻﺋتمﺎني .يتطلب نموذج اﻻنخفﺎض ﻓي القيمﺔ
معلومﺎت مستقبليﺔ ﻓي الوﻗت المنﺎسب لعكس مخﺎطر اﻻﺋتمﺎن ﻓي حﺎﻻت التعرض بشكل دﻗيق.
وبموجب النهﺞ العﺎم لﻼنخفﺎض ﻓي القيمﺔ للمعيﺎر الدولي للتقرير المﺎلي رﻗم  ،٩يتم تصنيف الموجودات المﺎليﺔ إلى ﺛﻼث مراحل .تشير
كل مرحلﺔ إلى الجودة اﻻﺋتمﺎنيﺔ لكل أصل مﺎلي.
المرحلﺔ اﻷولى :وتشمل اﻷدوات المﺎليﺔ التي لم تتعرض لزيﺎدة جوهريﺔ ﻓي مخﺎطر اﻻﺋتمﺎن منذ اﻹﺛبﺎت المبدﺋي أو التي لديهﺎ مخﺎطر
اﺋتمﺎن منخفضﺔ ﻓي تﺎريخ التقرير .بﺎلنسبﺔ لهذه الموجودات ،يتم إﺛبﺎت الخسﺎرة اﻻﺋتمﺎنيﺔ المتوﻗعﺔ لمدة  ١٢شهرا ً ويتم احتسﺎب الربح
بنﺎ ًء على القيمﺔ الدﻓتريﺔ اﻹجمﺎليﺔ لﻸصل )أي دون اﻻﻗتطﺎع لمخصص اﻻﺋتمﺎن(.
المرحلﺔ الﺛﺎنيﺔ :وتشمل اﻷدوات المﺎليﺔ التي تعرضت لزيﺎدة جوهريﺔ ﻓي مخﺎطر اﻻﺋتمﺎن منذ اﻹﺛبﺎت المبدﺋي )إﻻ إذا كﺎنت مخﺎطر
اﻻﺋتمﺎن منخفضﺔ ﻓي تﺎريخ التقرير( وﻻ يتوﻓر دليل موضوعي على اﻻنخفﺎض ﻓي القيمﺔ .بﺎلنسبﺔ لهذه الموجودات ،يتم إﺛبﺎت الخسﺎرة
اﻻﺋتمﺎنيﺔ المتوﻗعﺔ على مدى عمر اﻷصل ولكن يتم احتسﺎب الربح بنﺎ ًء على القيمﺔ الدﻓتريﺔ اﻹجمﺎليﺔ لﻸصل.
المرحلﺔ الﺛﺎلﺛﺔ :وتشمل اﻷدوات المﺎليﺔ التي يتوﻓر حيﺎلهﺎ دليل موضوعي على اﻻنخفﺎض ﻓي القيمﺔ ﻓي تﺎريخ التقرير .وﻓي هذه المرحلﺔ،
هنﺎك مقترضون يعﺎنون من اﻻنخفﺎض ﻓي القيمﺔ )التخلف عن السداد(.
تشمل أهم عنﺎصر الخسﺎرة اﻻﺋتمﺎنيﺔ المتوﻗعﺔ ﻓي المعيﺎر الدولي للتقرير المﺎلي رﻗم  ٩تحديد إذا مﺎ كﺎن هنﺎك زيﺎدة جوهريﺔ ﻓي المخﺎطر
اﻻﺋتمﺎنيﺔ للتعرضﺎت اﻻﺋتمﺎنيﺔ للمنشأة منذ اﻹﺛبﺎت المبدﺋي .يعد تقييم التدهور الجوهري أسﺎسيﺎ ً ﻓي تأسيس نقطﺔ تحول بين متطلب ﻗيﺎس
شهرا واﻵخر القﺎﺋم على الخسﺎرة اﻻﺋتمﺎنيﺔ المتوﻗعﺔ على مدار العمر.
المخ صص القﺎﺋم على الخسﺎرة اﻻﺋتمﺎنيﺔ المتوﻗعﺔ لمدة ١٢
ً
لدى الصندوق سيﺎسﺔ اﻻستﺛمﺎر مع اﻷطراف المقﺎبلﺔ ذات التصنيف اﻻﺋتمﺎني  BBB-ومﺎ ﻓوق .يتم تصنيف جميع اﻻستﺛمﺎرات مبدﺋيًﺎ
ضمن المرحلﺔ اﻷولى  .إذا تدهور التصنيف اﻻﺋتمﺎني للطرف المقﺎبل ﻓي أي تﺎريخ تقرير ﻻحق بمقدار درجتين ﻓي مقيﺎس تصنيف ﻓيتش
ولكن ﻻ يزال أعلى من  ،BBB-ﻓإن الصندوق يخفض درجﺔ اﻻستﺛمﺎر مع هذا الطرف المقﺎبل إلى المرحلﺔ الﺛﺎنيﺔ .ﻓي حﺎلﺔ انخفﺎض
التصنيف اﻻﺋتمﺎني للطرف المقﺎبل إلى أﻗل من  ،BBB-يتم تخفيض التصنيف اﻻﺋتمﺎني للطرف المقﺎبل إلى المرحلﺔ الﺛﺎلﺛﺔ.
حدد الصندوق التعريف التﺎلي للتخلف عن سداد:

