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التقرير السنوي لصندوق الخير كابيتال للطروحات األولية
للعام 2017م

مقدمة:
يبين هذا التقرير المعلومات المتعلقة بصندوق الخير كابيتال للطروحات األولية (الصندوق) خالل العام 2017م،
والذي يدار من قبل شركة الخير كابيتال السعودية (مدير الصندوق) ،باإلضافة إلى النتائج المالية للصندوق خالل
العام 2017م.
أول :معلومات الستثمار
ا

اإليضاح

#

البيان

1

اسم الصندوق

صندوق الخير كابيتال للطروحات األولية
يهدف الصندوق الستثمار أصوله في أسهم الشركات

2

اهداف وسياسات
االستثمار وممارساته

المساهمة ووحدات

الصناديق المتداوله خالل فترة الطرح األولي العام في األسواق األولية أو في
أسهم الشركات المدرجة الجديدة التي لم يمض خمس سنوات على ادراجها في
األسواق الثانوية في المملكة العربية السعودية و دول مجلس التعاون الخليجي و
اقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وألغراض استثمارات الصندوق فإن جميع
الشركات التي سوف يستثمر بها الصندوق ستكون من الشركات التي تتوافق مع
المعايير الشرعية لشركة الخير كابيتال السعودية

3

سياسة توزيع الدخل

لن يتم توزيع أي أرباح نقدية للمشتركين وسيعاد استثمارها في الصندوق.

واألرباح
مالحظة :التقرير السنوي لصندوق الخير كابيتال للطروحات األولية للعام 2017م متاح عند الطلب وبدون مقابل.
ا
ثانيا :أداء الصندوق

 -1الجداول التالية توضح مقارنة بين أداء الصندوق خالل العامي 2017م2016 ،م 2015،من خالل البنود
التالية:
أ -صافي قيمة أصول الصندوق فى نهاية كل سنة مالية (ريال سعودي)
البند

2015م

2016م

2017م

قيمة أصول الصندوق

29,211,868.00

24,327,629

7,684,028.65
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ب -صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة فى نهاية كل سنة مالية (ريال سعودي)
البند

2015م

2016م

2017م

قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

8.03

8.43

7.581

ج -أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية (ريال سعودي)
2015م

البند
صافي قيمة أصول الصندوق

2017

2016م

أقل

أعلى

أقل

أعلى

أعلى

أقل

8.00

10.00

7.23

8.46

8.492

7.276

د -عدد الوحدات المصدرة فى نهاية كل سنة مالية
البند

2015م

2016م

2017م

عدد الوحدات المصدرة

4,079,793

1,343,881

0

ه -قيمة الرباح الموزعة لكل وحدة
ال توجد أي أرباح موزعة على وحدات الصندوق خالل العام 2017م.
و -نسبة المصروفات
البند

2015م

2016م

2017م

نسبة المصروفات

1.18%

2.37%

%4.32

ً
وفقا للبنود التالية:
 -2سجل أداء الصندوق
أ -العائد اإلجمالي لسنة واحدة  ,وثالث سنوات  ،وخمس سنوات ( أو منذ التأسيس )
البند

لسنة واحدة (2017م)

منذ التأسيس

العائد اإلجمالي

-%9.83

-%24.19
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ب -العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية (أو منذ التأسيس)
البند

2015م

2016م

2017م

منذ التأسيس

العائد اإلجمالي

19.44%-

4.36%

-%9.83

-%24.19

ج -الخدمات والعمولت واألتعاب التي تحملها الصندوق خالل العام 2017م
الجدول أدناه يوضح جميع العموالت ومقابل الخدمات األتعاب التي تحملها الصندوق خالل العام 2017م وهي
على النحو التالي:

البند

المبلغ (بالريال السعودي)

أتعاب االدارة

224,891

رسوم الحفظ

7,231

مكافئات اللجنة الشرعية

0

اتعاب مراقب الحسابات

45,000

مكافئات أعضاء مجلس االدارة

10,000.00

الرسوم الرقابية

7,500.00

رسوم المؤشر االرشادي

35,625.00

رسوم السوق المالية

5,082

مصاريف اخرى

1,523

باإلضافة إلى المعلومات الموضحة في الجدول أعاله ،يود مدير الصندوق بيان اآلتي:
 أن إجمالي نسبة المصروفات كما فى عام  2017من صافي قيمة األصول هي %4.38
 أن مدير الصندوق لم يقرر االعفاء من أي رسوم أو تخفيضها
ا
ثالثا :معلومات إضافية

