التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
أ) معلومات صندوق االستثمار
 )4اسم صندوق االستثمار:
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
 )4أهداف وسياسات االستثمار وممارساته:

•

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

•

توفير قناة استثمارية ملتزمة بالضوابط الشرعية.

•

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

 )7سياسة توزيع الدخل واألرباح:
ال يوجد.
 )1تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل
 )5وصف المؤشر االسترشادي للصندوق ,والموقع اإللكتروني لمزود الخدمة
هو مؤشر األسهم السعودية اإلسالمية النقية" المحتسب من ِقبل ايديل ريتنق ،وهو عبارة عن معدل نسبي لمجموع القيمة السوقية لجميع االسهم الشرعية المتداولة

في األسواق السعودية المجازة من لجنة الرقابة الشرعية للبالد المالية .الموقع اإللكتروني لمزود الخدمة www.idealratings.com

ب) اداء الصندوق
 )4جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالث (أو منذ التأسيس):
4041

4040

4044

546,413,301

541,701,640

510,301,317

صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية السنة المالية

0.6404

0.3005

0.1075

أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

0.6404

0.3005

0.1306

أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

0.5741

0.13144

0.1314

عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة المالية (باألالف)

073,051

310,131

657,336

-

-

-

4.5%

4.7%

4.4%

-

-

-

4.4%

-0.4%

-4.5%

البند
صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية السنة المالية

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 :

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
 )4سجل أداء:
أ) العائد اإلجمالي لسنة واحدة ،ثالث سنوات ،خمس سنوات و منذ التأسيس
البند
العائد اإلجمالي

سنة

 7سنوات

 5سنوات

منذ التأسيس

41.1%

30.1%

35.3%

-1.6%

العائد اإلجمالي لكل سنة من السنوات المالية العشرة الماضية ( ,أو منذ التأسيس)
السنة
العائد اإلجمالي

4044

4047

4041

4045

4046

4043

4040

4041

4040

4044

40.7%

74.1%

3.4%

-41.7%

4.1%

-1.3%

0.40%

40.5%

40.3%

41.1%

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

443,510

0.04%

40,103,730

4.35%

رسوم التطهير الشرعي

11,100

0.04%

رسوم مراجع الحسابات

31,350

0.04%

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

5,444

0.004%

رسوم النشر على موقع تداول

5,350

0.004%

رسوم الرقابية

3,500

0.004%

رسوم اشتراك
رسوم اإلدارة

رسوم المؤشر االسترشادي

47,344

0.001%

مصاريف التعامل (الوساطة)

614,014

0.44%

مصاريف القيمة المضافة

407,041

0.04%

مصاريف أخرى

-

-

رسوم الحفظ

161,104

0.00%

رسوم خدمات الصندوق اإلدارية

101,101

0.00%

44,113,400

4.40%

مجموع المصاريف

*لم يقم مدير الصندوق بأي تخفيض او إعفاء من أي رسوم خالل عام 4044

 )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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2022سجل تجاري رقم ,4040410101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.00400-73:

2

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
اسم المصدر تاريخ الجمعية
شركة أسمنت
حائل

43/04/4044

موضوع التصويت

قرار التصويت

التصويت على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة األساس المتعلقة بأغراض الشركة.

امتناع

التصويت على تعديل المادة التاسعة واألربعون من نظام الشركة األساس المتعلقة بتوزيع األرباح.

موافق

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 4040-44-74م.

امتناع

التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 4040-44-74م.

امتناع

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 4040-44-74م.

امتناع

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 4040-44-74م.

امتناع

بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين ً
القوائم المالية لألرباع (الثاني والثالث والرابع والسنوي) من العام المالي 4044م ،والربع األول من العام المالي 4044م ،وتحديد

امتناع

أتعابه.
التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف /ربع سنوي عن العام المالي 4044م.

موافق

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اليمنية السعودية .حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب سمو األمير /سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها  %46من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت
شركة أسمنت

اليمامة

40/07/4044

ً
علما بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في
اليمامة حصة قدرها  .%40والترخيص بها لعام قادم.

امتناع

ً
علما أنها مصلحة مباشرة والتوجد شروط تفضيلية.
اليمن .كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 4040م بمبلغ  411ألف ريال- .
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ،حيث تبلغ ملكية نائب رئيس مجلس
اإلدارة والعضو المنتدب سمو األمير /سلطان بن محمد بن سعود الكبير  %41.45من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني .كما
ً
أيضا سمو األمير /نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين
يشغل
ً
علما بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع
التعاوني .والترخيص بها لعام قادم.

امتناع

ً
علما أنها مصلحة مباشرة
العربي للتأمين التعاوني .كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 4040م بمبلغ  47,530ألف ريال- .
والتوجد شروط تفضيلية.
التصويت على تعديل المادة رقم ( )4من نظام الشركة األساس ،المتعلقة بـ (اسم الشركة)

امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زين السعودية ،حيث يشغل عضو مجلس اإلدارة سمو األمير/
ً
علما بأن
نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية .والترخيص بها لعام قادم.
طبيعة هذا التعامل عبارة عن تقديم خدمات اتصاالت إلى شركة اسمنت اليمامة ،كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 4040م

امتناع

ً
علما أنها مصلحة غير مباشرة والتوجد شروط تفضيلية.
بمبلغ  454ألف ريال- .

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منتجات صناعة االسمنت .حيث يشغل االستاذ /جهاد بن عبد العزيز
ً
علما بأن
الرشيد عضو مجلس اإلدارة والمدير العام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة منتجات االسمنت .والترخيص بها لعام قادم.
طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت ،كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 4040م بمبلغ  41,116ألف

امتناع

ً
علما أنها مصلحة غير مباشرة التوجد شروط تفضيلية.
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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
اسم المصدر تاريخ الجمعية

قرار التصويت

موضوع التصويت

التصويت على صرف مبلغ  4,100,000ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 4040-44-74م.

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )7من نظام الشركة األساس ،المتعلقة بـ (أغراض الشركة)

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )40من نظام الشركة األساس ،المتعلقة بـ (إدارة الشركة).

امتناع

التصويت على ترتيب أرقام مواد النظام األساسي للشركة.

امتناع

التصويت على إضافة المادة رقم ( )46من نظام الشركة األساس ،المتعلقة بـ (اختصاصات رئيس المجلس).

امتناع

التصويت على إلغاء المادة رقم ( )14من نظام الشركة األساس ،المتعلقة بـ (حقوق المساهمين) ودمجها مع المادة (.)51

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )51من نظام الشركة األساس ،المتعلقة بـ (حقوق المساهمين ودعوى المسؤولية).

امتناع

شركة أسمنت
اليمامة

 40/07/4044التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

امتناع

التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة.

امتناع

التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية.

امتناع

التصويت على تعديل سياسات مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية.

امتناع

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 4044-07-41م ،لمدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ
4041-07-40م.

امتناع

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ -07-41
ً
علما بأن المرشحين هم (مرفق سيرهم الذاتية) -4 :األستاذ /عبدالله
4044م لمدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ 4041-07-40م،
بن محمد الباحوث( .صفة العضوية :مستقل)  -4األستاذ /رائد بن علي السيف( .صفة العضوية :من خارج المجلس)  -7األستاذ/

امتناع

لطفي شحاده( .صفة العضوية :من خارج المجلس)
.

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.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2022سجل تجاري رقم ,4040410101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.00400-73:

4

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
موضوع التصويت

اسم المصدر تاريخ الجمعية

قرار التصويت

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  74ديسمبر 4040م.

امتناع

التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في  74ديسمبر 4040م.

امتناع

التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في  74ديسمبر 4040م.

امتناع

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  74ديسمبر 4040م.

امتناع

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في  74ديسمبر 4040م وقدرها (
 )4,500مليون ريال سعودي بواقع ( )4.00ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ( )%40من قيمة السهم اإلسمية ،على أن
تكون األحقية لمساهمي المصرف المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي

موافق

المصرف لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية (مركز اإليداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق ،على أن يبدأ توزيع
األرباح يوم 4044-01-06م.
التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام
المالي 4044م.
التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ،وذلك لفحص ومراجعة
وتدقيق القوائم المالية األولية للربع األول والثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 4044م وتحديد أتعابهم.
التصويت على صرف مبلغ ( )5,410,445ريال سعودي كمكافآت وتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة للفترة من  4يناير 4040م
وحتى  74ديسمبر 4040م.
مصرف الراجحي

41/07/4044

التصويت على صرف مبلغ ( )060,656ريال سعودي كمكافآت وتعويضات ألعضاء لجنة المراجعة للفترة من  4يناير 4040م وحتى
 74ديسمبر 4040م.

امتناع

امتناع

امتناع

امتناع

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( )4من 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 واإلجراءات التنظيمية الصادرة
أسبق،

امتناع

المدرجة.
التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من ثالث الى خمسة مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة خمسة أعضاء،
ً
رئيسا .ب) األستاذ رائد بن عبد الله التميمي
وذلك بتعيين :أ) األستاذ عبد اللطيف بن علي السيف (عضو مجلس إدارة مستقل) –
ً
ابتداء من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة
عضوا .أعضاء في لجنة المراجعة
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) –
ً

امتناع

الحالية بتاريخ 47/44/4047م
التصويت على تشكيل الهيئة الشرعية للمصرف من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية ومدتها  7سنوات حيث تنتهي بتاريخ
 40/7/4041م (مرفق سيرهم الذاتية) :أ) معالي الشيخ /عبدالعزيز بن حمين الحمين .ب)معالي الشيخ /سعد بن تركي الخثالن.

امتناع

ت)الشيخ /سليمان بن عبدالله الماجد .ث)الشيخ /صالح بن عبدالله اللحيدان .ج) الشيخ /عبدالله بن ناصر السلمي
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/

عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة مباشرة فيها كونها شركة مملوكة له ،وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات السفر والسياحة،
بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  4040مبلغ  130,044ريال سعودي (مرفق).

امتناع

والترخيص بها لعام قادم
.

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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2022سجل تجاري رقم ,4040410101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.00400-73:
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
موضوع التصويت

اسم المصدر تاريخ الجمعية

قرار التصويت

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة بيرين والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /بدر بن محمد الراجحي
مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة بيرين ،وهي عبارة عن عقد خدمات توريد المياه
المعدنية المعبئة ،بدون شروط ومزايا تفضيلية ،ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  4040مبلغ  756,050ريال

امتناع

سعودي (مرفق) .والترخيص بها لعام قادم.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار والتي لعضو مجلس
اإلدارة األستاذ /بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد
عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار ،وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى اإلدارة اإلقليمية الجنوبية ،بدون شروط ومزايا تفضيلية،

امتناع

ومدته سبع سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  4040مبلغ  404,737ريال سعودي (مرفق) .والترخيص بها لعام قادم
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار والتي لعضو مجلس
اإلدارة األستاذ /بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد
عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار ،وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها بدون شروط ومزايا تفضيلية

امتناع

ومدته سبع سنوات ،حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  4040مبلغ  16,000ريال سعودي (مرفق) .والترخيص بها لعام قادم.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار والتي لعضو مجلس
اإلدارة األستاذ /بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد
عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار ،وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي ،بدون شروط ومزايا تفضيلية ،ومدته خمس
مصرف
الراجحي

امتناع

سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  4040مبلغ  10,450ريال سعودي (مرفق) .والترخيص بها لعام قادم
 41/07/4044التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الغاز والتصنيع األهلية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /رائد
بن عبدالله التميمي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة الغاز والتصنيع األهلية،
وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي ،بدون شروط ومزايا تفضيلية ،ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام

امتناع

 4040مبلغ  446,500ريال سعودي (مرفق) .والترخيص بها لعام قادم.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف ورئيس مجلس اإلدارة األستاذ /عبدالله بن سليمان الراجحي ،وهي عبارة
عن عقد إيجار مركز البطحاء للصرافة والتحويل ،بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام

امتناع

 4040مبلغ  674,500ريال سعودي (مرفق) .والترخيص بها لعام قادم.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/
عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل األستاذ /عبدالله بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة في
شركة الراجحي للتأمين التعاوني ،وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للسيارات ،بدون شروط ومزايا

امتناع

تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  4040مبلغ  644,411,000ريال سعودي
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/
عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل األستاذ /عبدالله بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة في
شركة الراجحي للتأمين التعاوني ،وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للبنوك والممتلكات وانقطاع األعمال

امتناع

وتغطية المدراء والتنفيذيين ،بدون شروط ومزايا تفضيلية ،ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  4040مبلغ
 11,166,000ريال سعودي

.

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2022سجل تجاري رقم ,4040410101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.00400-73:
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.اسم المصدر تاريخ الجمعية

موضوع التصويت

قرار التصويت

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 4040-44-74م.

امتناع

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 4040-44-74م.

امتناع

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 4040-44-74م.

امتناع

ً
ابتداء من
عضوا في لجنة المراجعة
التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ /عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي  -مستقل
ً
بدال من عضو اللجنة السابق األستاذ /سامي
تاريخ 4044-04-01م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 4044-07-74م وذلك ً
ابتداء من تاريخ القرار الصادر في 4044-04-01م ،ويأتي هذا التعيين
بن ابراهيم العيسى  -غير تنفيذي على أن يسري التعيين
ً

امتناع

ً
وفقا لالئحة الحوكمة الصادره من هيئة السوق المالية.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي  -شركة زميلة والتي لعضو مجلس اإلدارة
األستاذ /عبدالكريم بن ابرهيم النافع مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن تمثيله للشركة والتي يمثل نشاطها الرئيسي في
شراء الغاز الطبيعي و توزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض .وقد بلغت قيمة التعامالت خالل عام 4040م

امتناع

مبلغ ( )1,14مليون ريال سعودي أوامر شراء و( )317ألف ريال سعودي توزيعات األرباح المستلمة.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف لألنابيب  -شركة تابعة والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/
سامي بن ابراهيم العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تمثيله للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ويمثل
نشاطها الرئيسي في تصنيع وبيع األنابيب الفخارية .وقد بلغت قيمة التعامالت خالل عام 4040م مبلغ ( )45,6مليون ريال

امتناع

سعودي قروض وسداد التزامات ومبلغ ( )741ألف ريال سعودي (مبيعات منتجات).
شركة الخزف
السعودي

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بشكل ربع /نصف سنوي عن العام المالي 4044م.

