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 :المقر الرئيسي للبالد المالية للمزيد من المعلومات االتصال بـ:

 920003636 966+ هاتف:

 2906299 11 966+ فاكس:

 , المملكة العربية السعودية44144الرياض  412 ص.ب:

  

 

 إدارة األصول

 2039888 11 966+          هاتف: 

 2039899 11 966+          فاكس: 

  http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagementالموقع االلكتروني:   

 

 أ( معلومات عن الصندوق

 ( أسم صندوق االستثمار:4

 صندوق البالد لألسهم السعودية للدخل •

 (   أهداف وسياسات االستثمار وممارساته:0

المتوافقة مع  نقديهدف الصندوق الى االستثمار في محفظة متنوعة من اسهم الشركات المدرجة بالسوق السعودي  باإلضافة إلى االكتتابات االولية و ادوات ال •

 المعايير الشرعية بهدف تنمية راس المال من خالل تحقيق عوائد ايجابية على المدى الطويل.

لمحققة على مالكي الوحدات ة اتتميز هذه الشركات بتوزيعاتها النقدية لحملة االسهم. ويهدف الصندوق إلى توزيع االرباح الراس مالية و واالرباح من التوزيعات النقدي •

 % من صافي اصول الصندوق سنويًا.5بشكل نصف سنوي وبحد اقصى 

ريعة اإلسالمية. و للشيهدف الصندوق لتحقيق عوائد تزيد عن المؤشر اإلرشادي للصندوق وهو مؤشر ايديل ريتنق لألسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية المطابق  •

 يمكن الحصول على معلومات حول اداء الصندوق مقارنة بمؤشر األداء الخاص بالصندوق في موقع مدير الصندوق على شبكة اإلنترنت.

 ( سياسة توزيع الدخل واألرباح:7

% من صافي اصول 5يهدف الصندوق إلى توزيع االرباح الراس مالية و واالرباح من التوزيعات النقدية المحققة على مالكي الوحدات بشكل نصف سنوي وبحد اقصى 

 الصندوق سنويًا.

 

 ( تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل 1
 

 ب( اداء الصندوق

 ( جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالث:4

 

 

 

 

 

 

 

 البند 0240 0241 0202

 صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية السنة المالية 01,152,222 00,555,222 04,700,020

 صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية السنة المالية 4.4171 4.7745 4.5757

 أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة 4.7214 4.7301 4.5757

 أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة 4.2130 4.4031 4.2131

 عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة المالية )باألالف( 02,115 43,245 47,000

 قيمة األرباح الموزعة 2.21 2.25 2.20

0.30%  0.74%  0.42%  نسبة المصروفات 
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سنوات 5 سنوات 7   البند سنة 

 العائد اإلجمالي 41.14% 70.55% 03.25%

 0240 0247 0241 0245 السنة 0245 0243 0240 0241 0202

 %0.00 %05.53 %1.25 %45.33- العائد اإلجمالي 0.51%- 5.05%- 3.32% 44.15% 41.14%

 نوع الخدمات او العموالت او األتعاب صافي القيمة نسبة المصروفات الى متوسط صافي أصول الصندوق 

%2.45  رسوم اشتراك 70,433 

%4.54  رسوم اإلدارة 727,537 

%2.220  مبلغ التطهير الشرعي 745 

%2.40  رسوم مراجع الحسابات 75,352 

%2.20  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 1,553 

%2.27  رسوم نشر المعلومات على موقع  تداول 5,052 

%2.21  رسوم الرقابية 3,522 

%2.44  رسوم المؤشر االسترشادي 04,550 

 مصاريف القيمة المضافة 75,743 2.40%

%2.75  مصاريف التعامل )الوساطة( 32,757 

 مصاريف أخرى - -

%2.47  رسوم الحفظ 05,715 

 رسوم خدمات الصندوق اإلدارية 43,457 2.21%

%0.30  مجموع المصاريف 554,002 
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 :سجل أداء (0

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

 

 

 العائد اإلجمالي لكل سنة من السنوات العشر الماضية 

 

 

 

 

 

ة المصروفات، نسبجدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها صندوق االستثمار على مدار العام. ويجب ايضا اإلفصاح بشكل واضح عن إجمالي 

 ويجب اإلفصاح عن ما إذا كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ( إذا حدثت تغيرات جوهرية خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق، يجب اإلفصاح عنها بشكل واضح.7

 لم يحدث أي تغيير جوهري خالل الفترة .