 أنه لم يحدث أي تغيير جوهري خالل العام 2017م أثر على أداء الصندوق.
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 قام مدير الصندوق خالل العام 2017م بالتصويت فى الجمعيات العمومية لصالح الصندوق
وذلك كما هو موضح في الجدول أدناه:
#

البند

الشركة

التصويت

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التعاونية
للتأمين والتي للمرشح األستاذ رائد بن عبدالله التميمي مصلحة فيها نظير
عضويته في مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين ،وهي عبارة عن تقديم

موافق

ً
علما بأن التعامالت
خدمات طبية وتغطية تأمينية والترخيص بها لعام قادم،
للعام السابق قد بلغت ( )87.117.420ريال سعودي( .مرفق تبليغ رئيس
مجلس االدارة وتقرير المراجع الخارجي).
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعت ً
بارا
من 2018/01/01م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في 2020/12/31م من بين
المرشحين لعضوية المجلس (مرفق السير الذاتية).

1

أمتناع عن
التصويت

اجتماع

الجمعية

ً
اعتبارا من
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة التي تبدأ

العامة

العادية

2018/01/01م لمدة ثالث سنوات تنتهي في 2020/12/31م (مرفق السير

الشركة

الوطنية

ً
علما بأن المرشحين
الذاتية) وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها

أمتناع عن

لعضوية اللجنة هم السادة:

التصويت

للرعاية الطبية

 .1الدكتور أحمد أبو عباه.
 .2األستاذ صالح الحبيب.
 .3األستاذ عبدالعزيز أبا الخيل.
 .4األستاذ عبدالله العريني.
التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس ولجانه وكبار

موافق

التنفيذيين
التصويت على الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المعدلة

موافق

التصويت على سياسات وإجراءات ومعايير الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة

موافق

في الشركة الوطنية للرعاية الطبية المعدلة
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ا
رابعا :مجلس إدارة الصندوق

يتألف مجلس إدارة صندوق الخير كابيتال للطروحات األولية من أربعة ( )4أعضاء إثنان منهم مستقلين،
وقد عقد مجلس إدارة الصندوق إجتماعين خالل العام 2017م ،وتمت مناقشة العديد من المواضيع
المتعلقة بالصندوق من ضمنها أداء الصندوق خالل العام ،باإلضافة إلى مناقشة مسؤول المطابقة
واإللتزام لمواضيع اإللتزام ذات العالقة التي تخص الصندوق ،والتي تتضمن مناقشة أي مخالفة ألنظمة
ولوائح الهيئة قام بها مدير الصندوق خالل العام ،وقد تم إعتماد سياسة حقوق التصويت للصناديق.

ا
خامسا :نبذة عن مدير الصندوق

 -1اسم وعنوان مدير الصندوق
الخير كابيتال السعودية ،شركة مساهمة سعودية مقفلة مؤسسة وفقا ألنظمة المملكة العربية
السعودية بسجل تجاري رقم  1010264915وتاريخ 1430/03/27هـ والصادر في مدينة الرياض،
ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم  37 – 08120وتاريخ 1429/11/19هـ الموافق
2008/11/17م ،مع مالحظة أنه ال يوجد مدير من الباطن للصندوق .
عنوان مدير الصندوق كالتالي:
طريق الملك عبد العزيز ،حي الوزارات – أبراج مدارات– الدور الثامن
صندوق بريد  ،69410الرياض 11547
المملكة العربية السعودية
هاتف+966)11( 2155678 :
فاكس+966)11( 2191270 :
 -2أنشطة اإلستثمار خالل الفترة
الصندوق استثمر أصوله في أسهم الشركات المساهمة خالل فترة الطرح األولي العام ألسهمها في
ً
حديثا والتي لم يمض خمس سنوات على
األسواق األولية وفي أسهم الشركات المساهمة المدرجة
إدراجها في األسواق الثانوية وأيضا في أدوات السوق النقد و الصناديق المتداولة.
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 -3الجدول التالي يوضح أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر االسترشادي خالل العام 2017م
البند