موافق

 70/07/4044التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( )4من 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.
في حال الموافقة على البند ،سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة
غير العادية المقيدين في سجل 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،

نعم

ً
يوما من تاريخ تحديد األسهم
ثم توزع قيمتها على حملة األسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته ،خالل مدة ال تتجاوز 70
المستحقة لكل مساهم.
تعديل المادة ( )0من نظام الشركة األساس والمتعلقة باالكتتاب باألسهم.
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 4044م ،والربع األول من العام المالي 4044م ،وتحديد أتعابه.

امتناع
امتناع

ً
وفقا لما يلي:
التصويت على توصية مجلس اإلدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة
ستتم الزيادة من خالل رسملة مبلغ  400مليون ريال من االرباح المبقاة وسيتم منح المساهمين سهم لكل ثالث أسهم مملوكة

ويبلغ راس مال الشركة قبل الزيادة  600مليون ريال وفي حال اقرار الزيادة سيكون  000مليون ريال ويبلغ عدد األسهم قبل الزيادة

امتناع

 60مليون سهم وبعد الزيادة تكون  00مليون سهم وتبلغ نسبة الزيادة %77.7
تعديل المادة ( )3من نظام الشركة األساس والمتعلقة برأس المال.

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

امتناع

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2022سجل تجاري رقم ,4040410101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.00400-73:
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
اسم المصدر تاريخ الجمعية
.

قرار التصويت

موضوع التصويت
التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 74/44/4040م

امتناع

التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 74/44/4040م

امتناع

التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 74/44/4040م

امتناع

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 4040م.

امتناع

بناء على توصية لجنة المراجعة ،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين ً
القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للسنة المالية 4044م والربع األول للسنة المالية  4044وتحديد أتعابه

امتناع

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 4040م بواقع ( )0.35ريال

للسهم والتي تمثل  %3.5من القيمة األسمية للسهم وباجمالي مبلغ 443.5مليون ريال ،على أن تكون أحقية أرباح النصف الثاني
لمساهمي الشركة المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع األوراق المالية
بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة  ،وبذلك يصبح اجمالي األرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام

موافق

 4040م هو ( )4.5ريال للسهم والتي تمثل  %45من القيمة االسمية للسهم وباجمالي  455مليون ريال ،وسيتم اإلعالن عن تاريخ
ً
الحقا
توزيع األرباح
التصويت على صرف مبلغ ( )4,100,000مليونان وتسعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع ()700,000
ثالثمائة ألف ريال سعودي لكل عضو إضافة إلى المكافأة اإلضافية بواقع ( )400,000ريال سعودي لرئيس المجلس عن السنة

امتناع

المالية المنتهية في  74/44/4040م.
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المصانع الكبرى للتعدين والتي لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/
شركة أسمنت
نجران

محمد بن مانع ابالعال وعضو مجلس اإلدارة المهندس /أيمن بن عبدالرحمن الشبل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة
 74/07/4044األسمنت السائب بكمية تبلغ ( )5,000طن حسب حاجة العميل بقيمة  4.4مليون وبنفس الشروط واألسعار التي تتبعها الشركة مع

امتناع

عمالئها اآلخرين .

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي
ً
ً
تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب
وفقا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة
4044م ،وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف

موافق

مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية.
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاوالت المحدودة والتي لعضو
مجلس اإلدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة األسمنت السائب بكمية تبلغ ()70,000

امتناع

طن حسب حاجة العميل بقيمة  3.4مليون وبنفس الشروط واألسعار التي تتبعها الشركة مع عمالئها اآلخرين
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاوالت المحدودة والتي لعضو
مجلس اإلدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة األسمنت السائب حيث بلغت قيمة

امتناع

األعمال خالل العام 4040م مبلغ ( )310,000ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( )4من المادة الحادية
والسبعون من نظام الشركات ،وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس االدارة
ً
ً
تنفيذا لنظام الشركات الخاصة
وفقا للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة
المفوض أيهما أسبق ،وذلك

امتناع

بشركات المساهمة المدرجة.
التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي
ً
ً
تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب
وفقا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة
4044م ،وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف

موافق

مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية.
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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
موضوع التصويت

اسم المصدر تاريخ الجمعية

قرار التصويت

التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في  74ديسمبر 4040م.

امتناع

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  74ديسمبر 4040م.

امتناع

التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في  74ديسمبر 4040م.

امتناع

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  74ديسمبر 4040م.

امتناع

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 4040م وقدرها ( )516,444,001ريال
بواقع ثالثين هللة ( 0.70ريال) 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

موافق

إيداع األوراق المالية (مركز اإليداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق ،على ان يبدأ توزيع األرباح يوم األربعاء بتاريخ
 1رمضان 4114هـ الموافق  44أبريل 4044م .
بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق
التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين ً
القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 4044م ،وتحديد أتعابهما.
التصويت على صرف مبلغ ( )000,6,500ريال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  74ديسمبر 4040م.
التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمين المصرف بشكل نصف سنوي عن العام المالي
مصرف اإلنماء

4044 03/01/4044م.

امتناع

امتناع

موافق

التصويت على سياسة التعاقب لعضوية مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه

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
 06/01/4041م 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

امتناع

تركي التركي (عضو) مرفق السيرة الذاتية .د .فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور /يوسف بن عبد الله الشبيلي (عضو) مرفق السيرة
الذاتية.

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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2022سجل تجاري رقم ,4040410101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.00400-73:
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
اسم المصدر تاريخ الجمعية
.

مصرف اإلنماء 03/01/4044

قرار التصويت

موضوع التصويت
التصويت على تعديل المادة رقم  1من النظام األساس للمصرف الخاصة بتأسيس الشركات (مرفق).

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  6من النظام األساس للمصرف الخاصة بمركز الشركة (مرفق).

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  1من النظام األساس للمصرف الخاصة باألسهم (مرفق).

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  44من النظام األساس للمصرف الخاصة بطريقة التداول (مرفق).

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  44من النظام األساس للمصرف الخاصة بحجز األسهم (مرفق).

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  47من النظام األساس للمصرف الخاصة بزيادة رأس المال (مرفق).

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  41من النظام األساس للمصرف الخاصة بتخفيض رأس المال (مرفق).

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  45من النظام األساس للمصرف الخاصة بشراء األسهم (مرفق).

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  46من النظام األساس للمصرف الخاصة بإصدار الصكوك (مرفق).

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  40من النظام األساس للمصرف الخاصة باإلدارة (مرفق).

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  41من النظام األساس للمصرف الخاصة بانتهاء العضوية (مرفق).

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  40من النظام األساس للمصرف الخاصة بالصالحيات (مرفق).

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  44من النظام األساس للمصرف الخاصة بلجان المجلس (مرفق).

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  44من النظام األساس للمصرف الخاصة باللجنة التنفيذية (مرفق).

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  47من النظام األساس للمصرف الخاصة بلجنة المراجعة (مرفق).

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  41من النظام األساس للمصرف الخاصة بالمكافآت (مرفق).

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  45من النظام األساس للمصرف الخاصة برئيس المجلس (مرفق).

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  46من النظام األساس للمصرف الخاصة باالجتماعات (مرفق).

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  43من النظام األساس للمصرف الخاصة بنصاب االجتماعات (مرفق).

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  40من النظام األساس للمصرف الخاصة بقرارات المجلس (مرفق).

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  74من النظام األساس للمصرف الخاصة بالجمعية العامة غير العادية (مرفق).

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  77من النظام األساس للمصرف الخاصة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين (مرفق).

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  75من النظام األساس للمصرف الخاصة بنصاب الجمعيات العامة العادية (مرفق).

امتناع

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

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  10من النظام األساس للمصرف الخاصة برئاسة الجمعيات العامة (مرفق).

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  14من النظام األساس للمصرف الخاصة باالطالع (مرفق).

امتناع

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

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  15من النظام األساس للمصرف الخاصة بتوزيع األرباح (مرفق).

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  10من النظام األساس للمصرف الخاصة بخسائر الشركة (مرفق).

امتناع

التصويت على حذف المادة رقم  50من النظام األساس للمصرف الخاصة بختم الشركة (مرفق).

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  54من النظام األساس للمصرف الخاصة بنظام الشركات (مرفق).

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم  57من النظام األساس للمصرف الخاصة بإيداع النظام األساس (مرفق).

امتناع

التصويت على إعادة ترتيب آخر ثالث مواد من النظام األساس للمصرف وترقيمها لتتوافق مع المادة المحذوفة رقم  50في حالة
الموافقة على المواد الثالث األخيرة المعاد ترتيبها.
للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

امتناع

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2022سجل تجاري رقم ,4040410101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.00400-73:
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
موضوع التصويت

اسم المصدر تاريخ الجمعية

قرار التصويت

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( )4من 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 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 ()15,000

امتناع

ً
علما بأن األعمال
ألف ريال سعودي ،حيث يملك مصرف اإلنماء نسبة  %40.35من األسهم في شركة اإلنماء طوكيو مارين،
والعقود التي تمت في عام 4040م بلغت ( )70,146ألف ريال سعودي (مرفق).
ً
اعتبارا من تاريخ
التصويت على انتخاب اعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة ،والتي سوف تبدء
شركة مهارة
للموارد

3/01/4044

04/05/4044م ولمدة ثالث سنوات تنتهي بتاريخ 70/01/4041م.

امتناع

ً
اعتبارا
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة ،والتي سوف تبدء
ً
علما بأن المرشحين هم -4 :األستاذ عبدالعزيز بن
من تاريخ 04/05/4044م ولمدة ثالث سنوات تنتهي بتاريخ 70/01/4041م،

البشرية

امتناع

ابراهيم النويصر -4 .األستاذ جاسر بن عبدالكريم الجاسر -7 .األستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الحيدري.
التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 74/44/4040م.

امتناع

التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 74/44/4040م

امتناع

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 74/44/4040م.

امتناع

التصويت على صرف مبلغ ( )7,540,000ريال سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع ( )740ألف ريال لكل عضو ،عن العام
بنك البالد

المالي المنتهي في 74/44/4040م.

44/01/4044

التصويت على تعديل سياسة المسؤولية المجتمعية

امتناع
امتناع

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( )4من 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.
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 4044م ،والربع األول من العام المالي 4044م،

امتناع

وتحديد أتعابهم.
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 74/44/4040م.
التصويت على تفويض مجلس االدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام
المالي 4044م.
للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
.
إدارة األصول
هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

امتناع
موافق

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2022سجل تجاري رقم ,4040410101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.00400-73:
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.
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  5من النظام األساس للبنك والمتعلقة بمدة الشـركة.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  40مكرر 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  47من النظام األساس للبنك والمتعلقة بزيادة رأس المــال.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  41من النظام األساس للبنك والمتعلقة بتخفيض رأس المال.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  46من النظام األساس للبنك والمتعلقة بعضو مجلس اإلدارة.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  43من النظام األساس للبنك والمتعلقة بانتهاء العضوية واالحالل.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  40من النظام األساس للبنك والمتعلقة بصالحـيات واختصاصات مجلس اإلدارة.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  41من النظام األساس للبنك والمتعلقة بلجان المجلس ولجنة المراجعة.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  40من النظام األساس للبنك والمتعلقة بالمكافـــآت.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  44من النظام األساس للبنك والمتعلقة برئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر.

امتناع

 44/01/4044التصويت على تعديل المـادة رقم  44من النظام األساس للبنك والمتعلقة باالجتماعــات.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  46من النظام األساس للبنك والمتعلقة بالجمعية التأسيسية.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  47من النظام األساس للبنك والمتعلقة بنصاب االجتماعات.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  41من النظام األساس للبنك والمتعلقة بقرارات المجلس.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  45من النظام األساس للبنك.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  43من النظام األساس للبنك والمتعلقة بالجمعية العـامة العاديــة.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  40من النظام األساس للبنك والمتعلقة بالجمعية العامة غير العـاديــة.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  41من النظام األساس للبنك والمتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهميـن.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  70من النظام األساس للبنك والمتعلقة بطريقــة الحضـــور.

امتناع

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

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  10من النظام األساس للبنك والمتعلقة بالوثائق المالية.

امتناع

التصويت على تعديل المـادة رقم  14من 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  15من النظام األساس للبنك والمتعلقة بآليات تصفية الشركة.

امتناع

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

امتناع

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

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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
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 ()600
مليون ريال  ،رأس المال بعد الزيادة ( )350مليون ريال  ،نسبة الزيادة ( *.)%45عدد األسهم قبل الزيادة ( )60مليون سهم  ،عدد
األسهم بعد الزيادة ( )35مليون *.تهدف الشركة من رفع رأس المال ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية*.
ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح ( )4سهم لكل ( )1سهم مملوكة *.ستكون هذه الزيادة عن طريق رسملة ( )450مليون ريال
من حساب األرباح المبقاة حسب الفترة المنتهية في 74/44/4040م البالغ ( )441.044.630ريال *.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 70
تعديل المادة رقم ( )3من النظام األساس للشركة بما يتوافق مع زيادة رأس المال

شركة الدريس
للخدمات
البترولية و

النقليات

41/01/4044

التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 74/44/4040م.

امتناع

التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 74/44/4040م

امتناع

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 74/44/4040م.

امتناع

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 74/44/4040م بواقع ( )4ريال لكل سهم

قبل زيادة رأس المال أي ما يعادل  %40من رأس مال الشركة وعدد األسهم المستحقة للتوزيع ( )60مليون سهم وإجمالي المبلغ
الموزع ( ) 60مليون 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
40/01/4044م.
التصويت على صرف مبلغ ( )7.5مليون ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 74/44/4040م.

