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 مقدمة:

لعام االنصف األول من خالل  للطروحات األولية كابيتال الخيريبين هذا التقرير المعلومات المتعلقة بصندوق 

لنصف ا، والذي يدار من قبل شركة الخير كابيتال السعودية )مدير الصندوق(، باإلضافة إلى النتائج المالية م2017

 م.2017للعام للصندوق سنوية 

 الستثمار صندوق معلومات : أولا 

 اإليضاح البيان #

 للطروحات األولية  كابيتال الخير صندوق الصندوق اسم 1

 

2 

 

وسياسات االستثمار اهداف 

 وممارساته

 المساهمة  الشركات أسهم في أصوله الستثمار الصندوق يهدف

 أسهم في أو  األولية األسواق في العام األولي الطرح فترة خالل

 ادراجها على سنوات  خمس يمض لم التي الجديدة المدرجة الشركات

 مجلس دول و السعودية العربية المملكة في الثانوية األسواق في

 وألغراض. أفريقيا وشمال األوسط الشرق اقليم و الخليجي التعاون

 بها يستثمر سوف التي الشركات جميع فإن الصندوق استثمارات

 الشرعية المعايير مع تتوافق التي الشركات من ستكون الصندوق

 السعودية كابيتال الخير لشركة
 

: نبذة عن مدير الصندوقثانيا  

 الصندوقاسم وعنوان مدير  -1

 العربية المملكة ألنظمة وفقا مؤسسة مقفلة سعودية مساهمة شركة ،السعودية كابيتال الخير

 الرياض، مدينة في والصادر هـ27/03/1430 وتاريخ 1010264915 رقم تجاري بسجل السعودية

 الموافق هـ19/11/1429 وتاريخ 37 – 08120 رقم بترخيص المالية السوق هيئة قبل من ومرخصة

 .للصكوك ال يوجد مدير من الباطن لصندوق الخير بلص، مع مالحظة أنه م17/11/2008

 عنوان مدير الصندوق كالتالي: 

 الثامن الدور – تاورز مدارات – الوزارات حي عبد العزيز، الملك طريق
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 11547 الرياض ،69410 بريد صندوق

 السعودية العربية المملكة

 +966(11) 2155678: هاتف

 +966(11) 2191270: فاكس

 

 أنشطة االستثمار خالل الفترة   -2

 ألسهمها العام األولي الطرح فترة خالل المساهمة الشركات أسهم في أصوله استثمر  الصندوق 

 سنوات مسخ يمض لم والتي حديثا   المدرجة المساهمة الشركات أسهم وفي األولية األسواق في

 .وأيضا في أدوات السوق النقد الثانوية األسواق في إدراجها على

 م2017خالل النصف األول من العام الجدول التالي يوضح أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر االسترشادي 

 

م2017النصف األول من العام   البند 

-4.79%  داء الصندوقأ 

- 8.69%  االرشاديالمؤشر داء أ 

 

 م2017النصف األول من العام خالل الصندوق تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط واحكام   -3

 # الفقرة مالحظات

 مستقل بند بإضافة والمصاريف الرسوم في تعديل ال يوجد 

 الحسابات مراجع ألتعاب وأساسي
1 

 ابإحتس يتم بحيث للصندوق اإلدارة رسوم بند في تعديل ال يوجد 

 .يومي بشكل إدارة رسوم
2 

 إستراتيجيات وبند الصندوق، أهداف بند على تعديل ال يوجد 

 حيثب اإلستثمار تركيز سياسة وبند الرئيسية، اإلستثمار

 ةالحديث الشركات أسهم في باإلستثمار للصندوق يسمح

 إدراجها على سنوات خمس يمضي لم التي

3 
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 ألخرىا الرسوم ببند يتعلق فيما والمصاريف الرسوم تعديل ال يوجد 

 الشرعي المستشار أتعاب الصندوق يتحمل لن بحيث
4 

 