فق/ االمتناع عن موا( اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي اسم المصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت )موافق/غير 1

 التصويت(

 

0240يونيو  7تم تأسيس الصندوق في *  
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تاريخ 

 الجمعية 
 اسم المصدر 

 موافق

القيمة -م بتخفيض رأس مال الشركة وفقًا لما يلي: 1/44/0241هـ الموافق 3/7/4114التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتاريخ 

% من 05ريال، بنسبة تخفيض قدرها  4,122,222,222ريال وبعد التخفيض  4,010,222,222األسمية لرأس المال قبل التخفيض 

معدل -سهم.  412,222,222سهم، وبعد التخفيض  401,022,222عدد األسهم المصدرة قبل التخفيض -رأس مال الشركة. 

الطريقة المقترحة لتخفيض رأس -ريال.  110,222,222قيمة تخفيض رأس المال -( أسهم. 7.05( لكل )4التخفيض: سهم واحد )

( رياالت 42سهم من أسهم الشركة، وتعويض المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة األسمية ) 11,022,222المال هي إلغاء عدد 

أثر التخفيض: لن يكون هناك أثر جوهري لتخفيض رأس -سبب تخفيض رأس المال: زيادة رأس المال عن الحاجة. -لكل سهم ملغي. 

المال على إلتزامات وعمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي. بينما تتوقع اإلدارة أن يكون للتخفيض أثر إيجابي على نسب 

تمويل عملية التخفيض: تعتزم الشركة تمويل عملية التخفيض من مصادرها الذاتية ومع ذلك -مؤشرات األداء والربحية للشركة. 

( 52,222,222فقد وقعت الشركة اتفاقيات تسهيالت بنكية إسالمية مع البنك السعودي البريطاني )ساب( بمبلغ خمسين مليون )

( ريال سعودي مع بنك الرياض متاحة لغرض تمويل عملية تخفيض رأس مال 52,222,222ريال سعودي ومبلغ خمسين مليون )

الشركة فقط، ولن تستخدم الشركة مبالغ هذه التسهيالت إال في حال عدم تمكن الشركة من تمويل كامل عملية التخفيض من 

مصادرها الذاتية وتحسبًا ألي حدث طارئ قد يؤثر على عملية السداد، علمًا بأن هذه التسهيالت غير ملزمة وال يحتسب عليها أي 

تاريخ التخفيض: في حال وافق مساهموا -عموالت أو أتعاب إدارية أو عمولة ارتباط في حال لم يتم استخدامها التسهيالت. 

الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة، سيكون قرار التخفيض نافذًا على جميع مساهمي 

الشركة المقيدين في سجل مساهمين الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية )مركز اإليداع( في نهاية ثانى يوم تداول يلي 

( من 0تعديل المادة ) -( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة. 3تعديل المادة ) -إنتهاء فترة إعتراض الدائنين . 

 النظام األساسي للشركة والمتعلقة باإلكتتاب 

05/20/0202 

شركة أسمنت 

المدينة 

الجمعية العامة 

 غير العادية

( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك بالشركات.1التصويت على تعديل المادة ) امتناع  

( والمتعلقة بشراء الشركة ألسهمها.5التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام األساسي للشركة برقم ) امتناع  

( والمتعلقة ببيع أسهم الخزينة.42التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام األساسي للشركة برقم ) امتناع  

( والمتعلقة بإرتهان األسهم.44التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام األساسي للشركة برقم ) امتناع  

( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بصالحيات مجلس اإلدارة.41التصويت على تعديل المادة ) امتناع  

( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة.72التصويت على تعديل المادة ) امتناع  

( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بنشر الدعوة إلى الجمعية العامة.71التصويت على تعديل المادة ) امتناع  

( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.15التصويت على تعديل المادة ) امتناع  

 التصويت على إعادة ترقيم مواد النظام األساسي للشركة وفق التعديل المقترح. امتناع
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 موضوع التصويت  قرار التصويت
تاريخ 

 الجمعية 
 اسم المصدر 

م.0202مارس  74التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  امتناع  

72/21/0202 
شركة المراكز 

 العربية

م.0202مارس  74التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في  امتناع  

م.0202مارس  74التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في  امتناع  

م.0202مارس  74التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  امتناع  

 موافق
م، بإجمالي مبلغ 0202مارس  74التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف األول والثاني من العام المالي المنتهي في 