امتناع

التصويت على صرف مبلغ ( )700ألف ريال مكافأة ألعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 74/44/4040م.

امتناع

التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بإدارتهم ألعمال الشركة للعام المنتهي في 74/44/4040م

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 4044م والربع األول من عام 4044م وتحديد أتعابه.

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )41المركز الشاغر في المجلس بالنظام األساس للشركة

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )44مكافأة أعضاء المجلس بالنظام األساس للشركة

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )44صالحيات 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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2022سجل تجاري رقم ,4040410101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.00400-73:

13

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.
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 74/44/4044م فيما ال يتجاوز مبلغ التعامل عن ( )45مليون 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
74/44/4044م .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 ( )4مليون مدة العقد ( )46سنة والمتبقي ( )41سنة
قيمة التعامل ( )4مليون ريال خالل عام 4040م 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
شركة الدريس
للخدمات
البترولية و
النقليات

 بصفته مالك ولعضوي مجلس اإلدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس  ،حسين عبدالرحمن العذل) بإعتبارهم أعضاء مجلس إدارة 41/01/4044ومالكي 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 74/44/4044م وهذه التعامالت عبارة عن استئجار محطة النور الظهران

ً
تقريبا  ،علما بأن األسعار منافسة
بالمنطقة الشرقية  -بإيجار سنوي ( )540ألف ريال مدة العقد ( )40سنوات والمتبقي ( )5سنوات

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 74/44/4044م .وهذه التعامالت عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة
ً
تقريبا ،علما بأن األسعار منافسة
بالمنطقة الشرقية  -بإيجار سنوي ( )740ألف ريال مدة العقد ( )1سنوات والمتبقي ( )1سنوات
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 74/44/4044م .وهذه التعامالت عبارة عن استئجار موقع بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/عبدالمحسن بن محمد

امتناع

الدريس  -نائب رئيس مجلس اإلدارة  -بإيجار سنوي قيمته ( )400ألف ريال مدة العقد ( )4سنة علما بأن األسعار منافسة وقد بلغت
قيمة التعامل ( )400ألف ريال لعام 4040م  ،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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
تاريخ الجمعية
اسم المصدر
البالد لألسهم السعودية النقية
صندوق

قرار التصويت

موضوع التصويت

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  74ديسمبر 4040م

امتناع

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في  74ديسمبر 4040م

امتناع

التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في  74ديسمبر 4040م

امتناع

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  74ديسمبر 4040

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  4044م ،والربع األول لعام  4044م ،وتحديد أتعابه.

امتناع

التصويت على تحديث الئحة لجنة المراجعة.

امتناع

التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة.

امتناع

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع مبلغ ( )44,000,000أثنان وعشرون مليون ريال كأرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة
المالية المنتهية في 74/44/4040م بواقع ( ) 0.10ريال لكل سهم ،على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد
شركة أسمنت
ام القرى

الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع األوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق  ،وسيتم

موافق

 40/01/4044اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح الحقاً .

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 01/03/4044م ومدتها ثالث سنوات ،حيث تنتهي
بتاريخ 4041-03-07م( .مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).

امتناع

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 01/03/4044م ولمدة
ثالث سنوات ،علماً بأن المرشحين هم (مرفق السيرة الذاتية لكل مرشح)-4 :أ .فواز حمد فواز الفواز رئيس لجنة المراجعة ( صفة العضوية – مستقل )
 -4أ .سعود محمد على السبهان عضو لجنة المراجعة ( صفة العضوية – مستقل )  -7أ .يوسف محمد علي السحيباني عضو لجنة المراجعة ( صفة

امتناع

العضوية  -من خارج المجلس)

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي  4044م

موافق

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد العزيز بن عمران العمران وشركاه ،والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ عبد العزيز
بن عمران العمران مصلحة غير مباشرة فيها  ،وهي عبارة عن بيع اإلسمنت لشركة عبد العزيز بن عمران العمران خالل العام القادم وال توجد شروط

امتناع

خاصة على هذا النوع من العقود ،ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل إلى  40ماليين ريال سعودي.

.

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2022سجل تجاري رقم ,4040410101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.00400-73:
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.
اسم المصدر تاريخ الجمعية

قرار التصويت

موضوع التصويت
التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  74ديسمبر .4040

امتناع

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في  74ديسمبر .4040

امتناع

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في  74ديسمبر .4040

امتناع

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  74ديسمبر .4040

امتناع

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف األول والنصف الثاني من عام 4040م البالغ
مجموعها  7ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته  %70من رأس مال الشركة ،وبمبلغ إجمالي ( )400,000,000مائة وثمانون

موافق

مليون ريال سعودي.
التصويت على تعيين مراجع الحسـابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق
القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 4044م والربع األول لعام 4044م وتحديد أتعابه.

امتناع

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي  4044وتحديد تاريخ
ً
ً
تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة
وفقا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة
االستحقاق والصرف

موافق

المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية.
التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام األساسي للشركة ،المتعلقة برئيس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو المنتدب
والسكرتير.

الشركة
المتحدة

41/01/4044

لإللكترونيات

امتناع

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة
السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقد إيجار
ً
ً
ً
بناءا على أسس تجارية وال يوجد أي شروط
سنويا .مع العلم بأن هذه التعامالت تتم
علما بأن مبلغ العقد  100,000ريال
مستودع،

امتناع

خاصة مرتبطة بها.
التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة
السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقد إيجار
ً
ً
ً
بناءا على أسس تجارية وال يوجد أي شروط
سنويا .مع العلم بأن هذه التعامالت تتم
علما بأن مبلغ العقد  114,000ريال
أرض،

امتناع

خاصة مرتبطة بها.
التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدالله
ً
علما
الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع ،

امتناع

ً
سنويا باإلضافة إلى مصاريف صيانة للمستودع بقيمة  706,401ريال سعودي تم دفعها لشركة
بأن مبلغ العقد  550,000ريال
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 عقد إيجار
ً
ً
ً
بناءا
سنويا .مع العلم بأن هذه التعامالت تتم
علما بأن مبلغ العقد  4,566,000ريال
مساحة بيعية بمعرض إكسترا فرع السويدي،

امتناع

على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.
اسم المصدر تاريخ الجمعية

قرار التصويت

موضوع 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
ً
علما بأنه قد بلغت تلك المصاريف  111,456ريال تم تحصيلها خالل
مرتبطة بعقود اإليجار مع الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية

امتناع

ً
بناءا على أسس تجارية وال يوجد أي شروط
عام  4040من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية ،مع العلم بأن هذه التعامالت تتم
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
ً
علما بأن مبلغ العقد  4,761,116ريال
خدمات مساندة (تقوم اكسترا بتقديم خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية)،

امتناع

ً
ً
بناءا على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
سنويا ،مع العلم بأن هذه التعامالت تتم
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
ً
ً
سنويا .مع العلم بأن
علما بأن مبلغ العقد ريال واحد
مساندة (تقوم شركة الفوزان القابضة بتقديم خدمات مساندة لشركة اكسترا)،

امتناع

ً
بناءا على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
هذه التعامالت تتم
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

الشركة
المتحدة

ً
ً
بناءا
علما بأن إجمالي التعامل خالل ( 4040مشتريات) مبلغ  1,077,004ريال سعودي ،مع العلم بأن هذه التعامالت تتم
 41/01/4044تجاري،

لإللكترونيات

امتناع

على 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
ً
علما
عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ،وهو عبارة عن تعامل تجاري،
بأن إجمالي التعامل خالل ( 4040مشتريات) مبلغ  5,450,000ريال سعودي (مبيعات) مبلغ  456,133ريال سعودي ،مع العلم بأن

امتناع

ً
بناءا على أسس تجارية وال يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
هذه التعامالت تتم
التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رتال للتطوير العمراني والتي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة
ً
علما
عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ،وهو عبارة عن تعامل تجاري،
ً
بناءا على أسس تجارية
بأن إجمالي التعامل خالل ( 4040مبيعات) مبلغ  445,446ريال سعودي .مع العلم بأن هذه التعامالت تتم

امتناع

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
ً
علما
عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ،وهو عبارة عن تعامل تجاري،

ً
بناءا على أسس
بأن إجمالي التعامل خالل ( 4040مشتريات) مبلغ  4,431,637ريال سعودي ،مع العلم بأن هذه التعامالت تتم

امتناع

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  47مايو 4044م ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ  44مايو 4041م( .مرفق السير الذاتية للمرشحين)
للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

امتناع

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.
اسم المصدر تاريخ الجمعية

موضوع التصويت
ً
إعتبارا من تاريخ  47مايو
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة

الشركة
المتحدة

قرار التصويت

41/01/4044

لإللكترونيات

ً
علما بان المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم السادة:
4044م ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ  44مايو 4041م،
األستاذ /منصور عبدالعزيز البصيلي (صفة العضوية – مستقل) األستاذ /عبدالمعطي وصفي عبدالهادي (عضو من خارج المجلس)

امتناع

الدكتور /جاسم شاهين الرميحي (عضو من خارج المجلس) 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

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 74/44/4040م.

امتناع

التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 74/44/4040م.

امتناع

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 74/44/4040م.

امتناع

بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة
التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين ً
وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 4044م والعام المالي 4047م والعام

امتناع

المالي 4041م ،وتحديد أتعابهم.
التصويت على صرف مبلغ  7,460,000ريال سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في
74/44/4040م.

امتناع

ً
ابتداء من تاريخ
عضوا في لجنة المراجعة
التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين المهندس /خالد بن عبدالله الدبل (مستقل)
ً
بدال من عضو اللجنة السابق األستاذ /مفضل بن
44/03/4040م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 40/06/4044م وذلك ً
الشركة
المتحدة
الدولية

ً
وفقا
ابتداء من تاريخ القرار الصادر في 44/03/4040م ،ويأتي هذا التعيين
عباس علي (من خارج المجلس) على أن يسري التعين
ً

امتناع

 41/01/4044لالئحة عمل لجنة المراجعة.

للمواصالت

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 44/06/4044م ومدتها ثالث سنوات تنتهي في
تاريخ 40/06/4041م

امتناع

ابتداء من تاريخ
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة
ً
ً
وفقا لالئحة عمل لجنة المراجعة بالشركة المتحدة الدولية للمواصالت،
44/06/4044م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 40/06/4041م
ً
علما أن المرشحين هم التالية أسماؤهم( :مرفق سيرهم الذاتية) (مرفق الئحة عمل لجنة المراجعة) -4.أ /خالد بن عبدالله الدبل  -4أ/

امتناع

خالد بن أحمد رفعت  -7أ /سامر بن سعود سمان
التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 4044م.

امتناع

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 4040م بواقع  4.45ريال للسهم الواحد تمثل
نسبة  %44.5من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره  00,150,775ريال على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية

امتناع

تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ

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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.
اسم المصدر

تاريخ

موضوع التصويت

الجمعية

قرار التصويت

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة إحدى شركات
مجموعة الزاهد القابضة والتي لعضوي مجلس اإلدارة م /وفاء هاشم زواوي -عضو غير تنفيذي -أ /عالء الدين رياض سامي -عضو

امتناع

ً
علما أن التعامالت لعام 4040م بلغت  61,000ريال وال
غير تنفيذي -مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقود تأجير سيارات.
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومكتب د /باسم بن عبدالله عالم ومشاركيه لالستشارات القانونية
الشركة
المتحدة
الدولية

والمحاماة والتي لرئيس مجلس اإلدارة د /باسم بن عبدالله عالم -عضو غير تنفيذي -مصلحة مباشرة فيها ،وهو عبارة عن عقد
 41/01/4044لتقديم الخدمات االستشارية والقانونية للشركة لعام 4044م وقيمة العقد  4,400,000ريال ،وال يوجد أية شروط تفضيلية بهذا

امتناع

العقد.

للمواصالت

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومكتب د /باسم بن عبدالله عالم ومشاركيه لالستشارات القانونية
والمحاماة والتي لرئيس مجلس اإلدارة د /باسم بن عبدالله عالم -عضو غير تنفيذي -مصلحة مباشرة فيها ،وهو عبارة عن أعمال
ً
علما أن التعامالت لعام 4040م بلغت 503,000
وخدمات قانونية أخرى غير مشمولة في نطاق عقد الخدمات االستشارية للشركة،

امتناع

ريال وال يوجد أية شروط تفضيلية بهذه األعمال.
التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة أ/عالء الدين رياض سامي في عمل منافس ألعمال الشركة

امتناع

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 74/44/4040م.

امتناع

التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 74/44/4040م

امتناع

التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 74/44/4040م.

امتناع

بناء على توصية لجنة المراجعة ،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم
التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين ً
المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 4044م ،وللربع األول من العام 4044م وتحديد أتعابه.

امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع
الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت والتي لعضو مجلس
شركة التصنيع
الوطنية

41/01/4044

ً
علما بأن إجمالي
اإلدارة د .طالل بن علي الشاعرمصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إثيلين،

امتناع

قيمة الشراء لعام 4040م تبلغ  40,150,304ريال ،والتوجد أي شروط تفضيلية.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع
الوطنية) ومصنع شركة األقمشة الصناعية غير المنسوجة وهي شركة تابعة لشركة الخفرة القابضة والتي لرئيس مجلس اإلدارة

امتناع

ً
علما بأن
المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي بروبلين،

التصويت على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ وقدره  750,000ريال لكل عضو من األعضاء عن العام المالي المنتهي في

امتناع

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 74/44/4040م.

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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2022سجل تجاري رقم ,4040410101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.00400-73:
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
اسم المصدر

تاريخ

موضوع التصويت

الجمعية

قرار التصويت

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  74ديسمبر .4040

امتناع

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في  74ديسمبر .4040

امتناع

التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في  74ديسمبر .4040

امتناع

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي .4040

امتناع

بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم
التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين ً
المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي  ،4044والربع األول من عام 4044م ،وتحديد أتعابهم.