العام 2017م

أداء الصندوق

-%9.83

أداء المؤشر االرشادي

)-(16.36%

 -4تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط واحكام الصندوق خالل العام 2017م
#
1

الفقرة
تعديل رسوم المحاسب الخارجي للصندوق لتصبح  50,000ريال

أسباب التغيير
نظرا لتغيير المحاسب الخارجي الذي حدث

ً
سنويا ،وإدراجه في بند مستقل في فقرة الرسوم والمصاريف

في العام 2016م
ً
حفاظا على مصلحة حاملي الوحدات باختيار

2

بند أهداف صــــندوق اإلســــتثمار ،وبند إســــتراتيجيات اإلســــتثمار

الوقت االنسب للتخارج من السهم

ً
حديثا
ليصـــبح اســـتثمار الصـــندوق في اســـهم الشـــركات المدرجة

المعني ،ولقلة الفرص اإلستثمارية نتيجة

التي لم يمض خمس ســــــنوات على إدراجهـــا بـــدال عن ثالثـــة
سنوات.

قلة الشركات التي يتم طرحها لإلكتتاب
العام في الفترة الحالية.

3
4

حذف مبلغ اتعاب المستشار الشرعي من الرسوم والمصاريف

لن يتم تحميل الصــندوق اتعاب المســتشــار
الشرعي ويدفعها مدير الصندوق.

تعديل في الرســوم والمصــاريف (بند رســوم اإلدارة للصــندوق) ليكون حســاب الرســوم بشــكل دقيق وعادل
ليتم إحتساب رسوم اإلدارة بشكل يومي.

5

تعديل سياسة استثمار الصندوق في الصناديق العامة االخرى

6

إضافة إمكانية إستثمار الصندوق في الصناديق المتداولة

لمالكي وحدات الصندوق
تماشـ ً
ـــيا مع حدود اإلســــتثمار المذكورة في
الئحة صناديق اإلستثمار المعدلة
بهــدف توســــــيع المجــاالت اإلســــــتثمــاريــة
للصـــــــنـــدوق وإتـــاحـــة المزيـــد من الفرص
اإلستثمارية.
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ً
بدءا من 1
لتطبيق ضـــريبة القيمة المضـــافة
7

إضــــافة معلومات ضــــريبة القيمة المضــــافة وتعديل االعتبارات يناير 2018م ،وتوضــــــيح تحمل الصــــــندوق
للرســــــوم الضــــــريبية التي قد تفرض على

الضريبية

تعامالت الصناديق اإلستثمارية
8

تعديل عضـــوية أعضـــاء مجلس إدارة الصـــندوق وذلك بإســـتقالة
العضو المستقل عبدالله بن علي الدبيخي.

ال توجد

 -5أن شروط وأحكام الصندوق من خالل استراتيجية الصندوق ،والمخاطر المتوقعة خالل العام
2017م ،تحتوي على جميع المعلومات التي من شأنها أن تُ مكِّن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار
مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق.
 -6الصندوق يستثمر بالحدود المذكورة فى شروطه وأحكامه ،الجدول التالى يوضح االستثمارات
التي تمت في الصناديق اآلخرى خالل العام 2017م
أسم الصندوق المستثمر فيه
صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي

الرسوم من صافي االشتراك ()%
رسوم اإلدارة %0.25

 -7أنه ال توجد أي عموالت خاصة حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة.
ا
سادسا :نبذة عن أمين الحفظ

 -1اسم وعنوان أمين الحفظ
الخير كابيتال السعودية
طريق الملك عبد العزيز ،حي الوزارات – أبراج مدارات – الدور الثامن
صندوق بريد  ،69410الرياض 11547
المملكة العربية السعودية
هاتف+966)11( 2155678 :
فاكس+966)11( 2191270 :