% من رأسمال الشركة. 41ريال للسهم الواحد وبما نسبته  4.1مليون ريال سعودي، أي ما مجموعه  555وقدره   

 موافق
 74التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 

م. 0204مارس   

 امتناع

لتصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق 

م، والربع األول من العام المالي 0204مارس  74القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في 

م، وتحديد أتعابه. 0200مارس  74المنتهي في   

م.0202مارس  74ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  4,022,222التصويت على صرف مبلغ  امتناع  

 امتناع
التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/ أحمد دمرداش بدراوى عضوًا )غير تنفيذي( في المقعد الشاغر بمجلس اإلدارة 

م 0200يونيو  40م إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 0202يوليو  45ابتداًء من تاريخ تعيينه في   

   التصويت على مجموعة من االتفاقيات اإلطارية ما بين الشركة وعدد من األطراف ذات العالقة. امتناع

 امتناع
التصويت على الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها ومدة 

 عضويتهم ومكافآتهم. 

 التصويت على سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة وكبار التنفيذيين.  امتناع

 امتناع

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداًء من تاريخ انعقاد 

م، علمًا أن المرشحين )المرفقة سيرهم الذاتية( هم: 0200يونيو  40م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 0202سبتمبر  72الجمعية في 

 د. بيرنارد هيجنز و أ. نديم مصطفى شابسوغ و أ. فهد إبراهيم الخريف

 امتناع

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

والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس االدارة 

المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات 

 المساهمة المدرجة. 

 امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ/ 

فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، واألستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة مباشرة فيها، 

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

م مبلغ 0202مارس  74سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  5إلى  0تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 

ريال. والترخيص بها لعام قادم.  752,141,412  

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about


 

 صندوق البالد لألسهم السعودية للدخل

 0202التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 

 إخالء المسؤولية

ي، كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار قبلتوضيح: نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشًرا على األداء المست
 متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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 :المقر الرئيسي للبالد المالية للمزيد من المعلومات االتصال بـ:

 920003636 966+ هاتف:

 2906299 11 966+ فاكس:

 , المملكة العربية السعودية44144الرياض  412 ص.ب:

  

 إدارة األصول

 2039888 11 966+          هاتف: 

 2039899 11 966+          فاكس: 

  http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagementالموقع االلكتروني:   

 

 موضوع التصويت  قرار التصويت
تاريخ 

 الجمعية 
 اسم المصدر 

 امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوابة الغذاء التجارية، 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 

سنوات،  5إلى  0بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 

   ريال. والترخيص بها لعام قادم. 45,747,073م مبلغ 0202مارس  74حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في 

72/21/0202 
شركة المراكز 

 العربية

 امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة األطعمة والترفيه التجارية المحدودة، والتي لعضوي مجلس اإلدارة 

األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار 

 0مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 

ريال. والترخيص بها  02,527,111م مبلغ 0202مارس  74سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  5إلى 

 لعام قادم. 

 امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ألعاب بيلي، 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 

سنوات، حيث  42إلى  5مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 

   ريال. والترخيص بها لعام قادم. 45,752,055م مبلغ 0202مارس  74بلغت قيمة التعامالت التي للعام المالي المنتهي في 

 امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية، والتي لعضوي مجلس 

اإلدارة األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إنشاء 

سنوات،  7إلى  4وتطوير مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 

ريال. والترخيص بها لعام قادم.  774,125,712م مبلغ 0202مارس  74حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في   

 موافق

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة تضاريس نجد للحراسات األمنية، والتي لعضو مجلس اإلدارة 

المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات أمنية لجميع المراكز التجارية التابعة 

للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، لمدة سنة واحدة، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي 

   ريال. والترخيص بها لعام قادم. 53,030,534م مبلغ 0202مارس  74المنتهي في 

 موافق

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة نسك للمشاريع التجارية، والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ/ 

فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، واألستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة مباشرة فيها، 

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

م مبلغ 0202مارس  74سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  5إلى  0تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 

ريال. والترخيص بها لعام قادم.  33,114,077  

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about


 

 صندوق البالد لألسهم السعودية للدخل

 0202التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 

 إخالء المسؤولية

ي، كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار قبلتوضيح: نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشًرا على األداء المست
 متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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 :المقر الرئيسي للبالد المالية للمزيد من المعلومات االتصال بـ:

 920003636 966+ هاتف:

 2906299 11 966+ فاكس:

 , المملكة العربية السعودية44144الرياض  412 ص.ب:

  

 إدارة األصول

 2039888 11 966+          هاتف: 

 2039899 11 966+          فاكس: 

  http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagementالموقع االلكتروني:   

 

 موضوع التصويت  قرار التصويت
تاريخ 

 الجمعية 
 اسم المصدر 

 امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهارة لأللعاب المبتكرة التجارية، والتي لعضوي مجلس اإلدارة 

األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار 

 42مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، وتصل مددها إلى 

ريال. والترخيص بها لعام  1,231,411م مبلغ 0202مارس  74سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في 

   قادم.