امتناع

التصويت على صرف مبلغ ( )5,464,500ريال كمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  74ديسمبر 4040م

امتناع

التصويت على تعديل الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة.

امتناع

التصويت على تعديل الئحة لجنة المراجعة.

امتناع

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في  74ديسمبر 4040م وقدرها
 400مليون ريال سعودي بواقع  0.0ريال للسهم الواحد والتي تمثل ( )%0من قيمة السهم اإلسمية ،على أن تكون األحقية
الشركة
التعاونية
للتأمين

لمساهمي الشركة المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة

موافق

 41/01/4044مركز إيداع األوراق المالية (مركز اإليداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق ،على أن يبدأ توزيع األرباح بتاريخ
01/05/4044
التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( )4من المادة الحادية
والسبعين من نظام الشركات ،وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما

امتناع

ً
ً
تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة
وفقا للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة
أسبق،

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتقاعد والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /جاسر
ً
علما بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام  4040بلغت
الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين،

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج التعاونية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /غسان المالكي
ً
علما بأن التعامالت إلى نهاية
وعضو مجلس اإلدارة ألستاذ /جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة ،وهي عبارة عن وثائيق تأمين،

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج التعاونية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /غسان المالكي
ً
علما بأن التعامالت إلى نهاية الربع
وعضو مجلس اإلدارة ألستاذ /جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة ،وهي عبارة عن عقد إيجار ،
.

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

امتناع

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.
اسم المصدر

تاريخ

موضوع التصويت

الجمعية

قرار التصويت

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي لالستثمار والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /عبدالعزيز
ً
علما بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 4040م بلغت
الخميس مصلحة فيها غير مباشرة ،وهي عبارة عن وثائق تأمين،

موافق

46,551,711ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /وليد
العيسى وعضو مجلس اإلدارة األستاذ /عبدالعزيز الخميس وعضو مجلس اإلدارة األستاذ /جاسر الجاسر والرئيس التنفيذي األستاذ/
ً
علما بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام
عبدالعزيز بن حسن البوق مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم وثائق،

امتناع

4040م بلغت  4,006,501ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية .
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /وليد
العيسى وعضو مجلس اإلدارة األستاذ /عبدالعزيز الخميس وعضو مجلس اإلدارة األستاذ /جاسر الجاسر والرئيس التنفيذي األستاذ/
ً
علما بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام
عبدالعزيز البوق مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم مطالبات تأمينية،

امتناع

4040م بلغت  6,410,540ريـال ،وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت االستشارات الوطني والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/
ً
علما بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 4040م
عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة ،وهي عبارة عن وثائق تأمين،
الشركة
التعاونية

للتأمين

41/01/4044

امتناع

بلغت  410,441ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الترفيه لالستثمار والتطوير والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/
ً
علما بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 4040
عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة ،وهي عبارة عن وثائق تأمين،

امتناع

بلغت  174,405ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة تحكم والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ /عبدالعزيز النويصر
ً
علما بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 4040م بلغت
مصلحة فيها غير مباشرة ،وهي عبارة عن وثائق تأمين،

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صناعات العيسى والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ /عبدالعزيز
ً
علما بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 4040م بلغت
النويصر مصلحة فيها غير مباشرة ،وهي عبارة عن وثائق تأمين،

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اسمنت أم القرى والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ /عبدالعزيز
ً
علما بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 4040م بلغت
النويصر مصلحة فيها غير مباشرة ،وهي عبارة عن وثائق تأمين،

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخطوط الحديدية والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/
ً
علما بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 4040م
عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة ،وهي عبارة عن وثائق تأمين،
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

امتناع

امتناع

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.
اسم المصدر

تاريخ

موضوع التصويت

الجمعية

قرار التصويت

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طيران أديل والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ /عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير
مباشرة ،وهي عبارة عن وثائق تأمين ،علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 4040م بلغت  5,556,433.03ريـال وذلك بدون أي شروط

امتناع

تفضيلية.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /غسان المالكي
مصلحة فيها غير مباشرة ،وهي عبارة عن وثائق تأمين ،علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 4040م بلغت  77,410,067ريـال ،وذلك

امتناع

بدون أي شروط تفضيلية.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /غسان المالكي
مصلحة فيها غير مباشرة ،وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات ،علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 4040م بلغت 471,730ريـال وذلك

امتناع

بدون أي شروط تفضيلية.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جبل عمر والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /وليد العيسى مصلحة غير مباشرة فيها
وهي عبارة عن وثائق تأمين  ،علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 4040م بلغت  5,010,674ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في  74مارس 4044م.

موافق

موافق

الشركة
التعاونية

 41/01/4044التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رزا والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /وليد العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي

للتأمين

عبارة عن وثائق تأمين ،علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 4040م بلغت  5,044,406ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رزا والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /وليد العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي
عبارة عن عقد تأجير  ،علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 4040م بلغت  445,041ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

امتناع

امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السوق المالية (تداول) والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /عبدالرحمن العودان
مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين ،علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 4040م بلغت  43,430,403.01ريـال وذلك

امتناع

بدون أي شروط تفضيلية.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السوق المالية (تداول) والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /عبدالرحمن العودان
مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات ،علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 4040م بلغت  4,011,344.41ريـال

امتناع

وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي األستاذ /عبدالعزيز البوق مصلحة غير مباشرة فيها
وهي عبارة عن وثائق تأمين ،علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 4040م بلغت  314,066ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية .

امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي األستاذ /عبدالعزيز البوق مصلحة غير مباشرة فيها
وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات ،علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 4040م بلغت  7,104,174ريـال وذلك بدون أي شروط

امتناع

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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.
اسم المصدر

تاريخ

موضوع التصويت

الجمعية

قرار التصويت

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  74/44/4040م.

امتناع

التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي  74/44/4040م.

امتناع

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 74/44/4040م .

امتناع

التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 74/44/4040م.

امتناع

التصويت على مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة نظير عضويتهم بمبلغ إجمالي (  4.440.000ريال) عن السنة المالية المنتهية في

74/44/4040م .
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 70/05/4044م ولمدة ثالث
سنوات حيث تنتهي بتاريخ 41/5/4041م.

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 -4:نبيل بن علي
70/05/4044م وحتى انتهاء الدورة بتاريخ 41/05/4041م
بن شعيب -رئيس  -عضو مستقل من داخل المجلس  -4فهد 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 4044م والربع األول من العام المالي 4044م وتحديد أتعابه.
شركة الراجحي
للتأمين

التعاوني

التصويت على تعديل المادة رقم ( )4من النظام األساس للشركة والمتعلقة بالتأسيس
 05/05/4044التصويت 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 ( )44من النظام األساس للشركة والمتعلقة بتداول األسهم

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )47من النظام األساس للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )41من النظام األساس للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )45من النظام األساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )46من النظام األساس للشركة والمتعلقة بإنتهاء عضوية المجلس

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )43من النظام األساس للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )40من النظام األساس للشركة والمتعلقة بصالحيات المجلس

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )41من النظام األساس للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )41من النظام األساس للشركة والمتعلقة باالتفاقيات والعقود

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )40من النظام األساس للشركة والمتعلقة بصالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين
السر
التصويت على تعديل المادة رقم ( )44من 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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.
اسم المصدر

تاريخ

شركة الراجحي
للتأمين

التعاوني

موضوع التصويت

الجمعية

05/05/4044

قرار التصويت

التصويت على تعديل المادة رقم ( )44من النظام األساس للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع المجلس

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )45من النظام األساس للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )46من النظام األساس للشركة والمتعلقة بالجمعية التأسيسة

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )43من النظام األساس للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسة

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )40من النظام األساس للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )70من النظام األساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات

امتناع

التصويت على تعديل المادة رقم ( )74من 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 ( )15من 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 ( )14من 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 ( )50من 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 4040م بلغت  340.640الف 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 4040م بلغت  451الف 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 4040م بلغت
عبارة عن وثائق تأمين  ،والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط او مزايا تفضيلية
 4.074الف 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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.

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 4040م 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 4040م بلغت  4.451الف 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

امتناع

ً
.علما أن قيمة التعامالت خالل عام 4040م بلغت
لمنسوبي الشركة  ،والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط او مزايا تفضيلية
05/05/4044

 050الف 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 4040م بلغت  0.010الف 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 4040م بلغت  3.541الف 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 4040م 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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2022سجل تجاري رقم ,4040410101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.00400-73:
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.

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

امتناع

اإلدارة األستاذ /نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن وثائق تأمين  ،والترخيص بها لعام قادم دون أي
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 4040م 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 4040م بلغت  14الف 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

05/05/4044

لألستثمارات العقارية والتي لرئيس مجلس االدارة األستاذ  /عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس االدارة األستاذ /
سعود 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 4040م بلغت  401الف 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 4040م 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 4040م بلغت  35الف 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 4040م بلغت  40الف 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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2022سجل تجاري رقم ,4040410101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.00400-73:
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.

اسم المصدر

تاريخ

موضوع التصويت

الجمعية

قرار التصويت
امتناع

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  74/44/4040م .
التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  74/44/4040م .

امتناع

التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في  74/44/4040م .

امتناع

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم خالل السنة المالية المنتهية في  74/44/4040م .

امتناع

التصويت على صرف مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن العام 4040م بمبلغ إجمالي قدره (  4,000,000.00ريال ) مليون ريال

امتناع

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 74/44/4040م بمبلغ قدره (  60مليون
ريال ) بواقع (  0.5ريال ) للسهم ما يعادل (  ) % 5من القيمة االسمية للسهم على أن تكون أحقية األرباح للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول
يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية (مركز اإليداع) في نهاية ثاني يوم

امتناع

تداول يلي تاريخ االستحقاق ،علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ توزيع األرباح الحقاً .
التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( )4من المادة الحادية والسبعين من نظام
الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في

امتناع

الضوابط و اإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .
التصويت على األعمال والعقود التى ستتم بين الشركة وعضو مجلس اإلدارة األستاذ  /صالح محمد حمد الحمادي مصلحة مباشرة علماً بأن طبيعة

شركة الحمادي

للتنمية 41/05/4044
واإلستثمار

التعامل عبارة عن إيجار مبني سكني لألطباء واإلداريين كما بلغت قيمة التعامل العام السابق  4040م مبلغ ( 670,000.00ريال) ستمائة وثالثون الف

امتناع

ريال علماً بأنه ال يوجد شروط تفضيلية
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصيات لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية
للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 4044م والربع األول من العام المالي 4044م وتحديد أتعابه .

امتناع

التصويت على األعمال والعقود التى ستتم بين الشركة وعضو مجلس اإلدارة األستاذ  /صالح محمد حمد الحمادي مصلحة مباشرة علماً بأن طبيعة
التعامل عبارة عن إيجار مبني سكني لألطباء واإلداريين كما بلغت قيمة التعامل العام السابق  4040م مبلغ ( 40,007,000.00ريال) عشرة ماليين و

امتناع

ثالثة آالف ريال علماً بأنه ال يوجد شروط تفضيلية .
التصويت على األعمال والعقود التى ستتم بين الشركة وعضو مجلس اإلدارة األستاذ  /محمد صالح محمد الحمادي مصلحة مباشرة علماً بأن طبيعة
التعامل عبارة عن خدمات رسائل نصية وتطبيقات جوجل  ,كما بلغت قيمة التعامل العام السابق 4040م مبلغ (  4,615,140.00ريال) مليون وستمائة

امتناع

وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون ريال علماً بأنه ال يوجد شروط تفضيلية

التصويت على األعمال والعقود التى ستتم بين الشركة وعضو مجلس اإلدارة األستاذ  /صالح محمد حمد الحمادي مصلحة مباشرة علماً بأن طبيعة
التعامل عبارة عن خدمات مساندة وتوريد  ,كما بلغت قيمة التعامل العام السابق 4040م مبلغ (  043,710.00ريال ) ثمانمائة وسبعة وعشرون ألف

امتناع

وثالثمائة وثمانية وأربعون ريال علماً بأنه ال يوجد 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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.
اسم المصدر

تاريخ

موضوع التصويت

الجمعية

قرار التصويت

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 74/44/4040م.

امتناع

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 74/44/4040م.

امتناع

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 74/44/4040م.

امتناع

التصويت على تعيين مراجع حسـابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق

القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 4044م و الربع األول من العام المالي 4044م وتحديد

امتناع

أتعابه
التصويت على صرف مبلغ ( )4,650,000مليونان وستمائة وخمسون ألف ريال مكافأة سنوية ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام

امتناع

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 74/44/4040م.

امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كايت العربية ،والتي للسيد /محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير
تنفيذي) ،والسيد /عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) ،والمهندس /ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)،
والسيد /عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن أعمال تنفيذ وتصاميم

امتناع

ً
بناء على
وإستشارات فنية،
علما بأن قيمة التعامالت في عام 4040م بلغت ( )30,151,073ريال ،مع العلم أن هذه التعامالت تتم ً
أسس تجارية دون شروط تفضيلية
شركة جرير

للتسويق

46/05/4044

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كايت العربية ،والتي للسيد /محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو

غير تنفيذي) ،والسيد /عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) ،والمهندس /ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)،
والسيد /عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير

امتناع

ً
بناء على أسس تجارية
بالرياض،
علما بأن قيمة التعامالت في عام 4040م بلغت ( )416,040ريال ،مع العلم أن هذه التعامالت تتم ً
دون شروط تفضيلية
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة جرير لالستثمارات التجارية ،والتي للسيد /محمد بن عبدالرحمن
العقيل (عضو غير تنفيذي) ،والسيد /عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) ،والمهندس /ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو
غير تنفيذي) ،والسيد /عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب

امتناع

ً
بناء
في مبنى جرير بالرياض،
علما بأن قيمة التعامالت في عام 4040م بلغت ( )706,410ريال ،مع العلم أن هذه التعامالت تتم ً
على أسس تجارية دون شروط تفضيلية
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة جرير لالستثمارات التجارية ،والتي للسيد /محمد بن عبدالرحمن
العقيل (عضو غير تنفيذي) ،والسيد /عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) ،والمهندس /ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو
غير تنفيذي) ،والسيد /عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب

امتناع

ً
بناء
في مبنى جرير بالرياض،
علما بأن قيمة التعامالت في عام 4040م بلغت ( )415,060ريال ،مع العلم أن هذه التعامالت تتم ً
على أسس تجارية دون 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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.