9|Page

التقرير السنوي لصندوق الخير كابيتال للطروحات األولية
للعام 2017م

 -2وصف موجز لواجباته ومسؤولياته
مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكى الوحدات ،وهو مسؤول
يعد أمين الحفظ
ً
كذلك عن اتخاذ جميع االجراءات اإلدارية االزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق
 -3مالحظة أن المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ والموضحة في شروط وأحكام الصندق ال تشمل
إبداءه لرأيه في:
أ) إصدار ونقل إسترداد الوحدات بموجب أحكام الئحة الصناديق اإلستثمار وشروط وأحكام الصندوق.
ب) تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار وشروط وأحكام الصندوق.
ج) مخالفة أي من قيود وحدود اإلستثمار وصالحيات اإلقتراض المعمول بها في الئحة صناديق
اإلستثمار.
ا
سابعا :نبذة عن المحاسب القانوني

 )1اسم وعنوان المحاسب القانوني.
شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون
برج الفيصلية صندوق بريد  2732الرياض 11461
المملكة العربية السعودية
هاتف+966112734740 :
فاكس+966112734730 :
 )2رأي المحاسب القانوني حيال القوائم المالية للصندوق خالل العام 2017م والموضحة في القوائم
المالية المراجعة للصندوق (ملحق رقم  ،)1وذلك على النحو التالي:
ً
وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين
أ -أن القوائم المالية أعدت وروجعت
القانونيين.
ت -أن القوائم المالية تقدم بصورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول
صندوق اإلستثمار عن العام المالي 2017م لتلك القوائم.
ث -أن القوائم المالية تقدم بصورة صحيحة وعادلة المركز المالي للصندوق للعام 2017م.
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ا
ثامنا :القوائم المالية للصندوق

الملحق رقم " "1يوضح النتائج المالية للصندوق للعام 2017م ،والتي تمت مراجعهتا من قبل شركة
ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون.
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صندوق الخير كابيتال للطروحات األولية
(مدار من قبل شركة الخير كابيتال السعودية)
القوائم المالية
 31ديسمبر 2017

صندوق الخير كابيتال للطروحات األولية
قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2017
إيضاح
───
الموجودات
نقدية وشبه نقدية
استثمارات تجارية
إيداعات مرابحة
دخل عمولة خاصة مستحقة
مدينون آخرون
مصاريف مدفوعة مقدما

4
5
6

إجمالي الموجودات
المطلوبات
أتعاب إدارة مستحقة
مصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون
استردادات مستحقة

3,662,645
4,155,264
5,100
14,388
─────────
7,837,397
─────────

8,644,064
10,804,320
5,094,478
21,837
20,000
41
─────────
24,584,740
─────────

29,376
129,449
─────────
158,825
─────────
7,678,572
═════════

107,200
123,268
25,391
─────────
255,859
─────────
24,328,881
═════════

الوحدات المصدرة

1,013,569
═════════

2,886,713
═════════

قيمة الوحدة

7.58
═════════

8.43
═════════

إجمالي المطلوبات
صافي الموجودات

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  12جزءا ً من هذه القوائم المالية.
3
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2017
لاير سعودي
─────────

2016
لاير سعودي
─────────

صندوق الخير كابيتال للطروحات األولية
قائمة العمليات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

إيضاح
───
دخل االستثمارات
دخل (خسارة) متاجرة ،صافي
دخل عمولة خاصة
خسارة ترجمة عمالت أجنبية
المصاريف
أتعاب إدارة
أخرى

صافي (خسارة) الدخل من العمليات

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  12جزءا ً من هذه القوائم المالية.
4
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2017
لاير سعودي
─────────
()1,780,110
104,615
()3,875
─────────
()1,679,370
()224,891
()111,961
─────────
()336,852
─────────
()2,016,222
═════════

2016
لاير سعودي
─────────
1,215,921
296,926
─────────
1,512,847
()402,971
()151,021
─────────
()553,992
─────────
958,855
═════════

صندوق الخير كابيتال للطروحات األولية
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
إيضاح
───
النشاطات التشغيلية
صافي الدخل (خسارة) من العمليات
التعديالت لـ:
الحركة في خسائر (أرباح) غير محققة عن استثمارات تجارية
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
استثمارات تجارية ،صافي
إيداعات مرابحة
مدينون آخرون
دخل عمولة خاصة مستحقة
أتعاب إدارة مستحقة
استرادات مستحقة
مصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون
مصاريف مدفوعة مقدما
صافي النقدية من النشاطات التشغيلية
النشاطات التمويلية
متحصالت من وحدات مباعة
قيمة وحدات مستردة
صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية
النقص في النقدية وشبه النقدية
النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