النصف أن شروط وأحكام الصندوق من خالل استراتيجية الصندوق، والمخاطر المتوقعة خالل  -4

من شأنها أن ُتمكِّن مالكي الوحدات ، تحتوي على جميع المعلومات التي م2017العام األول من 

 .علومات كافية بشأن أنشطة الصندوقمن اتخاذ قرار مدروس ومبني على م

بأن الصندوق قام  . علما  شروط وأحكام الصندوقبالحدود المذكورة فى صندوق يستثمر ال -5

خالل النصف األول من العام فى صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي  باإلشتراك

 .م2017
 

 .خاصة  حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة ي عموالتأال يوجد  -6

 

القوائم المالية للصندوق :ثالثاا    

، والتي تمت مراجعهتا م2017للعام للصندوق النصف سنوية  الماليةيوضح النتائج " 1" رقم الملحق

، وتمت مراجعتها وفقا  للمعايير المحاسبة قانونيون محاسبون وشركاهم ويونغ من قبل شركة ارنست

 الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 األوليةصندوق الخير كابيتال للطروحات 
 (السعودية شركة الخير كابيتال)مدار من قبل 
 األولية )غير مراجعة( القوائم المالية

 2017يونيو  30
 
 





 صندوق الخير كابيتال للطروحات األولية

 .األولية من هذه القوائم المالية جزءاً  8إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

2 

 األولية قائمة المركز المالي
 2017يونيو  30كما في 

 

 2016يونيو  30 2016ديسمبر 31 2017يونيو  30  

 )غير مراجعة( )مراجعة( )غير مراجعة(  

          لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 

     الموجودات

 18,202,383 8,644,064 6,971,090  نقدية وشبه نقدية 

 14,663,500 10,804,320 12,756,863 4 تجارية   استثمارات

 -     5,094,478 -    5 مرابحة إيداع أسواق المال 

 27,160 21,837 16,482  دخل عمولة خاصة مستحقة 

 -     20,000 29,380  مدينون آخرون 

 ً          -     41 -     مصاريف مدفوعة مقدما

  19,773,815 24,584,740 32,893,043         

     المطلوبات

 116,092 107,200 67,530  أتعاب إدارة مستحقة 

 137,348 123,268 99,552  مصاريف مستحقة الدفع 

         -     25,391 -      استردادات مستحقة 

         253,440 255,859 167,082  إجمالي المطلوبات 

         32,639,603 24,328,881 19,606,733  صافي الموجودات

     

         4,000,898 2,886,713 2,432,854  الوحدات المصدرة

         8.16 8.43 8.06   قيمة الوحدة
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 األولية )غير مراجعة( قائمة العمليات
 2017يونيو  30 المنتهية في سنةلل
 
 

 إيضاح 
2017 

 لاير سعودي
2016 

 لاير سعودي
 ─── ───────── ───────── 

    دخل االستثمارات)خسارة( 
 927,606 (923,808) 6 متاجرة، صافيدخل )خسارة( 

 146,971 79,074  خاصة ةعمولدخل 
 -     (50)  عمالت أجنبية خسارة ترجمة

  ───────── ───────── 

  (844,784) 1,074,577 
    المصاريف
 (228,800) (138,980) 7 أتعاب إدارة

 (60,925) (72,922)  أخرى
  ───────── ───────── 

  (211,902) (289,725) 
  ───────── ───────── 

 784,852 (1,056,686)  من العمليات ( الدخلخسارة)الصافي 
  ═════════ ═════════ 

 
 
  



 صندوق الخير كابيتال للطروحات األولية

 .األولية من هذه القوائم المالية جزءاً  8إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 األولية )غير مراجعة( ائمة التدفقات النقديةق
 2017يونيو  30 المنتهية في لفترة الستة أشهر

 