تعريف التخلف عن السداد:
يعتبر الصندوق أن اﻷصل المﺎلي ﻓي حﺎلﺔ تخلف عن السداد عندمﺎ يتخلف الطرف المقﺎبل عن سداد أصل المبلغ أو الربح.

احتمﺎليﺔ التخلف عن السداد:
من خﻼل المراجعﺔ السنويﺔ لﻼستﺛمﺎرات ﻓي أدوات الدين ،يجب على الصندوق وضع مصفوﻓﺔ انتقﺎليﺔ سنويﺔ لحسﺎب احتمﺎليﺔ التخلف
عن السداد على أسﺎس الحسﺎب خﻼل سنﺔ واحدة محددة على مدى السنوات الخمس المﺎضيﺔ .يقوم مدير الصندوق بمراجعﺔ التركيز
اﻻﺋتمﺎني لمحفظﺔ اﻻستﺛمﺎر اعتمﺎدا ً على اﻷطراف المقﺎبلﺔ .يتم تقييم الجودة اﻻﺋتمﺎنيﺔ للموجودات المﺎليﺔ بﺎستخدام التصنيف اﻻﺋتمﺎني
الخﺎرجي لفيتش.
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الخسﺎرة بﺎﻓتراض التخلف عن السداد:
يتم تعريف الخسﺎرة بﺎﻓتراض التخلف عن السداد على أنهﺎ الخسﺎرة اﻻﻗتصﺎديﺔ المتوﻗعﺔ ﻓي حﺎلﺔ التخلف عن السداد .سوف يستند احتسﺎب
التخلف عن السداد على خسﺎﺋر الصندوق ﻓي الحسﺎبﺎت المتخلفﺔ عن السداد بعد النظر ﻓي نسب اﻻسترداد .يتطلب المعيﺎر الدولي للتقرير
ضﺎ أن يتم تقدير الخسﺎرة بﺎﻓتراض التخلف عن السداد عن طريق التقييم المستقبلي للضمﺎنﺎت بنﺎ ًء على عوامل اﻻﻗتصﺎد
المﺎلي رﻗم  ٩أي ً
الكلي .يعد حسﺎب الخسﺎرة بﺎﻓتراض التخلف عن السداد مستقﻼً عن تقييم جودة اﻻﺋتمﺎن وبﺎلتﺎلي يتم تطبيقه بشكل موحد ﻓي جميع
المراحل.
لتقدير الخسﺎرة بﺎﻓتراض التخلف عن السداد على محفظﺔ الصندوق غير المضمونﺔ ،يقوم الصندوق بﺎحتسﺎب الخسﺎرة بﺎﻓتراض التخلف
عن السداد على أسﺎس المبﺎلغ المستردة الفعليﺔ للمحفظﺔ المتخلفﺔ عن السداد على مدى ﻓترة ﻻ تقل عن  ٥سنوات ﻗبل تﺎريخ التقييم.

مستوى التعرض للتخلف عن السداد:
يعرف التعرض للتخلف عن السداد بأنه تقدير مدى تعرض الصندوق لمقترض مﺎ ﻓي حﺎلﺔ التخلف عن سداد .ويجب عند تقدير التعرض
للمخﺎطر عند التخلف عن السداد اﻷخذ بعين اﻻعتبﺎر التغيرات المتوﻗعﺔ ﻓي التعرض بعد تﺎريخ التقييم .ويعد ذلك مهمﺎ ً ﻓيمﺎ يتعلق
بموجودات المرحلﺔ الﺛﺎنيﺔ حيث ﻗد تكون نقطﺔ التخلف عن السداد بعد عدة سنوات.