5
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2017
لاير سعودي
─────────

2016
لاير سعودي
─────────

()2,016,222

958,855

1,022,694
─────────
()993,528

()1,656,255
─────────
()697,400

5,626,362
5,094,478
14,900
21,837
()77,824
()25,391
6,181
()14,347
─────────
9,652,668
─────────

()163,202
3,805,522
760,704
187,162
42,540
17,643
()41
─────────
3,952,928
─────────

()14,634,087
─────────
()14,634,087
─────────
()4,981,419

10,575,000
()16,391,451
─────────
()5,816,451
─────────
()1,863,523

8,644,064
─────────
3,662,645
═════════

10,507,587
─────────
8,644,064
═════════

التدفقات النقدية التشغيلية من دخل العمولة الخاصة وتوزيعات
األرباح
دخل عمولة خاصة مستلمة
توزيعات أرباح مستلمة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  12جزءا ً من هذه القوائم المالية.
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126,452
═════════
312,508
═════════

484,088
═════════
327,954
═════════

صندوق الخير كابيتال للطروحات األولية
قائمة التغيرات في صافي الموجودات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

صافي الموجودات في بداية السنة
التغيرات الناتجة من العمليات
صافي الدخل (الخسارة) من العمليات
صافي التغير الناتج من العمليات
التغيرات من معامالت الوحدات:
متحصالت من وحدات مباعة
قيمة وحدات مستردة
صافي التغير من معامالت الوحدات
صافي الموجودات في نهاية السنة

2017
لاير سعودي
─────────
24,328,881
─────────

2016
لاير سعودي
─────────
29,211,868
─────────

()2,016,222
─────────
22,312,659
─────────

958,855
─────────
30,170,723
─────────

()14,634,087
─────────
()14,634,087
─────────
7,678,572
═════════

10,575,000
()16,416,842
─────────
()5,841,842
─────────
24,328,881
═════════

معامالت الوحدات
فيما يلي ملخص لمعامالت الوحدات للسنة المنتهية في  31ديسمبر:

الوحدات في بداية السنة
وحدات مباعة
وحدات مستردة
صافي النقص في الوحدات
الوحدات في نهاية السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  12جزءا ً من هذه القوائم المالية.
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2017
وحــدات
─────────
2,886,713
─────────
()1,873,144
─────────
()1,873,144
─────────
1,013,569
═════════

2016
وحــدات
─────────
3,639,407
─────────
1,343,881
()2,096,575
─────────
()752,694
─────────
2,886,713
═════════

صندوق الخير كابيتال للطروحات األولية
إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2017
-1

عــــام
إن صندوق الخير كابيتال للطروحات األولية ("الصندوق") هو صندوق استثماري غير محدد المدة ومدار من قبل
شركة الخير كابيتال السعودية ("مدير الصندوق") ،لصالح مالكي الوحدات في الصندوق ("مالكو الوحدات").
يهدف الصندوق إلنماء رأس المال على المدى طويل األجل من خالل االستثمار بشكل رئيسي في األوراق المالية
المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية المدرجة في األسواق المحلية واألجنبية وكذلك في األسهم المطروحة خالل فترة
الطروحات األولية في المملكة العربية السعودية .ويجوز للصندوق أيضا ً االستثمار في شبه النقدية المتوافقة مع أحكام
الشريعة اإلسالمية وصناديق االستثمار األخرى.
إن مدير الصندوق وأمين حفظ الصندوق هو شركة الخير كابيتال السعودية .تم اعتماد شروط وأحكام الصندوق من قبل
هيئة السوق المالية بتاريخ  3رجب 1436هـ (الموافق  22أبريل  .)2015بدأ الصندوق عملياته في  14شعبان
1436هـ (الموافق  1يونيو .)2015
تمسك دفاتر وسجالت الصندوق باللاير السعودي.