  
2017 

 لاير سعودي
2016 

 لاير سعودي
  ───────── ───────── 

    النشاطات التشغيلية
 784,852 (1,056,686)  الدخل من العمليات)الخسارة( صافي 

    التعديالت لـ:
 (2,060,962) 1,126,654  غير محققة عن استثمارات تجارية (أرباح)خسائر 

  ───────── ───────── 

  69,968 (723,794) 
    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (3,617,675) (3,079,197)  ، صافي تجارية استثمارات
 8,900,000 5,094,478  إيداعات مرابحة
 780,704 (9,380)  مدينون آخرون

 181,839 5,355  دخل عمولة خاصة مستحقة
 51,432 (39,670)  أتعاب إدارة مستحقة

 31,723 (23,716)  مصاريف مستحقة الدفع
 -     41  مصاريف مدفوعة مقدما

 -     (25,391)  استردادات مستحقة 
  ───────── ───────── 

 5,051,913 1,992,488  النشاطات التشغيليةمن صافي النقدية 
  ───────── ───────── 

    
    النشاطات التمويلية

 10,575,000 -       متحصالت من وحدات مباعة
 (7,932,117) (3,665,462)  قيمة وحدات مستردة

  ───────── ───────── 

 2,642,883 (3,665,462)  من النشاطات التمويلية (المستخدمة في)صافي النقدية 
  ───────── ───────── 

 7,694,796 (1,672,974)  النقدية وشبه النقديةالزيادة في )النقص( 
    

 10,507,587 8,644,064  الفترةفي بداية  النقدية وشبه النقدية
  ───────── ───────── 

 18,202,383 6,971,090  (4الفترة )ايضاح في نهاية  النقدية وشبه النقدية
  ═════════ ═════════ 

    الخاصة  ةالتدفقات النقدية التشغيلية من دخل العمول
 328,810 84,429  دخل عمولة خاصة مستلمة

 173,527 236,792  مستلمة توزيعات أرباح
  ═════════ ═════════ 
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 األولية )غير مراجعة( ة التغيرات في صافي الموجوداتقائم
 2017يونيو  30 المنتهية في لفترة الستة أشهر

 

 
2017 

 لاير سعودي
2016 

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

 29,211,868 24,328,881 الفترةصافي الموجودات في بداية 
 ───────── ───────── 

   التغيرات من العمليات
 784,852 (1,056,686) من العملياتدخل الخسارة( ال) صافي

 ───────── ───────── 

 29,996,720 23,272,195 التغير من العمليات صافي
 ───────── ───────── 

   التغيرات من معامالت الوحدات:
 10,575,000 -     متحصالت من وحدات مباعة

 (7,932,117) (3,665,462) قيمة وحدات مستردة
 ───────── ───────── 

 2,642,883 (3,665,462) صافي التغير من معامالت الوحدات
 ───────── ───────── 

 32,639,603 19,606,733 لفترةاصافي الموجودات في نهاية 
 ═════════ ═════════ 

   
   معامالت الوحدات

   
   :يونيو 30المنتهية في الستة أشهر  لفترةلمعامالت الوحدات  ملخصفيما يلي 

   

 
2017 

 وحــدات
2016 

 وحــدات
 ───────── ───────── 

 3,639,407 2,886,713 الفترةالوحدات في بداية 
 ───────── ───────── 

 1,343,881 -     وحدات مباعة
 (982,390) (453,859) وحدات مستردة

 ───────── ───────── 

 361,491 (453,859) الزيادة في الوحدات)النقص(  صافي
 ───────── ───────── 

 4,000,898 2,432,854 الفترةالوحدات في نهاية 
 ═════════ ═════════ 
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 األولية إيضاحات حول القوائم المالية
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 عــــام -1
 

كة شرومدار من قبل  غير محدد المدة استثماريهو صندوق ( "الصندوق") األوليةالخير كابيتال للطروحات صندوق  إن
 الصندوق )"مالكو الوحدات"(.لصالح مالكي الوحدات في ، )"مدير الصندوق"( السعودية الخير كابيتال

 
افقة المالية المتو األوراقبشكل رئيسي في  االستثمار خاللمن نماء رأس المال على المدى طويل األجل إليهدف الصندوق 

ية الطروحات األولفترة  خاللالمطروحة  األسهموكذلك في  واألجنبيةالمحلية  األسواقالمدرجة في  اإلسالميةمع الشريعة 
ً في  ناديق النقدية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وصشبه االستثمار في  المملكة العربية السعودية. ويجوز للصندوق أيضا

 االستثمار األخرى.
 