اسم المصدر

تاريخ

موضوع التصويت

الجمعية

قرار التصويت

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أمواج الظهران المحدودة ،والتي للسيد /محمد بن عبد الرحمن
العقيل (عضو غير تنفيذي) ،والسيد /عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) ،والمهندس /ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو
غير تنفيذي) ،والسيد /عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقد إستئجار

امتناع

ً
علما بأن قيمة التعامالت في عام 4040م بلغت ( )4,704,104ريال ،مع العلم أن هذه التعامالت تتم
معرض لمكتبة جرير بالظهران،
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أسواق المستقبل للتجارة ،والتي للسيد /محمد بن عبد الرحمن
العقيل (عضو غير تنفيذي) ،والسيد /عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) ،والمهندس /ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو
غير تنفيذي) ،والسيد /عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقد إستئجار

امتناع

ً
علما بأن قيمة التعامالت في عام 4040م بلغت ( )4,470,500ريال ،مع العلم أن هذه التعامالت تتم
معرض لمكتبة جرير بالرياض،
بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية
ً
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جرير العقارية ،والتي للسيد /محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو
غير تنفيذي) ،والسيد /عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) ،والمهندس /ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)،
شركة جرير
للتسويق

46/05/4044

والسيد /عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير

امتناع

ً
بناء على أسس تجارية
بالرياض،
علما بأن قيمة التعامالت في عام 4040م بلغت ( )470,600ريال ،مع العلم أن هذه التعامالت تتم ً
دون شروط تفضيلية
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جرير العقارية ،والتي للسيد /محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو
غير تنفيذي) ،والسيد /عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) ،والمهندس /ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)،
والسيد /عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير

امتناع

ً
بناء على أسس تجارية
بالرياض،
علما بأن قيمة التعامالت في عام 4040م بلغت ( )434,645ريال ،مع العلم أن هذه التعامالت تتم ً
دون شروط تفضيلية
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة روبين العربية ،والتي للسيد /محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو
غير تنفيذي) ،والسيد /عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) ،والمهندس /ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)،
والسيد /عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) ،مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة

امتناع

ً
بناء على أسس
جرير بالرياض،
علما بأن قيمة التعامالت في عام 4040م بلغت ( )4,134,140ريال ،مع العلم أن هذه التعامالت تتم ً
تجارية دون 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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.

اسم المصدر

تاريخ

موضوع التصويت

الجمعية

قرار التصويت

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ريوف تبوك المحدودة ،والتي للسيد /محمد بن عبد الرحمن العقيل
(عضو غير تنفيذي) ،والسيد /عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) ،والمهندس /ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير
تنفيذي) ،والسيد /عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) ،مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض

امتناع

ً
بناء على أسس
لمكتبة جرير بتبوك،
علما بأن قيمة التعامالت في عام 4040م ( )4,503,440ريال  ،مع العلم أن هذه التعامالت تتم ً
تجارية دون شروط تفضيلية

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة صحة الشرق الطبية المحدودة ،والتي للسيد /محمد بن عبد الرحمن
العقيل (عضو غير تنفيذي) ،والسيد /عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) ،والمهندس /ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو
غير تنفيذي) ،والسيد /عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) ،مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى
شركة جرير
للتسويق

امتناع

ً
بناء على أسس
سكني بالخبر،
علما بأن قيمة التعامالت في عام 4040م ( )0,000,000ريال  ،مع العلم أن هذه التعامالت تتم ً
46/05/4044تجارية دون شروط تفضيلية

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة روبين العربية ،والتي للسيد /محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو
غير تنفيذي) ،والسيد /عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) ،والمهندس /ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)،
والسيد /عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) ،مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات اإلدارة

امتناع

ً
علما بأن قيمة التعامالت في عام
والتشغيل والصيانة (غير شامل الخدمات المرتبطة بالتأجير) لمجمع روبين بالزا التجاري بالرياض،
بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية
4040م ( )363,000ريال  ،مع العلم أن هذه التعامالت تتم ً

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 4044م.

موافق

التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية (مرفق).

امتناع

التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة

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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.

اسم المصدر

تاريخ

موضوع التصويت

الجمعية

قرار التصويت

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  74ديسمبر 4040م

امتناع

التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في  74ديسمبر 4040م

امتناع

التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في  74ديسمبر 4040م

امتناع

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  74ديسمبر 4040م

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 4044م و الربع األول من العام 4044م وتحديد

امتناع

أتعابه
ً
ابتداء من تاريخ تعيينه -04
عضوا (تنفيذي) بمجلس اإلدارة
التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين الكابتن/فهد بن حمزة سندي –
ً
4044-04م ،إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية والمنتهية بتاريخ 4044-06-05م.

امتناع

امتناع

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( )4من المادة الحادية
والسبعون من نظام الشركات ،وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس االدارة

الشركة
السعودية
للخدمات
األرضية

07/06/4044

امتناع

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

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  %400للمؤسسة ،وهي عبارة عن تقديم

امتناع

ً
ً
سنويا مع
علما بأن التعامالت في عام 4040م بقيمة  641,444,303ريال سعودي
خدمات المناولة األرضية في مطارات المملكة

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة األمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة
والمملوكة بنسبة  %50للشركة 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

امتناع

ً
سنويا مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على اسس
المملكة ،علما بأن التعامالت في عام 4040م بقيمة 4,111,470ريال سعودي

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  %400للمؤسسة ،وهي عبارة عن تقديم

امتناع

ً
ً
سنويا مع
علما بأن التعامالت في عام 4040م بقيمة  41,771,613ريال سعودي
خدمات المناولة األرضية في مطارات المملكة،
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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.

اسم المصدر

تاريخ

موضوع التصويت

الجمعية

قرار التصويت

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  %400للمؤسسة ،وهي عبارة عن تقديم

ً
ً
سنويا مع
علما بأن التعامالت في عام 4040م بقيمة  400,465,100ريال سعودي
خدمات المناولة األرضية في مطارات المملكة

امتناع

العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
والتي لعضو المجلس كون ()SPAالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران السعودية الخاص
كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها ،حيث يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة  %400للمؤسسة ،وهي عبارة عن تقديم
ً
ً
سنويا مع العلم بأن هذه التعامالت
علما بأن التعامالت في عام 4040م بقيمة 44,451,074ريال سعودي
خدمات المناولة األرضية

امتناع

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  %400للمؤسسة ،وهي عبارة عن تقديم
ً
ً
سنويا مع
علما بأن التعامالت في عام 4040م بقيمة  33,337,446ريال سعودي
خدمات المناولة األرضية في مطارات المملكة
الشركة

السعودية
للخدمات
األرضية

امتناع

العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
07/06/4044

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  %400للمؤسسة ،وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة
ً
ً
سنويا مع العلم بأن هذه
علما بأن التعامالت في عام 4040م بقيمة  04,050,606ريال سعودي
األرضية في مطارات المملكة

امتناع

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  %50للشركة 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

امتناع

ً
علما بأن التعامالت في عام 4040م بقيمة  71,531,000ريال سعودي
األمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة
خالل العام ،مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية(.مرفق).
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  %400للمؤسسة ،وهي عبارة عن تقديم خدمات إعارة
ً
ً
سنويا مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على
علما بأن التعامالت في عام 4040م بقيمة  44,630,340ريال سعودي
الموظفين

امتناع

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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.

اسم المصدر

تاريخ

موضوع التصويت

الجمعية

قرار التصويت

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة األمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة
والمملوكة بنسبة  %50للشركة 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 خدمات تأجير مركبات تشغيلية في مطارات

امتناع

ً
ً
سنويا ،مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على
علما بأن التعامالت في عام 4040م بقيمة  40,430,545ريال سعودي
المملكة
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  %400للمؤسسة ،وهي عبارة عن تقديم
ً
ً
سنويا مع العلم بأن هذه
علما بأن التعامالت في عام 4040م بقيمة  74,170,377ريال سعودي
خدمة اإلعاشة للموظفين بالشركة
التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية

الشركة
السعودية
للخدمات
األرضية

امتناع

07/06/4044

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  %400للمؤسسة ،وهي عبارة عن
ً
ً
سنويا مع العلم بأن
علما بأن التعامالت في عام 4040م بقيمة  46,607,340ريال سعودي
تقديم خدمات الصيانة لمعدات الشركة

امتناع

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  %50للشركة 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

امتناع

ً
ً
سنويا ،مع العلم بأن هذه
علما بأن التعامالت في عام 4040م بقيمة  47,764,317ريال سعودي
المطار وخارجه والمرحلين
التعامالت تتم على اسس 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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2022سجل تجاري رقم ,4040410101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.00400-73:

33

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.

اسم المصدر

تاريخ

موضوع التصويت

الجمعية

قرار التصويت

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  74ديسمبر 4040م.

امتناع

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في  74ديسمبر 4040م.

امتناع

التصويت على القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في  74ديسمبر 4040م.

امتناع

التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة
وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 4044م والربع األول من العام المالي 4044م ،وتحديد

امتناع

أتعابه.
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 4040م .

امتناع

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي ،عن العام المالي 4044م.

موافق

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( )4من المادة الحادية
شركة مهارة

للموارد 45/06/4044
البشرية

ً
اعتبارا من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس االدارة المفوض أيهما
والسبعون من نظام الشركات ،وذلك لمدة عام

ً
ً
تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة
وفقا للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة
أسبق ،وذلك

امتناع

المدرجة.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أطياف للخدمات المساندة ،والتي ألعضاء مجلس اإلدارة التاليين:
األستاذ سليمان الماجد ،األستاذ عبدالله الماجد ،الدكتور سعود الشثري ،األستاذ علي الدماطي ،الدكتور عبدالله العمرو مصلحة غير
مباشرة فيها ،وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل  11,400,065ريال

امتناع

سعودي
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهارة للسفر والسياحة ،والتي ألعضاء مجلس اإلدارة التاليين:
األستاذ سليمان الماجد ،األستاذ عبدالله الماجد ،الدكتور سعود الشثري ،األستاذ علي الدماطي ،الدكتور عبدالله العمرو ،مصلحة
غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن مبالغ مستحقة لهم من شراء تذاكر طيران لمدة سنة وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة

امتناع

التعامل  5,030,435ريال سعودي
التصويت على صرف مبلغ ( )1.045.500ريال سعودي مكافآت وتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في
 74ديسمبر 4040م.
للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

امتناع

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.

اسم المصدر

تاريخ

موضوع التصويت

الجمعية

قرار التصويت

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  74ديسمبر 4040م.

امتناع

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في  74ديسمبر 4040م.

امتناع

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في  74ديسمبر 4040م.

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 4044م ،والربع األول من العام المالي 4044م ،وتحديد

امتناع

أتعابه.
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  74ديسمبر 4040م.

امتناع

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية (إضافية) على المساهمين عن العام المالي المنتهي في  74ديسمبر
4040م بواقع  0.40ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ  44مليون ريال أي بما يعادل  %4من 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  4.0مليون ريال بواقع  400ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية
المنتهية في  74ديسمبر 4040م.

الشركة
السعودية

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام
المالي 4044م.

امتناع

موافق

لخدمات 46/06/4044
السيارات
والمعدات

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( )4من 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 ( )40من شركة نجمة

امتناع

ً
سنويا) ولمدة عشرة سنوات تبدأ من 41/01/4040م ،وال توجد شروط تفضيلية في هذه
المدائن للعقارات بمبلغ ( 000ألف 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 ( 607.000ريال

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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.

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 4040م بلغ 64
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 ( 50مليون

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 ( )4 ،4من شركة نهاز لالستثمار بمبلغ ( 4.4مليون ريال
الشركة

ً
ً
إعتبارا من 04/04/4040م قابلة للتجديد ،وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.
سنويا) ولمدة عشرة سنوات

السعودية
لخدمات 46/06/4044
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 41/01/4040م ،وال توجد شروط تفضيلية في هذه
المدائن للعقارات بمبلغ ( 700ألف 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 4040م ،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 ( )44من شركة نجمة

امتناع

ً
سنويا) ولمدة ثماني سنوات تبدأ من 04/05/4040م ،وال توجد شروط تفضيلية في هذه
المدائن للعقارات بمبلغ ( 450ألف 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

ص.ب:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2022سجل تجاري رقم ,4040410101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.00400-73:
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.

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،

امتناع

ً
علما بأن مبلغ
وهي عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة نهاز لالستثمار لمدة عام ميالدي،
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 4040م بلغ  11.47ألف 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 4040م بلغ  3.03ألف ريال ،وال توجد شروط تفضيلية في هذه
العقارية لمدة عام ميالدي،

السعودية
لخدمات 46/06/4044
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 ( )4التابعة لشركة زيتي

امتناع

ً
علما بأن مبلغ التعامل خالل عام 4040م بلغ  41.30ألف 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  70يونيو 4044م ولمدة ثالثة سنوات تنتهي في  41يونيو 4041م،
•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  70يونيو 4044م
ولمدة ثالثة سنوات تنتهي في  41يونيو 4041م

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

امتناع

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2022سجل تجاري رقم ,4040410101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.00400-73:
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.

اسم المصدر

تاريخ

موضوع التصويت

الجمعية

قرار التصويت

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  74مارس 4044م.