-2

اللوائح النظامية
يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار ("الالئحة") الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  3ذي الحجة
1427هـ (الموافق  24ديسمبر  )2006واعتبارا ً من  6صفر 1438هـ (الموافق  6نوفمبر  )2016لالئحة صناديق
االستثمار الجديدة ("الالئحة المعدلة") الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  16شعبان 1437هـ (الموافق 23
مايو  )2016والتي تنص على األمور التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة العربية السعودية
اتباعها.

-3

السياسات المحاسبية الهامة
أعدت هذه القوائم المالية وفقا ً لمعيار التقارير المالية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وفيما يلي بيان بأهم السياسات المحاسبية المتبعة:
العرف المحاسبي
تعد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية.
النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية كما هو مشار إليها في قائمة التدفقات النقدية من الرصيد لدى البنك وإيداعات المرابحة التي
تستحق خالل فترة تقل عن تسعين يوما.
تقويم االستثمارات
تقوم االستثمارات المشتراة ألغراض المتاجرة بالسعر السائد في السوق بتاريخ قائمة المركز المالي .تقوم االستثمارات
في الصناديق االستثمارية على أساس صافي قيمة الموجودات المنشورة من قبل مدير الصندوق .تدرج األرباح
والخسائر غير المحققة عن إعادة تقويم االستثمارات التجارية وكذا األرباح والخسائر المحققة من استبعاد االستثمارات
في قائمة العمليات.
تقوم االستثمارات المشتراة بنية االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة (المعدلة بالعالوة أو الخصم على أساس
العائد الفعلي) ناقصا ً مخصص االنخفاض الدائم في القيمة.
تقيد إيداعات المرابحة بالتكلفة ناقصا ً المخصص لقاء أي مبالغ غير قابلة للتحصيل .يتم اإلفصاح عن دخل العمولة
الخاصة المستحقة ،كما في نهاية السنة ،بصورة مستقلة.
المعامالت االستثمارية
تقيد المعامالت االستثمارية بتاريخ التداول.

7

صندوق الخير كابيتال للطروحات األولية
إيضاحات حول القوائم المالية  -تتمة
في  31ديسمبر 2017
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السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
إثبات اإليرادات
يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلعالن عنها (أي عند اإلقرار بأحقية الصندوق الستالمها).
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.
يتم إثبات دخل العمولة الخا صة على أساس العائد الفعلي .تحدد األرباح والخسائر المحققة من االستثمارات المباعة على
أساس تكلفة المتوسط المرجح.
الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة وضريبة الدخل من مسئولية مالكي الوحدات ،وبالتالي ال يجنب لهما أي مخصص في القوائم المالية المرفقة.
المصاريف
يتم إثبات المصاريف على أساس مبدأ االستحقاق.
العمالت األجنبية
تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت السعودية بأسعار التحويل السائدة وقت حدوث المعامالت .ويعاد
ّ
تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز
المالي .تدرج األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات التحويل في قائمة العمليات.
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النقدية وشبه النقدية
2017
لاير سعودي
─────────
3.662.645
─────────
3.662.645
═════════

رصيد لدى البنك
إيداعات مرابحة تقل مدتها عن تسعين يوما

2016
لاير سعودي
─────────
3.621.642
5.022.422
─────────
8.644.064
═════════

يتم اإلفصاح عن إيداعات المرابحة مع الجهات ذات العالقة بشكل منفصل في اإليضاح (.)8
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االستثمارات التجارية
 31ديسمبر 2017
───────────────────

استثمارات األسهم (حسب القطاع)

معدات وخدمات الرعاية الصحية
مواد
نقل
سلع رأسمالية
عقارات
بيع بالتجزئة
بيع مواد غذائية وسلع أساسية بالتجزئة
خدمات مستهلك
إدارة وتطوير عقارات
تأمين
اإلجمالي

التكلفة
لاير سعودي
─────────

القيمة السوقية
لاير سعودي
─────────

نسبة القيمة
السوقية
٪
─────────

1,242,485
764,205
569,763
465,786
487,925
300,276
350,789
303,714
208,861
44,804
─────────
4,738,608
═════════

1,106,964
616,425
511,030
441,048
401,742
361,416
234,500
234,460
206,600
41,079
─────────
4,155,264
═════════