ل الصندوق من قب وأحكامالصندوق هو شركة الخير كابيتال السعودية. تم اعتماد شروط حفظ مدير الصندوق وأمين إن 
هـ 1436شعبان  14لصندوق عملياته في (. بدأ ا2015أبريل  22)الموافق هـ 1436رجب  3بتاريخ  الماليةالسوق هيئة 

 (.2015يونيو  1الموافق )
 

 .باللاير السعوديتمسك دفاتر وسجالت الصندوق 

 قد ال تعتبر مؤشراً دقيقاً على النتائج السنوية. إن النتائج األولية للصندوق
 

 اللوائح النظامية -2
 

هـ 1427ذي الحجة  3( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ "الالئحة"الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )يخضع 
( لالئحة صناديق االستثمار 2016نوفمبر  6هـ )الموافق 1438صفر  6من  ( واعتباراً 2006ديسمبر  24لموافق )ا

( 2016مايو  23هـ )الموافق 1437شعبان  16المالية بتاريخ ( الصادرة من قبل هيئة السوق "الالئحة المعدلة") ةالجديد
تسري عها. ملكة العربية السعودية اتباوالتي تنص على األمور التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية العاملة في الم

 .2017اعتباراً من الالئحة المعدلة )و( من  5المتطلبات الجديدة من الملحق 
 

 بية الهامةالسياسات المحاس -3
 

 أعدت هذه القوائم المالية وفقاً لمعيار التقارير المالية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية مع تلك المستخدمة والمفصح عنها في القوائم  تتماشى 

 .2016ديسمبر  31المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 بأهم السياسات المحاسبية المتبعة: وفيما يلي بيان
 

 العرف المحاسبي
 .التاريخية تكلفةالالقوائم المالية على أساس تعد 

 
 يةالنقدشبه و يةالنقد

مرابحة التي الوإيداعات البنك لدى رصيد الالتدفقات النقدية من قائمة في  اكما هو مشار إليه يةالنقدشبه و يةالنقدتكون ت
 فترة تقل عن تسعين يوما. خاللتستحق 

 
 االستثماراتتقويم 

تثمارات تقوم االس. يبتاريخ قائمة المركز المالبالسعر السائد في السوق  المشتراة ألغراض المتاجرة تقوم االستثمارات
سائر ج األرباح والختدر مدير الصندوق.المنشورة من قبل على أساس صافي قيمة الموجودات  االستثماريةفي الصناديق 

ي قائمة ف االستثمارات استبعادالمحققة من ن إعادة تقويم االستثمارات التجارية وكذا األرباح والخسائر غير المحققة ع
 العمليات.

 
تقوم االستثمارات المشتراة بنية االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة )المعدلة بالعالوة أو الخصم على أساس العائد 

 في القيمة.الدائم الفعلي( ناقصاً مخصص االنخفاض 
 

تقيد إيداعات المرابحة بالتكلفة ناقصاً المخصص لقاء أي مبالغ غير قابلة للتحصيل. يتم اإلفصاح عن دخل العمولة الخاصة 
 ، بصورة مستقلة.السنةالمستحقة، كما في نهاية 

 
 المعامالت االستثمارية

 الت االستثمارية بتاريخ التداول.تقيد المعام
 
 



 صندوق الخير كابيتال للطروحات األولية

 تتمة -األولية  إيضاحات حول القوائم المالية
 2017يونيو  30في 
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 تتمة - السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 إثبات اإليرادات
 الستالمها(.قرار بأحقية الصندوق يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلعالن عنها )أي عند اإل

 
يشتمل دخل المتاجرة على كافة األرباح والخسائر غير المحققة الناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة وتوزيعات األرباح 
الناتجة عن االستثمارات التجارية. تحدد األرباح والخسائر المحققة عن االستثمارات المباعة على أساس تكلفة المتوسط 

 المرجح.
 