معدل الخصم
سيقوم الصندوق بحسﺎب معدل الربح الفعلي على المستوى التعﺎﻗدي .إذا لم يكن حسﺎب معدل الربح الفعلي )ﻓي تﺎريخ التقرير( ممك ًنﺎ،
ﻓسيستخدم الصندوق الربح التعﺎﻗدي )ﻓي تﺎريخ التقرير( ﻷغراض الخصم .ﻓي  ٣١ديسمبر  ،٢٠٢١يمتلك الصندوق استﺛمﺎرات ذات
تصنيفﺎت اﺋتمﺎنيﺔ تتراوح من  A+إلى  A+ :٢٠٢٠) BBB+إلى .(BBB+
ويوضح الجدول أدنﺎه الحد اﻷﻗصى للتعرض لمخﺎطر اﻻﺋتمﺎن  -اﻷدوات المﺎليﺔ المعرضﺔ لﻼنخفﺎض ﻓي القيمﺔ.
المرﺣﻠة اﻷولى
الخسارة اﻻئتمانية
المتوقعة عﻠى مدى
 ١٢شهرا ً
نقد ومﺎ يمﺎﺛله
استﺛمﺎرات بﺎلتكلفﺔ المطفأة ،بﺎلصﺎﻓي
ذمم مدينﺔ مقﺎبل بيع استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ
بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل
إجمالي القيمة الدﻓترية
مخصص الخسﺎرة اﻻﺋتمﺎنيﺔ المتوﻗعﺔ
صاﻓي القيمة الدﻓترية

نقد ومﺎ يمﺎﺛله
استﺛمﺎرات بﺎلتكلفﺔ المطفأة ،بﺎلصﺎﻓي
ذمم مدينﺔ مقﺎبل بيع استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ
بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل
إجمالي القيمة الدﻓترية
مخصص الخسﺎرة اﻻﺋتمﺎنيﺔ المتوﻗعﺔ
صاﻓي القيمة الدﻓترية

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
المرﺣﻠة الثالثة
المرﺣﻠة الثانية
الخسارة اﻻئتمانية
الخسارة اﻻئتمانية
المتوقعة عﻠى مدى
المتوقعة عﻠى مدى
العمر
العمر

المجموع

٣٫٨٩٥
٣٢٫٤٥٩

-

-

٣٫٨٩٥
٣٢٫٤٥٩

٦٫١١٨

-

-

٦٫١١٨

٤٢٫٤٧٢
)* (٦٤

-

-

٤٢٫٤٧٢
)(٦٤

٤٢٫٤٠٨

-

-

٤٢٫٤٠٨

المرﺣﻠة اﻷولى
الخسارة اﻻئتمانية
المتوقعة عﻠى مدى
 ١٢شهرا ً

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
المرﺣﻠة الثالثة
المرﺣﻠة الثانية
الخسارة اﻻئتمانية
الخسارة اﻻئتمانية
المتوقعة عﻠى مدى
المتوقعة عﻠى مدى
العمر
العمر

المجموع

٣٫١٩٦
١٧٫٠٠٩

-

-

٣٫١٩٦
١٧٫٠٠٩

٣٫٤٢٧

-

-

٣٫٤٢٧

٢٣٫٦٣٢
)* (٦٦

-

-

٢٣٫٦٣٢
)(٦٦

٢٣٫٥٦٦

-

-

٢٣٫٥٦٦

)*( الخسﺎرة اﻻﺋتمﺎنيﺔ المتوﻗعﺔ مقﺎبل اﻻستﺛمﺎرات المحتفظ بهﺎ بﺎلتكلفﺔ المطفأة
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)ج(