امتناع

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في  74مارس 4044م.

امتناع

التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في  74مارس 4044م.

امتناع

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  74مارس 4044م.

امتناع

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 74
مارس 4044م.

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  74مارس 4044م ،والربع األول من العام المالي

امتناع

المنتهي في  74مارس 4047م ،وتحديد أتعابه.
التصويت على صرف مبلغ  4,300,000ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  74مارس 4044م.

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

70/01/4044تفضيلية ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  74مارس 4044م مبلغ  66,067,100ريال( .مرفق)
التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( )4من 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  74مارس 4044م مبلغ  730,417,644ريال.
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  74مارس 4044م مبلغ  456,300,033ريال.
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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.

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  40يناير 4044م ،مع اتفاق الطرفين بأن تتسلم الشركة هذه العقارات بنسبة  %1أقل
من متوسط التقييم ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  74مارس 4044م مبلغ  474,710,000ريال.
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  74مارس 4044م

امتناع

مبلغ  63,366,011ريال.
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

70/01/4044تفضيلية ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  74مارس 4044م مبلغ  44,541,144ريال.
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  74مارس 4044م

امتناع

مبلغ  74,013,011ريال.
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  74مارس 4044م مبلغ

امتناع

 44,560,061ريال.
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  74مارس 4044م مبلغ  44,715,414ريال.
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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.

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  74مارس 4044م مبلغ  43,605,703ريال.

شركة المراكز
العربية

70/01/4044

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  74مارس 4044م مبلغ  43,714,434ريال.

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  74مارس 4044م مبلغ  44,541,144ريال.

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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
 )5تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي على أن يحتوي – على سبيل المثال ال الحصر – على:
أ) أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق ,مع بيان نوع العضوية
رئيس مجلس اإلدارة غير مستقل



زيد محمد سعد المفرح



هيثم سليمان السحيمي

عضو مجلس إدارة غير مستقل



خالد محمد الشريف

عضو مجلس إدارة مستقل



عمر علي بصال

عضو مجلس إدارة مستقل

ب) نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق
زيد المفرح
حصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال ونظم المعلومات من جامعة تشوبو في اليابان ،وحصل على درجة الماجستير في االقتصاد والمالية من جامعة والية
ً
سابقا منصب وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات االستثمارية في هيئة السوق المالية .باإلضافة الى امتالكه خبرة
نيويورك في الواليات األمريكية المتحدة .و شغل
تفوق  ٥١عاما في قطاع الخدمات المالية.
(رئيس مجلس االدارة للصندوق والرئيس التنفيذي لشركة البالد لالستثمار "البالد المالية").
هيثم السحيمي
حاصل على الماجستير في علوم االستثمار ومخاطر التمويل من جامعة وستمنستر )University of )Westminsterفي لندن بالمملكة المتحدة ،شغل عدة مناصب في اعمال
االدارة بشركة سابين األمارات العربية المتحدة (( ،SAPIN UAEوخبرات الحقة منذ عام  ٥١٥١في جدوى لالستثمار ثم البالد المالية كمحلل مالي في المصرفية االستثمارية

واالسهم الخاصة وتطوير األعمال( .عضو مجلس اإلدارة بنك البالد والرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في البالد المالية).
خالد محمد عبدالله الشريف
ماجستير تخصص إدارة األعمال من جامعة اليمامة بمدينة الرياض يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات االئتمانية – سمة منذ اغسطس 4045
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  45سنة ،وذلك في البنك المركزي 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 ،ويشغل األستاذ خالد عضوية مجلس إدارة جميع
الصناديق العقارية في شركة البالد المالية.
عمر بصال
ماجستير إدارة اعمال واإلدارة المالية و اإلحصاء بمرتبة الشرف ،يمتلك االستاذ عمر خبرة تزيد عن عشرة أعوام في المجال المالي ويشغل حا ً
ليا منصب مدير إلدارة األصول
في شركة محمد إبراهيم السبيعي وأوالده .ورغم أن االستاذ عمر بصال يشغل منصب تنفيذي في إحدى الشركات المالكة لبنك البالد (بنك البالد يملك  %400من أسهم
شركة البالد لالستثمار "البالد المالية") ،فإنه ال يوجد تضارب مصالح.

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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
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 ( 40,000ريال لكل عضو مستقل) عن جميع االجتماعات التي حضرها خالل
يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين مكافأة مقطوعة تقدر بـ  10,000ريال
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

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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
و) بيان يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العالقة
زيد المفرح

هيثم السحيمي

خالد الشريف

عمر بصال

صندوق البالد لألسهم السعودية النقية

رئيس مجلس اإلدارة

عضو غير مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

صندوق البالد للمرابحة بالريال السعودي

رئيس مجلس اإلدارة

عضو غير مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

صندوق البالد لألسهم الكويتية

رئيس مجلس اإلدارة

عضو غير مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

صندوق البالد ألسهم السعودية للدخل

رئيس مجلس اإلدارة

عضو غير مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

رئيس مجلس اإلدارة

عضو غير مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

اسم الصندوق

صندوق البالد ألسهم الخليجية للدخل
صندوق البالد لالستثمار في صناديق االستثمار العقارية
المتداولة (البالد ريت القابض)
صندوق البالد لالستثمار 4

رئيس مجلس اإلدارة

عضو غير مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

رئيس مجلس اإلدارة

عضو غير مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

عضو غير مستقل

صندوق نساند
صندوق البالد المتداول للصكوك السيادية السعودية

رئيس مجلس اإلدارة

عضو غير مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

صندوق البالد المتداول للذهب

رئيس مجلس اإلدارة

عضو غير مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

صندوق البالد المتنوع بالريال السعودي

رئيس مجلس اإلدارة

عضو غير مستقل

عضو مستقل

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

عضو مستقل

صندوق القرية الطبية 4

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل

صندوق مجمع مزدلفه العقاري

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل

صندوق صفا نجد

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل

صندوق البالد أم إس سي آي المتداول لألسهم األمريكية

رئيس مجلس اإلدارة

صندوق بالد العوالي العقاري األول

رئيس مجلس اإلدارة

عضو غير مستقل

عضو 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  4044وعقد االجتماع االول في تاريخ  40يوليو عام  4044كما عقد االجتماع الثاني في تاريخ  44ديسمبر من العام نفسه وكان ابرز ما تم النقاش حولة
كالتالي :

•

مستجدات االسواق المحلية واالقليمية والعالمية

•

أداء الصناديق

•

تقييم مجلس االدارة

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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
ج) مدير الصندوق
)4

اسم مدير الصندوق وعنوانه:

شركة البالد لإلستثمار "البالد المالية"
 0464طريق الملك فهد الفرعي  -العليا

وحدة رقم 44
الرياض 7304-44747
المملكة العربية السعودية
هاتف140007676 :
فاكس+166 44 410 6411 :
موقع االنترنتwww.albilad-capital.com :
 )4اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و /أو مستشار االستثمار (إن وجد):
ال يوجد

 )7مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة:
تم االستثمار في جميع الشركات والقطاعات المتوافقة مع المعايير الشرعية للبالد المالية في السوق السعودي وتم االستثمار في االكتتابات األولية في الصندوق خالل
عام .4044
 )1تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة
كان أداء المؤشر االرشادي خالل الفترة أفضل من أداء الصندوق بفارق  %4.55حيث حقق الصندوق  %41.11مقارنة بأداء المؤشر االسترشادي. %74.11
 )5تفاصيل أي تغيرات حدثت على شروط وأحكام خالل عام 4044
تحديث الشروط واألحكام:
أبرز البنود المحدثة وهي تحديث عضوية مجلس إدارة الصندوق وتحديث ملخص المعلومات المالية لمدير الصندوق وتوضيح اإليرادات واألرباح للسنة المالية السابقة وتحديث
أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق.

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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2022سجل تجاري رقم ,4040410101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.00400-73:
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
 ) 6أي معلومة أخرى من شانها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة:
ال يوجد
 ) 3اذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى ،يجب اإلفصاح عن نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر
فيها الصندوق:
رسوم اإلدارة صندوق البالد لألسهم النقية%4.35 :
يستثمر الصندوق في صندوق البالد للمرابحة بالريال السعودي الذي تديره شركة البالد المالية و نسبة رسومه هي .%0.45
 ) 0بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة ،مبينا بشكل واضح ماهيتها وطريقة االستفادة منها:
ال يوجد
 )1أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت الالئحة تضمينها بهذا التقرير:
ال يوجد
 )40مدة إدارة الشخص المسجل كمدير الصندوق
منذ فبراير  —4041سنة واحدة و أحد عشر شهرا
 )44نسبة مصروفات كل صندوق بنهاية العام والمتوسط المرجح لنسبة مصروفات كل الصناديق الرئيسة المستثمر فيها

•

نسبة مصروفات الصندوق%4.40 :

•

المتوسط المرجح لنسبة مصروفات الصناديق المستثمر بها%0.70 :

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول
هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

إخالء المسؤولية

المقر الرئيسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

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 ,4040410101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.00400-73:

45

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
د) أمين الحفظ
)4

اسم أمين الحفظ وعنوانه:

شركة الرياض المالية  ،.سجل تجاري رقم  .4040471471تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم ()03030-73
واحة غرناطة
 4141حي الشهداء وحدة رقم 61
الرياض ،3431 – 47414
المملكة العربية السعودية
هاتف+166 44 1065066 / 1065010 :
فاكس+166 44 1065051 :
البريد االلكترونيrcss@riyadcapital.com :

 )4وصف 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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2022سجل تجاري رقم ,4040410101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.00400-73:
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
ه) مشغل الصنوق
)4

اسم مشغل الصندوق وعنوانه:

شركة البالد لإلستثمار "البالد المالية"
 0464طريق الملك فهد الفرعي  -العليا
وحدة رقم 44

الرياض 7304-44747
المملكة العربية السعودية
هاتف140007676 :
فاكس+166 44 410 6411 :
موقع االنترنتwww.albilad-capital.com :

 )4وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:
.4

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

.4

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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2022سجل تجاري رقم ,4040410101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.00400-73:
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
.7

ً
فـورا بحيث يعكـس التغـييرات في المعلومات المشار إليها في الفقرة  4أعاله.
يجب على مشغل الصندوق تحديث سجل مـالكي الوحـدات

.1

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

.5

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.

.40

يجب علـى مشـغل الصـندوق االلتزام بأحكـام الملحق ( )5مـن الئحة صناديق االستثمار الخاص بطـرق تقييم الصناديق العامة.

.44

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.

.44

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

.47

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

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2022سجل تجاري رقم ,4040410101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.00400-73:
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 4044
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
وـ) مراجع الحسابات:
 )4اسم مراجع الحسابات وعنوانه:
برايس وترهاوس كوبرز ”“pwc
ص.ب 0404 .الرياض  44104المملكة العربية السعودية
هاتف+166 44 444 0100 :
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:

 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2022سجل تجاري رقم ,4040410101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.00400-73:
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صندوق البﻼد لﻸسهم السعودية النقية
)صندوق مشاركة مفتوح مدار من قبل شركة البﻼد لﻼستثمار(
القوائم المالية
وتقرير المراجع المستقل إلى السادة حاملي الوحدات
ومدير الصندوق
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

صندوق البﻼد لﻸسهم السعودية النقية
)صندوق مشاركة 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

٢٠ - ٧

تقرير المراجع المستقل إلى السادة  /حاملي الوحدات ومدير صندوق البﻼد لﻸسهم السعودية النقية

المحترمين

رأينا
في رأينا ،أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة ،من جميع النواحي الجوهرية ،المركز المالي لصندوق البﻼد لﻸسهم السعودية النقية
)"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
تتكون 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 ،فإن مدير الصندوق مسؤول عن تقييم قدرة الصندوق على اﻻستمرار في أعماله واﻹفصاح  -عند الضرورة -
عن اﻷمور المتعلقة باﻻستمرارية ،واستخدام مبدأ اﻻستمرارية المحاسبي ما لم ينو مدير الصندوق 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 :

تقرير المراجع المستقل إلى السادة  /حاملي الوحدات ومدير صندوق البﻼد لﻸسهم السعودية النقية

المحترمين )تتمة(

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريفات 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 تحريف 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 البﻼد لﻸسهم السعودية النقية
قائمة المركز المالي
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

إيضاح

كما في
 ٣١ديسمبر
٢٠٢١

كما في
 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

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

١٤٫١٥٠
٥٧٩٫٤٠١

٣٧٫٥٤١
٤٨٢٫٥٥٦

٤٥٤
٥٩٤٫٠٠٥

٧٩٢
٥٢٠٫٨٨٩

المطلوبات
ذمم دائنة مقابل شراء استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة
من خﻼل قائمة الدخل
أتعاب إدارة مستحقة
مستحقات ومطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات

١٫٥٣٦
٦٥
١٫٦٩٩
٣٫٣٠٠

٤
٨٨٠
١٣٢
١٫٠١٦

حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات

٥٩٠٫٧٠٥

٥١٩٫٨٧٣

الوحدات المصدرة باﻵﻻف

٦٥٣٫٧٧٦

٧٤٧٫٦٣٤

حقوق الملكية للوحدة الواحدة بالرياﻻت السعودية

٠٫٩٠٣٥

٠٫٦٩٥٤

٣
) ١-٦أ( )(٣

٤

تعتبر اﻹيضاحات المرفقة من رقم  ١إلى رقم  ١٠جزءا ً ﻻ يتجزأ من هذه القوائم المالية.