على اعة المبالعمولة الخاصة على أساس العائد الفعلي. تحدد األرباح والخسائر المحققة من االستثمارات  يتم إثبات دخل
 المتوسط المرجح.تكلفة أساس 

 
 الزكاة وضريبة الدخل

 .مخصص في القوائم المالية المرفقةالزكاة وضريبة الدخل من مسئولية مالكي الوحدات، وبالتالي ال يجنب لهما أي 
 

 المصاريف
 يتم إثبات المصاريف على أساس مبدأ االستحقاق.

 
 العمالت األجنبية

ة بأسعار التحويل السائدة وقت حدوث المعامالت. ويعاد لرياالت السعوديتحّول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية 
ز التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركتحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار 

 المالي. تدرج األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات التحويل في قائمة العمليات.
 

 يةالنقدشبه و يةالنقد -4

 

 2017يونيو  30
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 2016ديسمبر  31
 )مراجعة(

 لاير سعودي

 2016يونيو  30
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي
 ───────── ───────── ───────── 

 15,132,716 5,022,422 5,170,754 تقل مدتها عن تسعين يوما ةمرابحإيداعات 
 3,069,667 3,621,642 1,800,336 البنكلدى رصيد 

 ───────── ───────── ───────── 

 6,971,090 8,644,064 18,202,383 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 .(7) اإليضاحبشكل منفصل في العالقة ذات الجهات مع  ةعن إيداعات المرابح اإلفصاحيتم 
 

 التجارية االستثمارات -5

 2017يونيو  30
 ةالتكلف

 لاير سعودي
 القيمة السوقية

 للقيمة السوقية ٪ لاير سعودي
────────── ───────── ───────── ───────── 

    )حسب القطاع( استثمارات األسهم
 18 2,246,135 1,989,888 وخدمات الرعاية الصحيةمعدات 
 13 1,707,340 1,586,881 تجزئة 

 12 1,575,925 1,562,214 نقل
 12 1,505,215 1,856,586 التجزئةبيع أطعمة وسلع أساسية ب

 11 1,367,980 1,622,625 خدمات مستهلك
 9 1,175,367 1,158,085 عقاراتوتطوير إدارة 
 8 1,015,067 1,399,457 مواد 

 7 947,973 985,648 خدمات مهنية وتجارية 
 7 876,500 930,148 سلع رأسمالية

 2 230,667 230,004 استثمارات متعددة 
 1 108,694 122,631 تأمين 

 ───────── ───────── ───────── 

 100 12,756,863 13,444,167 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 تتمة - التجارية االستثمارات -5

 )مراجعة( 2016ديسمبر  31
 ةالتكلف

 لاير سعودي
 القيمة السوقية
 للقيمة السوقية ٪ لاير سعودي

─────────────────── ───────── ───────── ───────── 

    )حسب القطاع( استثمارات األسهم
 20 2,170,379 1,441,135 نقل

 19 2,014,949 1,796,261 معدات وخدمات رعاية صحية
 16 1,689,927 1,856,586 أساسية بالتجزئة بيع أطعمة وسلع

 13 1,431,964 1,833,907 مواد
 11 1,131,000 930,148 سلع رأسمالية

 10 1,121,609 1,158,085 عقاراتوتطوير إدارة 
 8 916,020 976,353 تجزئة

 3 328,472 372,495 خدمات مستهلك 
 ───────── ───────── ───────── 

 100 10,804,320 10,364,970 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 )غير مراجعة(2016 يونيو 30
 ةالتكلف