72/21/0202 
شركة المراكز 

 العربية

 امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إتقان إلدارة المرافق، والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/ فواز 

بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات إدارة جميع 

المنشآت التابعة للشركة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، لمدة سنة واحدة، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في 

ريال. والترخيص بها لعام قادم.  75,040,170م مبلغ 0202مارس  74  

 امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت 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، تتراوح مددها ما بين 

ريال. والترخيص  05,071,734م مبلغ 0202مارس  74سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  42إلى  3

 بها لعام قادم. 

 امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت 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 

سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي  42مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، وتصل مددها إلى 

   ريال. والترخيص بها لعام قادم. 05,010,375م مبلغ 0202مارس  74المنتهي في 

 امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مراكز القهوة التجارية، 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 

سنوات،  5إلى  0بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 

   ريال. والترخيص بها لعام قادم. 074,003م مبلغ 0202مارس  74حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في 

 امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطعم ازال، 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 

سنوات، حيث  5إلى  0مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 

ريال. والترخيص بها لعام قادم.  5,710,045م مبلغ 0202مارس  74بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في   

 امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مكان األظافر للتجارة، 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 

سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي  5إلى  7مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 

ريال. والترخيص بها لعام قادم.  0,113,500م مبلغ 0202مارس  74المنتهي في   

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about


 

 صندوق البالد لألسهم السعودية للدخل

 0202التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 

 إخالء المسؤولية

ي، كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار قبلتوضيح: نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشًرا على األداء المست
 متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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 :المقر الرئيسي للبالد المالية للمزيد من المعلومات االتصال بـ:

 920003636 966+ هاتف:

 2906299 11 966+ فاكس:

 , المملكة العربية السعودية44144الرياض  412 ص.ب:

  

 إدارة األصول

 2039888 11 966+          هاتف: 

 2039899 11 966+          فاكس: 

  http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagementالموقع االلكتروني:   

 

 موضوع التصويت  قرار التصويت
تاريخ 

 الجمعية 
 اسم المصدر 

 امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة االتحاد المبتكر 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 

 5إلى  0تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 

ريال. والترخيص بها لعام  0,054,511م مبلغ 0202مارس  74سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في 

   قادم.

72/21/0202 
شركة المراكز 

 العربية

 امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس التقنية التجارية، والتي لعضو مجلس اإلدارة المهندس/ 

سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات تقنية المعلومات، بدون شروط ومزايا تفضيلية، 

 0,475,055م مبلغ 0202مارس  74سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  0إلى  4تتراوح مددها ما بين 

 ريال. والترخيص بها لعام قادم 

 امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فضاء األطفال، 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 

سنوات، حيث بلغت قيمة  42مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها 

ريال. والترخيص بها لعام قادم.  0,150,012م مبلغ 0202مارس  74التعامالت للعام المالي المنتهي في   

 امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قطاع األزياء )فاشيون ديستريكت(، والتي لعضو مجلس اإلدارة 

المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة 

سنوات، حيث بلغت قيمة  7إلى  4للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 

ريال. والترخيص بها لعام قادم.  43,031,700م مبلغ 0202مارس  74التعامالت للعام المالي المنتهي في   

 امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبر الوسائل للدعاية واإلعالن )فيا ميديا(، والتي لعضو مجلس 

اإلدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز 

سنوات، حيث بلغت  7إلى  4تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 

ريال. والترخيص بها لعام قادم.  40,103,172م مبلغ 0202مارس  74قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في   

 امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة، والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/ 

فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تحويل من مستحقات الزكاة، 

ريال.  40,715,020م مبلغ 0202مارس  74حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في   

 امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت 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 

سنوات،  3إلى  7بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 

   ريال. والترخيص بها لعام قادم. 4,251,515م مبلغ 0202مارس  74حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في 
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تاريخ  موضوع التصويت  قرار التصويت  اسم المصدر 

 امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إزدهار الرياضية، والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ فواز بن 

عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار لمركز صحي في أحد المراكز التجارية التابعة للشركة، بدون 

م مبلغ 0202مارس  74سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  42شروط ومزايا تفضيلية، ومدته 

ريال. والترخيص بها لعام قادم.  1,251,127  

72/21/0202  
شركة المراكز 

 العربية 

 امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سعف التجارية، 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 

سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي  5إلى  0مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 

ريال. والترخيص بها لعام قادم.  475,255م مبلغ 0202مارس  74المنتهي في   

 امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة، والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/ 

فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة أخرى، 

ريال.  4,151,500م مبلغ 0202مارس  74حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في   

 امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة، والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/ 

فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفع مصاريف متعلقة 

ريال.  45,410,527م مبلغ 0202مارس  74بالطرح العام األولي، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في   

 امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة، والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/ 

فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعات للموردين، حيث 

ريال. )مرفق(  15,523,002م مبلغ 0202مارس  74بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في   

 امتناع

م ولمدة ثالث سنوات تنتهي 41/44/0202التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتبارًا من تاريخ 

م )مرفق السير الذاتية لكافة المرشحين(، مع مالحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت ال تمكن المصرف من 47/44/0207في 

تعيين الحد األدنى من األعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحالل أعضاء مستقلين مكان 

 األعضاء غير المستقلين حسب عدد األصوات التي سيحصلون عليها. 

21/44/0202  
مصرف 

 امتناع الراجحي 

 47م ولمدة ثالث سنوات وتنتهي في 0202نوفمبر  41التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 

.عبدالله علي محمد 4م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها )مرفق السيرة الذاتية( وهم كل من :0207نوفمبر 

.فراج منصور مطلق ابواثنين 7.وليد عبدالله احمد تميرك . 0المنيف .   

 التصويت على تعديل الئحة الهيئة الشرعية  امتناع
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 موضوع التصويت  قرار التصويت
تاريخ 

 الجمعية 
 اسم المصدر 

 امتناع
 7م ولمدة 00/40/0202التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتبارًا من تاريخ 

   م04/40/0207سنوات وتنتهي في 

45/44/0202  

شركة الدريس 

للخدمات 

البترولية و 

 امتناع النقليات

م 00/40/0202التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداًء من 

األستاذ/ عادل بن فارس العتيبي -م علمًا بأن المرشحين )المرفق سيرتهم الذاتية( هم :أ04/40/0207وحتى انتهاء الدورة في 

األستاذ/ سعد بن حمد الدريس )عضوًا( -األستاذ/ خالد بن محمد الخويطر )عضوًا(د-األستاذ/ عيد بن فالح الشامري )عضوًا(ج-)رئيسًا(ب  
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الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة عن ذلك بما  –على سبيل المثال ال الحصر  –( تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي على أن يحتوي 5

 في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق ألهدافه.

ديسمبر من العام نفسه وكان ابرز ما تم النقاش حولة  07كما عقد االجتماع الثاني في تاريخ  0202يونيو عام  72وعقد االجتماع االول في تاريخ  0202تم عقد اجتماعين عن 

 كالتالي : 

 مستجدات االسواق المحلية واالقليمية والعالمية  •

 أداء الصناديق  •

 تقييم مجلس االدارة  •

 ج( مدير الصندوق

 ( اسم وعنوان مدير الصندوق:4

 شركة البالد لإلستثمار "البالد المالية"

 العليا  -طريق الملك فهد الفرعي   0450

 00وحدة رقم 

 7324-40747الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 102227575هاتف:  

 +155 44 012 5011فاكس: 

 www.albilad-capital.comموقع االنترنت:  

 ( اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/ أو مستشار االستثمار )إن وجد(:0

 ال يوجد 

 ( مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة:7

ى شركات ذات العوائد التي عل تم االستثمار في جميع الشركات والقطاعات المتوافقة مع معايير الشرعية للبالد المالية والمتماشية مع اهداف الصندوق من خالل التركيز

 .0202تحقق التوزيعات المناسب للعمالء  في  السوق السعودي وتم االستثمار في االكتتابات األولية  في الصندوق خالل عام 
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 ( تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة1