٣

صندوق البﻼد لﻸسهم السعودية النقية
قائمة الدخل والدخل الشامل اﻵخر
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
إيضاح
الدخل
إيرادات توزيعات أرباح ،بالصافي
ربح غير محقق في القيمة العادلة من إعادة قياس استثمارات
محتفظ بها بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل ،بالصافي
ربح محقق من بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة
من خﻼل قائمة الدخل ،بالصافي
إيرادات أخرى
مجموع الدخل

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
٢٠٢١
١٣٫٧١٨

٨٫٦٤٧

٩٫١٨٠

٢٣٫٤١١

١٤١٫١٢٩
١٦٤٫٠٢٧

٢٥٫٥٦٤
٧
٥٧٫٦٢٩

)(١١٫٩٦٨
)(١٫١٧٦
)(١٣٫١٤٤

)(٩٫١٥٠
)(٩٣٢
)(١٠٫٠٨٢

صافي الدخل للسنة
الدخل الشامل اﻵخر للسنة

١٥٠٫٨٨٣
-

٤٧٫٥٤٧
-

مجموع الدخل الشامل للسنة

١٥٠٫٨٨٣

٤٧٫٥٤٧

)١-٦أ()(٣

المصاريف
أتعاب اﻹدارة
مصاريف أخرى
مجموع المصاريف

٤
٥

تعتبر اﻹيضاحات المرفقة من رقم  ١إلى رقم  ١٠جزءا ً ﻻ يتجزأ من هذه القوائم المالية.

٤

صندوق البﻼد لﻸسهم السعودية النقية
قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
٢٠٢١
حقوق الملكية في بداية السنة

٥١٩٫٨٧٣

٥٢٦٫٠١٧

مجموع الدخل الشامل للسنة

١٥٠٫٨٨٣

٤٧٫٥٤٧

٦٫٤٦١
)(٨٦٫٥١٢
)(٨٠٫٠٥١

١٫٠٥٨
)(٥٤٫٧٤٩
)(٥٣٫٦٩١

٥٩٠٫٧٠٥

٥١٩٫٨٧٣

التغيرات من معامﻼت الوحدات
متحصﻼت من إصدار الوحدات
مدفوع مقابل استرداد الوحدات
حقوق الملكية في نهاية السنة

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
٢٠٢١
وحدات 'باﻵﻻف'
وحدات 'باﻵﻻف'
الوحدات في بداية السنة

٧٤٧٫٦٣٤

٨٣٧٫٤٢٧

الوحدات المصدرة
الوحدات المستردة
صافي التغير في الوحدات

٧٫٣٦٠
)(١٠١٫٢١٨
)(٩٣٫٨٥٨

١٫٦٧٤
)(٩١٫٤٦٧
)(٨٩٫٧٩٣

الوحدات في نهاية السنة

٦٥٣٫٧٧٦

٧٤٧٫٦٣٤

تعتبر اﻹيضاحات المرفقة من رقم  ١إلى رقم  ١٠جزءا ً ﻻ يتجزأ من هذه القوائم المالية.

٥

صندوق البﻼد لﻸسهم السعودية النقية
قائمة التدفقات النقدية
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

إيضاح
التدفقات النقدية من اﻷنشطة التشغيلية
صافي الدخل للسنة
تعديﻼت لـ:
 ربح غير محقق في القيمة العادلة من إعادة قياس استثمارات محتفظبها بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل ،بالصافي
 إيرادات توزيعات أرباح ،بالصافيصافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل ،بالصافي
ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة
من خﻼل قائمة الدخل
ذمم دائنة مقابل شراء استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة
من خﻼل قائمة الدخل
أتعاب إدارة مستحقة
مستحقات ومطلوبات أخرى
النقد )المستخدم في(  /الناتﺞ من اﻷنشطة التشغيلية

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
٢٠٢١
١٥٠٫٨٨٣

٤٧٫٥٤٧

)(٩٫١٨٠
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١٫٦٠١

٣٣٨
١٫٥٣٢
)(٨١٥
١٫٥٦٧
)(٨٥٫٠٤٣

توزيعات أرباح مستلمة ،بالصافي
صافي النقد الناتﺞ من اﻷنشطة التشغيلية

١٫٨١٣
٤
٨٢٧
)(١٠٠
٤٫١٤٥
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١٫٠٥٨
)(٥٤٫٧٤٩
)(٥٣٫٦٩١

صافي التغير في النقد وما يماثله
نقد وما يماثله في بداية السنة

٣

)(٢٣٫٣٩١
٣٧٫٥٤١

)(٢٥٫٤١٠
٦٢٫٩٥١

نقد وما يماثله في نهاية السنة

٣

١٤٫١٥٠

٣٧٫٥٤١

) ١-٦أ( )(٣
) ١-٦أ( )(٣

٤٧٢٫٠٧١
٣٨٤٫٤٠٦

٦٤٤٫٦٢٨
٦٤٦٫٢٢٩

التدفقات النقدية من اﻷنشطة التمويلية
متحصﻼت من إصدار وحدات
مدفوع مقابل استرداد الوحدات
صافي النقد المستخدم في اﻷنشطة التمويلية

معلومات إضافية
شراء استثمارات
بيع استثمارات

تعتبر اﻹيضاحات المرفقة من رقم  ١إلى رقم  ١٠جزءا ً ﻻ يتجزأ من هذه القوائم المالية.

٦

صندوق البﻼد لﻸسهم السعودية النقية
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 البﻼد لﻸسهم السعودية النقية )"الصندوق"( هو صندوق مشاركة مفتوح مؤسس ومدار من قبل شركة البﻼد لﻼستثمار )"مدير
الصندوق"( ،وهي شركة تابعة لبنك البﻼد )"البنك"( لصالح حاملي وحدات الصندوق )"حاملي الوحدات"( .ويهدف الصندوق إلى تحقيق
نمو في رأس المال مع عائدات قوية على المدى الطويل )ثﻼث سنوات على اﻷقل( .يدير الصندوق محفظة متنوعة تتكون من أسهم
محلية تتوافق مع المعايير التي حددتها الهيئة الشرعية.
وعند التعامل مع حاملي الوحدات ،يعتبر مدير الصندوق أن الصندوق بمثابة وحدة محاسبية مستقلة ،وعليه يقوم 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 المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية مبينة أدناه .وقد طبقت هذه السياسات بشكل منتظم على جميع السنوات
المعروضة ،ما لم يذكر غير ذلك.
١-٢

أسس اﻹعداد

أعدت القوائم المالية للصندوق وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واﻹصدارات اﻷخرى
الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء التقييم العادل لﻼستثمارات 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
في قائمة المركز المالي .وبدﻻً من ذلك ،يتم عرض الموجودات والمطلوبات حسب ترتيب السيولة.
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 بإبداء آرائها وتقديراتها وافتراضاتها التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ
المسجلة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف .وقد تختلف النتائﺞ الفعلية عن هذه التقديرات .تتم مراجعة التقديرات واﻻفتراضات
المتعلقة بها بشكل مستمر .يتم إثبات مراجعة التقديرات المحاسبية في السنة التي يتم مراجعة التقديرات فيها وأثرها على السنوات
المستقبلية .ليس هناك أي مجاﻻت لﻸحكام الجوهرية أو اﻻفتراضات الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية.
ضا
راجع مدير الصندوق المصادر الرئيسية لتقديرات عدم التأكد على خلفية جائحة كوفيد ١٩-ولم يﻼحظ أي أثر جوهري .انظر أي ً
اﻹيضاح رقم .٩

٧

صندوق البﻼد لﻸسهم السعودية النقية
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٣-٢
) (١

التغيرات في السياسات المحاسبية واﻹفصاحات
معايير جديدة سارية المفعول في السنة الحالية

اعتبارا من  ١يناير  ٢٠٢١ولكن ليس لها
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي التعديﻼت التالية على المعايير المحاسبية ،وهي سارية
ً
أي أثر جوهري على القوائم المالية للصندوق.


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



تعديﻼت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " ،٤عقود التأمين" ،وتأجيل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩

) (٢

المعايير المحاسبية الصادرة والتي لم تصبﺢ سارية بعد

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي المعايير والتعديﻼت 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 النقدية 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 .ومع ذلك ،لم يجري الصندوق أي معامﻼت بالعملة اﻷجنبية خﻼل السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر
 :٢٠٢٠) ٢٠٢١ﻻ شيء(.
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.
٦-٢
١-٦-٢

اﻷدوات المالية
طرق القياس

اﻹثبات والقياس المبدئي
يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تصبح المنشأة طرفا ً في اﻷحكام التعاقدية لﻸداة ،أي تاريخ التداول.
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 من
خﻼل قائمة الدخل ضمن المصاريف في قائمة الدخل .مباشرة بعد اﻹثبات المبدئي ،يتم إثبات مخصص الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة
للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ،الذي يؤدي إلى خسارة انخفاض في القيمة يتم إثباتها في قائمة الدخل عندما يكون اﻷصل قد
نشأ حديثا ً.
٨
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٢-٦-٢

تصنيف وقياس اﻷدوات 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؛ و
خصائص الموجودات التي لها تدفقات نقدية.

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 بالموجودات المالية للديون المحملة بالتكلفة
المطفأة .يقوم الصندوق بإثبات مخصص لهذه الخسائر في كل فترة تقرير .يعكس قياس الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة ما يلي:


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



القيمة الزمنية للموارد.



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

بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،٩يتم قياس مخصصات الخسارة على إحدى اﻷسس التالية:
أ(

الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة على مدار  ١٢شهرا ً :وهي 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.
٩

صندوق البﻼد لﻸسهم السعودية النقية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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  ١٢شهرا ً في حال عدم زيادتها .يجوز للمنشأة أن تقرر أن مخاطر
اﻻئتمان لﻸص ل المالي لم تزداد بشكل كبير إذا كان لﻸصل مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير.
٤-٦-٢

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.
٥-٦-٢

المطلوبات المالية

صا تكلفة 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 المعاملة ،إن وجدت ،من قياس القيمة العادلة عند اﻹثبات المبدئي ويتم إدراجها في قائمة الدخل.
يصنف الصندوق مطلوباته المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن لديه مطلوبات محددة بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل.
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

حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات

حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات هو حقوق الملكية وتتكون من الوحدات المصدرة واﻷرباح المبقاة.
)أ(

الوحدات القابلة لﻼسترداد

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.

١٠

صندوق البﻼد لﻸسهم السعودية النقية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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.



أثر 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 و ١٦ب 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 و ١٦ب 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 ً
١٠-٢

الضرائب

تعد الضريبة التزاما ً على حاملي الوحدات ولذلك ﻻ يتم تكوين مخصص لهذا اﻻلتزام في هذه القوائم المالية.
١١-٢

الزكاة

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

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.
١٣-٢

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 دخل توزيعات اﻷرباح عند وجود حق للصندوق باستﻼم تلك المبالغ.
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.
يتم إثبات أرباح ودائع المرابحة بطريقة معدل العمولة الفعلي.
١١

صندوق البﻼد لﻸسهم السعودية النقية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
وفقًا لقرارات الهيئة الشرعية ،يتم استبعاد اﻹيرادات المحظورة بموجب الشريعة اﻹسﻼمية التي يقبضها الصندوق من تحديد اﻹيرادات،
ويتم تسجيلها كمطلوبات أخرى في قائمة المركز المالي .يتم تحديد هذا المبلغ بنا ًء على المعلومات المتاحة لمدير الصندوق حول طبيعة
أرباح الشركات المستثمر فيها عند إعداد هذه القوائم المالية .يتم دفع اﻹيرادات المحظورة بموجب الشريعة اﻹسﻼمية للجمعيات الخيرية
على أساس ربع سنوي.
١٤-٢

إدارة الصندوق ورسوم اﻻشتراك

يُحمل مدير الصندوق على كل مستثمر رسوم اشتراك بنسبة ﻻ تتجاوز  (٪٢ :٢٠٢٠) ٪٢من مبلغ اﻻكتتاب لتغطية التكاليف اﻹدارية،
ويتم خصمها من متحصﻼت إصدار الوحدات .وتحمل نسبة رسوم اﻻشتراك ضمن الحد المذكور في شروط وأحكام الصندوق.
يُحمل مدير الصندوق على الصندوق أتعاب إدارة بنسبة  (٪١٫٧٥ :٢٠٢٠) ٪١٫٧٥سنويًا من قيمة حقوق ملكية الصندوق والتي يتم
احتسابها في كل يوم تقييم ويتم خصمها على أساس ربع سنوي .يتم إدراج رسوم اللجنة الشرعية ضمن أتعاب اﻹدارة المحملة بما يتماشى
مع شروط وأحكام الصندوق.
٣

نقد وما يماثله
إيضاح

أرصدة بنكية
رصيد مع أمين الحفظ

٤

٤
٤

 ٣١ديسمبر
٢٠٢١
٢٫٣٢٢
١١٫٨٢٨
١٤٫١٥٠

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
١٫٠٦٧
٣٦٫٤٧٤
٣٧٫٥٤١

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 معامﻼت اﻷطراف ذوي العﻼقة من قبل مجلس إدارة الصندوق
يبين الجدول التالي تفاصيل المعامﻼت مع اﻷطراف ذوي العﻼقة:
طبيعة المعاملة

طرف ذو عﻼقة

طبيعة العﻼقة

شركة البﻼد لﻼستثمار
صندوق البﻼد للمرابحة
بال﷼ السعودي

مدير الصندوق
شركة شقيقة

بنك البﻼد
شركة الرياض المالية
مجلس إدارة الصندوق

الشركة اﻷم لمدير الصندوق
أمين الحفظ للصندوق
أعضاء مجلس إدارة الصندوق

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
٢٠٢١

١١٫٩٦٨
أتعاب اﻹدارة
٥٥٦
رسوم إدارية
الوحدات المشتراة
٢٢٫٨١٩
وحدات مستردة
٤٨٣
الوحدات المشتراة
١٫٠١٥
وحدات مستردة
٤٧٠
رسوم الحفظ
أتعاب مجلس إدارة الصندوق ٦

٩٫١٥٠
٤٤٠
١٣٣٫٩٤٦
١١١٫١٢٦
١٫٥٥٥
١٫٢٠٧
٣٤٩
٥

أرصدة مع أطراف ذوي عﻼقة
طبيعة اﻷرصدة

 ٣١ديسمبر
٢٠٢١

طرف ذو عﻼقة

٢٫٣٢٢
بنك البﻼد  -الشركة اﻷم لمدير الصندوق
شركة الرياض المالية  -أمين الحفظ للصندوق ١١٫٨٢٨
شركة الرياض المالية  -أمين الحفظ للصندوق ٤٥
٦
أعضاء مجلس إدارة الصندوق
٦٥
شركة البﻼد لﻼستثمار  -مدير الصندوق