مخاطر السيولة

وتتمﺛل مخﺎطر السيولﺔ ﻓي احتمﺎل عدم ﻗدره الصندوق على توليد موارد نقديﺔ كﺎﻓيﺔ لتسويﺔ التزامﺎته بﺎلكﺎمل ﻓي وﻗت استحقﺎﻗهﺎ ،أو ﻻ
يمكنه القيﺎم بذلك إﻻ بشروط غير مجديﺔ جوهريًﺎ.
تنص شروط وأحكﺎم الصندوق على اﻻكتتﺎب ﻓي الوحدات واستردادهﺎ ﻓي كل يوم تقييم ولذلك ﻓهي معرضﺔ لمخﺎطر السيولﺔ المتعلقﺔ
بﺎستيفﺎء عمليﺎت اﻻسترداد ﻓي أي وﻗت .وتُعد اﻷوراق المﺎليﺔ للصندوق ﻗﺎبلﺔ للتحقق بسهولﺔ ويمكن تصفيتهﺎ ﻓي أي وﻗت .ورغم ذلك،
ﻗﺎم مدير الصندوق بوضع إرشﺎدات السيولﺔ الخﺎصﺔ بﺎلصندوق ويقوم بمراﻗبﺔ متطلبﺎت السيولﺔ بﺎنتظﺎم لضمﺎن وجود أموال كﺎﻓيﺔ للوﻓﺎء
بأي ارتبﺎطﺎت عند نشوﺋهﺎ ،إمﺎ من خﻼل اﻻكتتﺎبﺎت الجديدة أو تصفيﺔ محفظﺔ اﻻستﺛمﺎر أو بﺎلحصول على تمويل من اﻷطراف ذوي
العﻼﻗﺔ.
يقوم الصندوق بتسويﺔ المطلوبﺎت المﺎليﺔ المتعلقﺔ بأتعﺎب اﻹدارة المستحقﺔ والمصﺎريف اﻷخرى على أسﺎس ربع سنوي.
ﻓيمﺎ يلي استحقﺎق الموجودات والمطلوبﺎت المﺎليﺔ:
ﻓي  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
موجودات مالية
نقد ومﺎ يمﺎﺛله
استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلتكلفﺔ المطفأة ،بﺎلصﺎﻓي
استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل
ذمم مدينﺔ مقﺎبل بيع استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ
من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل
مطﻠوبات مالية
أتعﺎب إدارة مستحقﺔ
أربﺎح مستحقﺔ الدﻓع
مستحقﺎت ومطلوبﺎت أخرى
ﻓجوة السيولة

ﻓي  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
موجودات مالية
نقد ومﺎ يمﺎﺛله
استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلتكلفﺔ المطفأة
استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل
ذمم مدينﺔ مقﺎبل بيع استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ
من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل
مطﻠوبات مالية
أتعﺎب إدارة مستحقﺔ
مستحقﺎت ومطلوبﺎت أخرى
ﻓجوة السيولة

 ٧أيام إلى
شهر واﺣد

أقل من
 ٧أيام

أكثر من
شهرا
١٢
ً

١٢ – ١
شهرا
ً

٣٫٨٩٥
١٦٨٫٦٢٩

-

٣٢٫٤٥٩
-

-

٦٫١١٨
١٧٨٫٦٤٢

-

٣٢٫٤٥٩

١٧٨٫٦٤٢

-

٧
١٧٫٤٦٣
٦٣٢
١٨٫١٠٢
١٤٫٣٥٧

-

 ٧أيام إلى
شهر واﺣد

أقل من
 ٧أيام

أكثر من
شهرا
١٢
ً

١٢ – ١
شهرا
ً

٣٫١٩٦
١٢٦٫٩٧٢

-

١٧٫٠٠٩
-

-

٣٫٤٢٧
١٣٣٫٥٩٥

-

١٧٫٠٠٩

-

١٣٣٫٥٩٥

-

٣
٣٣
٣٦
١٦٫٩٧٣

-

٢٠

صندوق إنسان اﻻستثماري الوقفي
إيضاﺣات ﺣول القوائم المالية
لﻠسنة المنتهية ﻓي  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبﺎلغ بآﻻف الريﺎﻻت السعوديﺔ مﺎ لم يذكر غير ذلك(
٢-٧