%  )بعد توزيع األرباح 3.20% بينما حقق المؤشر االرشادي 41.14%. حيث حقق الصندوق ارتفاع بنسبة 3.20تجاوز اداء الصندوق خالل الفترة أداء المؤشر االرشادي بفارق 

 % من صافي قيمة األصول  الصندوق(0.32بنسبة 

 0202( تفاصيل أي تغيرات حدثت على شروط وأحكام و مذكرة المعلومات خالل عام 5

 هـ 4114-40-00وتاريخ  0202-35-0تعديل اسم )الئحة األشخاص المرخص لهم( الى الئحة مؤسسات السوق المالية المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  •

 للصندوق  تحديث مذكرة المعلومات/ ملخص المعلومات الرئيسة    •
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 ( أي معلومة أخرى من شانها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة:5

 ال يوجد 

 ( اذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى، يجب اإلفصاح عن نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه3 

 والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق:

 ال يوجد 

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

 ال يوجد 

 ( أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت الالئحة تضمينها بهذا التقرير:1

 ال يوجد
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 0202التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 

 إخالء المسؤولية

ي، كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار قبلتوضيح: نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشًرا على األداء المست
 متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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 :المقر الرئيسي للبالد المالية للمزيد من المعلومات االتصال بـ:

 920003636 966+ هاتف:

 2906299 11 966+ فاكس:

 , المملكة العربية السعودية44144الرياض  412 ص.ب:

  

 إدارة األصول

 2039888 11 966+          هاتف: 

 2039899 11 966+          فاكس: 

  http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagementالموقع االلكتروني:   

 

 د( أمين الحفظ

 اسم وعنوان أمين الحفظ: (4

 ( 23232-73) , تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم 4242071071شركة الرياض المالية .، سجل تجاري رقم 

 ، المملكة العربية السعودية.7340-40774العليا. الرياض  –شارع التخصصي  5335الرياض، 

  44135الرمز البريدي:   04445ص.ب 

 1055010/  1055055 44 155+  هاتف :

  + 155441055051فاكس: 

 www.riyadcapital.com الموقع اإللكتروني:  

 

 ( وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:0

أحكام الئحة صناديق  وجبيعد أمين الحفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا بم •

له او اهماله أو تيااالستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم. ويعد أمين الحفظ مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب اح

 سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.

فيما يتعلق بحفظ مة يعد أمين الحفظ مسؤوال عن حفظ اصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع االجراءات اإلدارية الالز •

 أصول الصندوق.

أمين الحفظ من أو تعد أصول الصندوق مملوكه لمالكي وحدات الصندوق مجتمعين، وال يجوز ان يكون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو امين الحفظ  •

أو امين الحفظ أو أمين طن الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحه في أصول الصندوق أو أي مطالبه فيها، اال اذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من البا

ئحة صناديق ال الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحا بهذه المطالبات بموجب أحكام

 االستثمار  وأن يكون أفصح عنها في الشروط واالحكام.

الموزع، وفي حدود ما  أو باستثناء وحدات الصندوق المملوكة لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو امين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة •

ة أو الموزع أي حق في شوريملكه المدين، ال يجوز أن يكون لدائني مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو امين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم الم

 أي مطاليه أو مستحقات في أموال الصندوق أو أصوله.
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 2039899 11 966+          فاكس: 

  http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagementالموقع االلكتروني:   

 

 

 ( بيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام باالتي:7

حدود االستثمار وصالحيات د وال يتطلب من أمين الحفظ ابداء رايه فيما يتعلق بإصدار ونقل واسترداد الوحدات ، وتقويم وحساب سعر الوحدات ،باألضافة إلى مخالفة قيو

 المعمول بها في الئحة صناديق االستثمار.  االقتراض

 هـ( المحاسب القانوني:

 ( اسم وعنوان المحاسب القانوني:4

 ”pwc“برايس وترهاوس كوبرز 

 المملكة العربية السعودية 44100الرياض  0000ص.ب. 

 +155 44 044 2122هاتف: 

 www.pwc.comموقع االنترنت: 

 ( بيان حول ما إذا كان المحاسب القانوني يرى:0

ار وشروط واحكام الصندوق تثمأن القوائم المالية أعدت وروجعت وفقًأ لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين واحكام الئحة صناديق االس •

 ومذكرة المعلومات

 لتلك القوائم  0202أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق األستثمار عن السنة المالية  •

 0202أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز المالي لصندوق االستثمار في نهاية السنة المالية  •

 :و( القوائم المالية

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