حساب البنك
حساب استثمار
رسوم الحفظ مستحقة الدفع
أتعاب مجلس إدارة الصندوق مستحقة الدفع
أتعاب إدارة مستحقة
وحدات مصدرة
)اﻻستثمار في الصندوق كحامل وحدات( صندوق البﻼد للمرابحة بال﷼ السعودي
١٢

٤٫٠٤٢

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
١٫٠٦٧
٣٦٫٤٧٤
٤١
٥
٨٨٠
٣٠٫٠٠٩

صندوق البﻼد لﻸسهم السعودية النقية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٥

مصاريف أخرى
إيضاح

رسوم إدارية
رسوم الحفظ
أتعاب محاسبية وأخرى
نفقات المؤشر المعياري
أخرى

٦

إدارة المخاطر المالية

١-٦

عوامل المخاطر المالية

٤
٤

 ٣١ديسمبر
٢٠٢١

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

٥٥٦
٤٧٠
٩٩
٢٤
٢٧

٤٤٠
٣٤٩
٩٥
٢٢
٢٦

١٫١٧٦

٩٣٢

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.
)(١

مخاطر صرف العمﻼت اﻷجنبية

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 معامﻼت وأرصدة الصندوق بال﷼ السعودي ،وبالتالي فإن الصندوق غير معرض لمخاطر صرف 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.
ﻻ يخضع الصندوق لمخاطر أسعار العمولة ،حيث ﻻ يوجد لديه أي أدوات مالية مرتبطة بعموﻻت.
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)(٣

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.
تنشأ مخاطر اﻷسعار بشكل أساسي من عدم التأكد بشأن اﻷسعار المستقبلية لﻸدوات المالية التي يحتفظ بها الصندوق .للصندوق استثمار
في أسهم حقوق ملكية مصنفة على أنها محتفظ بها بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل .يراقب مدير الصندوق عن كثب حركة أسعار
أدواته المالية المدرجة في السوق المالية السعودية .يدير الصندوق المخاطر من خﻼل تنويع محفظته اﻻستثمارية من خﻼل اﻻستثمار في
قطاعات الصناعة المختلفة.
يوضح الجدول أدناه تركيز الصناعة لمحفظة الصندوق اﻻستثمارية:

القطاع الصناعي
خدمات مالية
مواد
صناعي
مستهلك ،دورية
عقارات
رعاية صحية
طاقة
تكنولوجيا
سلع استهﻼكية كمالية
مستهلك ،غير دورية
تأمين
المجموع

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
 ٪من المجموع
القيمة السوقية
القيمة السوقية
٣٩
٢١
١٣
١١
٥
٤
٤
٣
١٠٠

٢٢٤٫٩٨٣
١٢١٫٦٩٩
٧٥٫٣٥٥
٦٥٫٨٢٦
٢٨٫٦٣٢
٢٤٫٩٤٢
٢٣٫٢١٥
١٤٫٧٤٩
٥٧٩٫٤٠١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
 ٪من المجموع
القيمة السوقية
القيمة السوقية
٣٤
٢٥
٣
٦
٦
١١
٩
٦
١٠٠

١٦١٫٥٦٣
١٢١٫٢٦٩
١٥٫٦٧٣
٣١٫١٠٦
٢٦٫٣٠٣
٥١٫٢٦٩
٤٤٫٢٦٠
٣١٫١١٣
٤٨٢٫٥٥٦

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 القطاع ،مع بقاء جميع المتغيرات اﻷخرى ثابتة كما يلي:
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
التأثير على
صافي قيمة
تغير محتمل
الموجودات
معقول ٪
خدمات مالية
مواد
صناعي
مستهلك ،دورية
عقارات
رعاية صحية
طاقة
تكنولوجيا
تأمين
مستهلك ،غير دورية
سلع استهﻼكية كمالية

٪٥-/+
٪٥-/+
٪٥-/+
٪٥-/+
٪٥-/+
٪٥-/+
٪٥-/+
٪٥-/+
٪٥-/+
٪٥-/+
٪٥-/+

١١٫٢٤٩
٦٫٠٨٥
٣٫٧٦٨
٣٫٢٩١
١٫٤٣٢
١٫٢٤٧
١٫١٦١
٧٣٧
٢٨٫٩٧٠-/+

١٤

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

٨٫٠٧٨-/+
٦٫٠٦٣-/+
٧٨٤-/+
١٫٥٥٥-/+
١٫٣١٥-/+
١٫٥٥٦-/+
٢٫٢١٣-/+
٢٫٥٦٣-/+
٢٤٫١٢٧-/+
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فيما يلي ،الحركة في اﻻستثمارات بالقيمة العادلة في قائمة الدخل خﻼل العام:
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
٢٠٢١
اﻻفتتاحي
شراء استثمارات
بيع استثمارات
ربح غير محقق في القيمة العادلة من إعادة قياس استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة
من خﻼل قائمة الدخل ،بالصافي
الختامي

٤٨٢٫٥٥٦
٤٧٢٫٠٧١
)(٣٨٤٫٤٠٦

٤٦٠٫٧٤٦
٦٤٤٫٦٢٨
)(٦٤٦٫٢٢٩

٩٫١٨٠
٥٧٩٫٤٠١

٢٣٫٤١١
٤٨٢٫٥٥٦

)ب( مخاطر اﻻئتمان
إن مخاطر اﻻئتمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف ﻷداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اﻵخر لخسارة مالية .في
الوقت الحالي ،ﻻ يتعرض الصندوق ﻷي مخاطر ائتمانية جوهرية وتركيز مخاطر اﻻئتمان .يتم اﻻحتفاظ باﻷرصدة البنكية لدى بنك
يتمتع بتصنيف ائتماني سليم.
تم أخذ جميع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في اﻻعتبار للخسائر اﻻئتمانية المتوقعة كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠٢١و  ٣١ديسمبر
 . ٢٠٢٠ومع ذلك ،كان تأثير الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة على هذه الموجودات غير جوهري حيث أن النقد وما يماثله محتفظ به لدى
البنك وأمين الحفظ بتصنيفات ائتمانية جيدة .ليس هناك سوابق تاريخية للتخلف عن السداد ﻻسترداد هذه اﻷرصدة.
قياس الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة
بموجب نموذج الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة ،يتم إثبات الخسائر اﻻئتمانية قبل وقوع الحدث اﻻئتماني .يتطلب نموذج اﻻنخفاض في القيمة
الجديد 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 )التعثر(.
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.
المخصص القائم على الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة لمدة ١٢
ً
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.
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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 اعتماداً على اﻷطراف المقابلة .يتم تقييم الجودة اﻻئتمانية للموجودات المالية باستخدام التصنيف اﻻئتماني
الخارجي لفيتش.

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 لدائن ما في حالة التخلف عن سداد .ويجب عند تقدير التعرض
للتخلف 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.
يوضح الجدول أدناه الحد اﻷقصى للتعرض لمخاطر اﻻئتمان على اﻷدوات المالية المعرضة لﻼنخفاض في القيمة.
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانية
الخسارة اﻻئتمانية
الخسارة اﻻئتمانية
المتوقعة على مدى
المتوقعة على مدى
العمر
العمر

المرحلة اﻷولى
الخسارة اﻻئتمانية
المتوقعة لمدة ١٢
شهرا ً
نقد وما يماثله
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
ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها
بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل
إجمالي القيمة الدفترية
مخصص الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة
صافي القيمة الدفترية

المجموع

١٤٫١٥٠

-

-

١٤٫١٥٠

٤٥٤
١٤٫٦٠٤
١٤٫٦٠٤

-

-

٤٥٤
١٤٫٦٠٤
١٤٫٦٠٤

المرحلة اﻷولى
الخسارة اﻻئتمانية
المتوقعة لمدة ١٢
شهرا ً

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

المجموع

٣٧٫٥٤١

-

-

٣٧٫٥٤١

٧٩٢
٣٨٫٣٣٣
٣٨٫٣٣٣

-

-

٧٩٢
٣٨٫٣٣٣
٣٨٫٣٣٣
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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 .وتعد 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 التزامات 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.
سعر الفائدة وإدارة مخاطر السيولة
يتحمل مدير الصندوق المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة ،حيث وضع إطار عمل مناسب ﻹدارة مخاطر السيولة ﻹدارة
متطلبات التمويل والسيولة قصيرة ومتوسطة وطويلة اﻷجل للصندوق .يدير الصندوق مخاطر السيولة من خﻼل اﻻحتفاظ باحتياطيات
كافية ،وتسهيﻼت بنكية ،والمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ،ومطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.
فيما يلي استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية:
أقل من
 ٧أيام
في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
موجودات مالية
نقد وما يماثله
استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل
ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة
من خﻼل قائمة الدخل
مطلوبات مالية
ذمم دائنة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة
من خﻼل قائمة الدخل
أتعاب إدارة مستحقة
مستحقات ومطلوبات أخرى
فجوة السيولة

 ٧أيام
إلى شهر

مطلوبات مالية
ذمم دائنة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة
من خﻼل قائمة الدخل
أتعاب إدارة مستحقة
مستحقات ومطلوبات أخرى
فجوة السيولة

شهر إلى
 ١٢شهرا ً

١٤٫١٥٠
٥٧٩٫٤٠١

-

-

-

٤٥٤
٥٩٤٫٠٠٥

-

-

-

١٫٥٣٦
١٫٥٣٦
٥٩٠٫٩٩١

-

أقل من
 ٧أيام
في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
موجودات مالية
نقد وما يماثله
استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل
ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة
من خﻼل قائمة الدخل

أكثر من
شهرا
١٢
ً

٦٥
١٫٦٩٩
١٫٧٦٤
)(١٫٧٦٤
 ٧أيام
إلى شهر

أكثر من
شهرا
١٢
ً

شهر إلى
 ١٢شهرا ً

٣٧٫٥٤١
٤٨٢٫٥٥٦

-

-

-

٧٩٢
٥٢٠٫٨٨٩

-

-

-

٤
٤
٥٢٠٫٨٨٥

١٧

-

٨٨٠
١٣٢
١٫٠١٢
)(١٫٠١٢

-

صندوق البﻼد لﻸسهم السعودية النقية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٢-٦

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 بنا ًء على قيمة حقوق الملكية المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة
لﻼسترداد؛ أي عدد الوحدات المصدرة والتي يمكن استردادها في المستقبل.
٣-٦

تقدير القيمة العادلة

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.



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.

١٨

صندوق البﻼد لﻸسهم السعودية النقية
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
القيمة العادلة
المستوى
المستوى
الثالث
الثاني

المستوى
اﻷول

في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

المجموع

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

-

-

١٤٫١٥٠

١٤٫١٥٠

-

-

٤٥٤

٤٥٤

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل

٥٧٩٫٤٠١

-

-

٥٧٩٫٤٠١

٥٧٩٫٤٠١

-

١٤٫٦٠٤

٥٩٤٫٠٠٥

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
ذمم دائنة مقابل شراء استثمارات محتفظ بها
بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل
أتعاب إدارة مستحقة
مستحقات ومطلوبات أخرى

-

-

١٫٥٣٦
٦٥
١٫٦٩٩

١٫٥٣٦
٦٥
١٫٦٩٩

-

-

٣٫٣٠٠

٣٫٣٠٠

القيمة العادلة
المستوى
المستوى
الثالث
الثاني

المستوى
اﻷول

في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

المجموع

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

-

-

٣٧٫٥٤١

٣٧٫٥٤١

-

-

٧٩٢

٧٩٢

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل

٤٨٢٫٥٥٦

-

-

٤٨٢٫٥٥٦

٤٨٢٫٥٥٦

-

٣٨٫٣٣٣

٥٢٠٫٨٨٩

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
ذمم دائنة مقابل شراء استثمارات محتفظ بها
بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل
أتعاب إدارة مستحقة
مستحقات ومطلوبات أخرى

-

-

٤
٨٨٠
١٣٢

٤
٨٨٠
١٣٢

-

-

١٫٠١٦

١٫٠١٦

١٩

صندوق البﻼد لﻸسهم السعودية النقية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٧

اﻷدوات المالية بحسب الفئة
التكلفة المطفأة

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
الموجودات المالية بحسب قائمة المركز المالي
نقد وما يماثله
استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل
ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل
المجموع

١٤٫١٥٠
٤٥٤
١٤٫٦٠٤

المطلوبات المالية بحسب قائمة المركز المالي
ذمم دائنة مقابل شراء استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل
أتعاب إدارة مستحقة
مستحقات ومطلوبات أخرى
المجموع

١٫٥٣٦
٦٥
١٫٦٩٩
٣٫٣٠٠
التكلفة المطفأة

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
الموجودات المالية بحسب قائمة المركز المالي
نقد وما يماثله
استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل
ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل
المجموع

٣٧٫٥٤١
٧٩٢
٣٨٫٣٣٣

المطلوبات المالية بحسب قائمة المركز المالي
ذمم دائنة مقابل شراء استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل
أتعاب إدارة مستحقة
مستحقات ومطلوبات أخرى
المجموع

٤
٨٨٠
١٣٢
١٫٠١٦

٨

القيمة العادلة من
خﻼل قائمة الدخل
٥٧٩٫٤٠١
٥٧٩٫٤٠١
القيمة العادلة من
خﻼل قائمة الدخل
٤٨٢٫٥٥٦
٤٨٢٫٥٥٦
-

آخر يوم للتقييم

وفقا ً لشروط وأحكام الصندوق ،كان أخر يوم تقييم للسنة هو  ٣١ديسمبر .٢٠٢١
٩

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.
يعتقد مدير الصندوق أن تأثير 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.
١٠

الموافقة على القوائم المالية

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

٢٠