إدارة مخاطر رأس المال

يمﺛل رأس مﺎل الصندوق الموجودات العﺎﺋدة إلى حﺎملي الوحدات القﺎبلﺔ لﻼسترداد .يمكن أن تتغير ﻗيمﺔ الموجودات العﺎﺋدة إلى حﺎملي
الوحدات القﺎبلﺔ لﻼسترداد بشكل ملحوظ ﻓي كل يوم تقييم ،حيث يخضع الصندوق لﻼكتتﺎبﺎت واﻻستردادات وﻓقًﺎ لتقدير حﺎملي الوحدات
القﺎبلﺔ لﻼسترداد ﻓي كل يوم تقييم بﺎﻹضﺎﻓﺔ إلى التغيرات النﺎتجﺔ عن أداء الصندوق .تتمﺛل أهداف الصندوق عند إدارة رأس المﺎل ﻓي
الحفﺎظ على ﻗدرة الصندوق على اﻻستمرار ﻓي أعمﺎلهﺎ وتحقيق العواﺋد لحﺎملي الوحدات والمنﺎﻓع ﻷصحﺎب المصﺎلح اﻵخرين ،وكذلك
الحفﺎظ على ﻗﺎعدة رأس المﺎل لدعم تنميﺔ اﻷنشطﺔ اﻻستﺛمﺎريﺔ للصندوق.
وللحفﺎظ على هيكل رأس المﺎل ،تتمﺛل سيﺎسﺔ الصندوق ﻓي رصد مستوى اﻻكتتﺎبﺎت واﻻستردادات المتعلقﺔ بﺎلموجودات التي يتوﻗع أن
يكون ﻗﺎدرا ً على تصفيتهﺎ وتعديل كميﺔ التوزيعﺎت التي ﻗد يدﻓعهﺎ الصندوق للوحدات القﺎبلﺔ لﻼسترداد .يقوم مجلس إدارة الصندوق ومدير
الصندوق بمراﻗبﺔ رأس المﺎل على أسﺎس ﻗيمﺔ حقوق الملكيﺔ العﺎﺋدة إلى حﺎملي الوحدات القﺎبلﺔ لﻼسترداد ،أي عدد الوحدات التي تم
إصدارهﺎ ويمكن استردادهﺎ ﻓي المستقبل.
٨

توزيعات اﻷرباح

خﻼل سنﺔ  ،٢٠٢١واﻓق مجلس إدارة الصندوق على توزيعﺎت اﻷربﺎح بنسبﺔ  ٣١) ٪٨٫٢٩ديسمبر .(٪٦٫٦ :٢٠٢٠
٩

اﻷدوات المالية بﺣسب الفئة
القيمة العادلة
من خﻼل
قائمة الدخل

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

التكﻠفة المطفأة

الموجودات المالية بﺣسب قائمة المركز المالي
نقد ومﺎ يمﺎﺛله
استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلتكلفﺔ المطفأة
استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل
ذمم مدينﺔ مقﺎبل بيع استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل
المجموع

٣٫٨٩٥
٣٢٫٤٥٩
٦٫١١٨
٤٢٫٤٧٢

١٦٨٫٦٢٩
١٦٨٫٦٢٩

المطﻠوبات المالية بﺣسب قائمة المركز المالي
أتعﺎب إدارة مستحقﺔ
أربﺎح مستحقﺔ الدﻓع
مستحقﺎت ومطلوبﺎت أخرى
المجموع

٧
١٧٫٤٦٣
٦٣٢
١٨٫١٠٢

-

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

التكﻠفة المطفأة

الموجودات المالية بﺣسب قائمة المركز المالي
نقد ومﺎ يمﺎﺛله
استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلتكلفﺔ المطفأة
استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل
ذمم مدينﺔ مقﺎبل بيع استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل
المجموع

٣٫١٩٦
١٧٫٠٠٩
٣٫٤٢٧
٢٣٫٦٣٢

١٢٦٫٩٧٢
١٢٦٫٩٧٢

المطﻠوبات المالية بﺣسب قائمة المركز المالي
أتعﺎب إدارة مستحقﺔ
مستحقﺎت ومطلوبﺎت أخرى
المجموع

٣
٣٣
٣٦

-

٢١

القيمة العادلة
من خﻼل
قائمة الدخل

صندوق إنسان اﻻستثماري الوقفي
إيضاﺣات ﺣول القوائم المالية
لﻠسنة المنتهية ﻓي  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبﺎلغ بآﻻف الريﺎﻻت السعوديﺔ مﺎ لم يذكر غير ذلك(
١٠