 لاير سعودي
 القيمة السوقية
 للقيمة السوقية ٪ لاير سعودي

─────────────────── ───────── ───────── ───────── 

    )حسب القطاع( استثمارات األسهم
 22 3,224,915 3,170,655 ات متعددةاستثمار

 18 2,706,217 2,787,562 مواد
 18 2,634,116 2,394,818 نقل

 16 2,239,299 1,856,586 أطعمة وسلع أساسية بالتجزئة
 8 1,166,000 930,148 سلع رأسمالية

 7 951,429 976,353 تجزئة
 6 907,048 824,451 معدات وخدمات رعاية صحية

 3 498,446 515,887 عقاراتوتطوير إدارة 
 2 263,255 295,165 خدمات مستهلك 

 - 72,775 67,896 تأمين 
 ───────── ───────── ───────── 

 100 14,663,500 13,819,521 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 اجرةالمتدخل )خسارة(  -6
 يونيو: 30)دخل( المتاجرة لفترة الستة أشهر المنتهية في فيما يلي خسارة  

 

 2017يونيو  30 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 2016يونيو  30
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي 

  ───────── ───────── 

 2.060.962 (1.126.654)  )خسارة( مكاسب غير محققة، صافي 
 173.527 246.172  توزيعات أرباح 

 (1.306.883) (43.326)  خسارة محققة، صافي 
  ───────── ───────── 

  (923.808) 927.606 
  ═════════ ═════════ 
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 ذات العالقة الجهاتلمعامالت مع ا -7

 
، (بنك الخير) الوحدات ومدير الصندوق ومساهم مدير الصندوقعلى مالكي لصندوق لالعالقة ذات الجهات مل تتش

 التي يديرها مدير الصندوق. األخرىوأعضاء مجلس إدارة الصندوق، والصناديق 

 موجوداتمن صافي قيمة  ٪1.25بمعدل سنوي قدره أتعاب إدارة تداول يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق في كل يوم 
 أساس ربع سنوي.على  خصمهاتداول وبتاريخ كل عملية ويتم استحقاقها  ،الصندوق

من صافي قيمة الموجودات  ٪0.025، يقوم مدير الصندوق بتحميل أتعاب حفظ بمعدل سنوي قدره سبقإلى ما إضافة 
ً  7.500بحد أدنى قدره   .لاير سعودي سنويا

د تكبدها نيابة عن الصندوق بح ،من الصندوقأي مصاريف أخرى بتحصيل مدير الصندوق يقوم ، واألحكاموفقا للشروط 
اب أتعالقانونية وواألتعاب التنظيمية الرسوم ، مثل أتعاب المراجعة، والموجوداتسنويا من صافي قيمة  ٪0.5أقصى 

 لالسترداد ٪0.25. فرض الصندوق عمولة استرداد مبكر بنسبة ىاألخر مماثلةالرسوم الو االستشاراتالوساطة وخدمات 
 .االشتراكيوما من  30أول  خالل

 العالقةذات الجهات مع  المعامالتإجراء كافة . يتم العالقةذات الجهات الصندوق مع يتعامل خالل دورة األعمال العادية، 
 المتفق عليها بصورة متبادلة بموجب اتفاقية رسمية يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الصندوق. األسعارعلى أساس 

 30وحدة،  159.891: 2016ديسمبر  31وحدة ) 159.891على  2017يونيو  30تشتمل الوحدات المصدرة كما في 
 وحدة( مملوكة من قبل شركة الخير كابيتال السعودية )"مدير الصندوق"(. 765.579 2016يونيو 

 
 آخر يوم للتقويم -8

 
 .(2016 يونيو 30: 2016) 2017يونيو  30للسنة كان آخر يوم تقويم 

 
 
 