القيم العادلة لﻸدوات المالية

تستند القيمﺔ العﺎدلﺔ لﻸدوات المﺎليﺔ المتداولﺔ ﻓي اﻷسواق النشطﺔ إلى أسعﺎر السوق المدرجﺔ ﻓي نهﺎيﺔ التداول ﻓي تﺎريخ التقرير .تُقيّم
اﻷدوات التي لم يتم إدراج أي مبيعﺎت لهﺎ بتﺎريخ التقييم بأحدث سعر للشراء.
تعتبر السوق نشطﺔ إذا تمت معﺎمﻼت لﻸصل أو اﻻلتزام بمعدل تكرار وحجم كﺎﻓيين لتقديم معلومﺎت تسعير على أسﺎس مستمر .من
المفترض أن القيمﺔ الدﻓتريﺔ نﺎﻗصﺎ ً مخصص اﻻنخفﺎض ﻓي ﻗيمﺔ الذمم المدينﺔ والذمم الداﺋنﺔ اﻷخرى تقﺎرب ﻗيمهﺎ العﺎدلﺔ.
يحتوي التسلسل الهرمي للقيمﺔ العﺎدلﺔ على المستويﺎت التﺎليﺔ:


المستوى اﻷول :مدخﻼت المستوى اﻷول هي أسعﺎر معلنﺔ )غير معدلﺔ( ﻓي أسواق نشطﺔ للموجودات أو المطلوبﺎت المشﺎبهﺔ التي
تستطيع المنشأة الوصول إليهﺎ بتﺎريخ القيﺎس.



المستوى الﺛﺎني :مدخﻼت المستوى الﺛﺎني هي مدخﻼت أخرى غير اﻷسعﺎر المدرجﺔ المعلنﺔ ﻓي المستوى اﻷول والتي يمكن رصدهﺎ
لﻸصل أو اﻻلتزام بشكل مبﺎشر أو غير مبﺎشر.



المستوى الﺛﺎلث :مدخﻼت المستوى الﺛﺎلث هي المدخﻼت التي ﻻ يمكن رصدهﺎ لﻸصل أو اﻻلتزام.

إن القيمﺔ العﺎدلﺔ المقدرة لموجودات ومطلوبﺎت الصندوق المﺎليﺔ ﻻ تُعتبر مختلفﺔ بشكل جوهري عن ﻗيمهﺎ الدﻓتريﺔ .تستند القيمﺔ العﺎدلﺔ
لﻼستﺛمﺎرات المحتفظ بهﺎ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل على اﻷسعﺎر المتداولﺔ ﻓي اﻷسواق النشطﺔ ،لذلك تُصنف ضمن المستوى
اﻷول.

٢٢

صندوق إنسان اﻻستثماري الوقفي
إيضاﺣات ﺣول القوائم المالية
لﻠسنة المنتهية ﻓي  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبﺎلغ بآﻻف الريﺎﻻت السعوديﺔ مﺎ لم يذكر غير ذلك(
يحلل الجدول التﺎلي ضمن تسلسل القيمﺔ العﺎدلﺔ موجودات ومطلوبﺎت الصندوق )حسب الدرجﺔ( المقﺎسﺔ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ ﻓي  ٣١ديسمبر
 ٢٠٢١و  ٣١ديسمبر .٢٠٢٠
ﻓي  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

القيمة الدﻓترية

المستوى اﻷول

القيمة العادلة
المستوى الثاني

المجموع

المستوى الثالث

موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
نقد ومﺎ يمﺎﺛله
استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلتكلفﺔ المطفأة
ذمم مدينﺔ مقﺎبل بيع استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ
من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل

٣٫٨٩٥
٣٢٫٤٥٩

-

-

٣٫٨٩٥
٣٢٫٤٥٩

٣٫٨٩٥
٣٢٫٤٥٩

٦٫١١٨

-

-

٦٫١١٨

٦٫١١٨

استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل
صنﺎديق اﻻستﺛمﺎر
اﻻسهم
صكوك
-

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
٧١٫٩٤٤
٦٥٫٢١٠
٣١٫٤٧٥

٧١٫٩٤٤
٦٥٫٢١٠
٣١٫٤٧٥

-

-

٢١١٫١٠١

١٦٨٫٦٢٩

-

٤٢٫٤٧٢

٢١١٫١٠١

٧
١٧٫٤٦٣
٦٣٢

-

-

٧
١٧٫٤٦٣
٦٣٢

٧
١٧٫٤٦٣
٦٣٢

٦٣٩

-

-

٦٣٩

٦٣٩

القيمة الدﻓترية

المستوى اﻷول

القيمة العادلة
المستوى الثاني

المستوى الثالث

نقد ومﺎ يمﺎﺛله
استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلتكلفﺔ المطفأة
ذمم مدينﺔ مقﺎبل بيع استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ
من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل

٣٫١٩٦
١٧٫٠٠٩

-

-

٣٫١٩٦
١٧٫٠٠٩

٣٫١٩٦
١٧٫٠٠٩

٣٫٤٢٧

-

-

٣٫٤٢٧

٣٫٤٢٧

استﺛمﺎرات محتفظ بهﺎ بﺎلقيمﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ الدخل
صنﺎديق اﻻستﺛمﺎر
اﻻسهم
صكوك
-

-

٧١٫٩٤٤
٦٥٫٢١٠
٣١٫٤٧٥

مطﻠوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
أتعﺎب إدارة مستحقﺔ
أربﺎح مستحقﺔ الدﻓع
مستحقﺎت ومطلوبﺎت أخرى

ﻓي  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

المجموع

موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
٧٨٫٠٦٨
١١٫٢٦٠
٣٧٫٦٤٤

٧٨٫٠٦٨
١١٫٢٦٠
٣٧٫٦٤٤

-

-

٧٨٫٠٦٨
١١٫٢٦٠
٣٧٫٦٤٤

١٥٠٫٦٠٤

١٢٦٫٩٧٢

-

٢٣٫٦٣٢

١٥٠٫٦٠٤

٣
٣٣

-

-

٣
٣٣

٣
٣٣

٣٦

-

-

٣٦

٣٦

مطﻠوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
أتعﺎب إدارة مستحقﺔ
مستحقﺎت ومطلوبﺎت أخرى

١١

آخر يوم لﻠتقييم

وﻓقﺎ ً لشروط وأحكﺎم الصندوق ،كﺎن أخر يوم تقييم لغرض إعداد القواﺋم المﺎليﺔ وهو  ٣١ديسمبر .٢٠٢١
١٢

آثار كوﻓيد  ١٩-عﻠى الصندوق

تواصل جﺎﺋحﺔ ﻓيروس كورونﺎ المستجد )كوﻓيد (١٩-تعطيل اﻷسواق العﺎلميﺔ حيث تواجه العديد من المنﺎطق الجغراﻓيﺔ مشكﻼت بسبب
تحديد المتحورات الجديدة المتعددة لهذه العدوى .على الرغم من السيطرة السﺎبقﺔ على تفشي المرض من خﻼل إجراءات احترازيﺔ
صﺎرمﺔ .ومع ذلك ،تمكنت حكومﺔ المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ من السيطرة بنجﺎح على تفشي المرض حتى اﻵن.

٢٣

صندوق إنسان اﻻستثماري الوقفي
إيضاﺣات ﺣول القوائم المالية
لﻠسنة المنتهية ﻓي  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبﺎلغ بآﻻف الريﺎﻻت السعوديﺔ مﺎ لم يذكر غير ذلك(
يعتقد مدير الصندوق أن أﺛر جﺎﺋحﺔ كوﻓيد ١٩-على الصندوق ضﺋيل .وكﺎن اﻷﺛر السلبي الوحيد على اﻻستﺛمﺎرات التي يحتفظ بهﺎ
الصندوق حيث كﺎن هنﺎك تذبذب ﻓي مؤشر تداول مع تفشي الجﺎﺋحﺔ .سيواصل مدير الصندوق اتبﺎع السيﺎسﺎت والمشورات الحكوميﺔ،
وبﺎلتوازي مع ذلك ،سيبذل مدير الصندوق ﻗصﺎرى جهده لمواصلﺔ العمليﺎت بأﻓضل الطرق وأكﺛرهﺎ أمﺎ ًنﺎ دون تعريض صحﺔ موظفي
مدير الصندوق وسﻼمتهم للخطر.
١٣

المواﻓقة عﻠى القوائم المالية

تمت المواﻓقﺔ على هذه القواﺋم المﺎليﺔ من ﻗبل مجلس إدارة الصندوق بتﺎريخ  ٢٦شعبﺎن ١٤٤٣هـ )المواﻓق  ٢٩مﺎرس .(٢٠٢٢

٢٤