27
15
12
10
10
9
6
5
5
1
─────────
100
═════════
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إيضاحات حول القوائم المالية  -تتمة
في  31ديسمبر 2017
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االستثمارات التجارية  -تتمة
 31ديسمبر 2016
───────────────────

استثمارات األسهم (حسب القطاع)

نقل
معدات وخدمات الرعاية الصحية
بيع مواد غذائية وسلع أساسية بالتجزئة
مواد
سلع رأسمالية
إدارة وتطوير عقارات
بيع بالتجزئة
خدمات مستهلك
اإلجمالي

التكلفة
لاير سعودي
─────────

القيمة السوقية
لاير سعودي
─────────

للقيمة السوقية
٪
─────────

1.441.135
1.796.261
1.856.586
1.833.907
930.148
1.158.085
976.353
372.495
─────────
10.364.970
═════════

2.170.379
2.014.949
1.689.927
1.431.964
1.131.000
1.121.609
916.020
328.472
─────────
10.804.320
═════════

20
19
16
13
11
10
8
3
─────────
100
═════════

إن استثمارات األسهم التي يتم تداولها في السوق المالية السعودية (تداول) وسوق دبي المالي غير مصنفة .ال يوجد لدى
الصندوق آلية تصنيف داخلي .ومع ذلك ،يقوم مدير الصندوق بالحد من مخاطر هذه االستثمارات عن طريق مراقبة
مخاطر قطاعات االستثمار ووضع حدود لكل قطاع.
-6

إيداعات المرابحة
ال توجد إيداعات المرابحة خالل السنة ( :2016معدل عمولة  ٪3سنويا وفترة استحقاقها األصلية في مارس .) 2017
يتم اإلفصاح عن إيداعات المرابحة مع الجهات ذات العالقة بشكل منفصل في اإليضاح (.)8
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دخل (خسارة) المتاجرة ،صافي
فيما يلي بيان بدخل المتاجرة للسنة /للفترة المنتهية في  31ديسمبر:
2017
لاير سعودي
─────────
()1,022,694
317,608
()1,075,024
─────────
()1,780,110
═════════

أرباح (خسائر) غير محققة ،صافي
توزيعات أرباح
خسائر محققة ،صافي

-8

2016
لاير سعودي
─────────
1.656.255
327.954
()768.288
─────────
1.215.921
═════════

المعامالت مع الجهات ذات العالقة
تشتمل الجهات ذات العالقة بالصندوق على مالكي الوحدات ومدير الصندوق ومساهم مدير الصندوق (بنك الخير)،
وأعضاء مجلس إدارة الصندوق ،والصناديق األخرى التي يديرها مدير الصندوق.
يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق في كل يوم تداول أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدره  ٪1.25من صافي قيمة
موجودات الصندوق ،ويتم استحقاقها بتاريخ كل عملية تداول وخصمها على أساس ربع سنوي.
إضافة إلى ما سبق ،يقوم مدير الصندوق بتحميل أتعاب حفظ بمعدل سنوي قدره  ٪0.025من صافي قيمة الموجودات
بحد أدنى قدره  7.500لاير سعودي سنويا ً.
وفقا للشروط واألحكام ،يقوم مدير الصندوق بتحصيل أي مصاريف أخرى من الصندوق ،تكبدها نيابة عن الصندوق
بحد أقصى  ٪0.5سنويا من صافي قيمة الموجودات ،مثل أتعاب المراجعة ،والرسوم التنظيمية واألتعاب القانونية
وأتعاب الوساطة وخدمات االستشارات والرسوم المماثلة األخرى .فرض الصندوق عمولة استرداد مبكر بنسبة ٪0.25
لالسترداد خالل أول  30يوما من االشتراك.
خالل دورة األعمال العادية ،يتعامل الصندوق مع الجهات ذات العالقة .يتم إجراء كافة المعامالت مع الجهات ذات
العالقة على أساس األسعار المتفق عليها بصورة متبادلة بموجب اتفاقية رسمية يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة
الصندوق.
9
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إيضاحات حول القوائم المالية  -تتمة
في  31ديسمبر 2017
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة  -تتمة
فيما يلي بيان بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة للسنة /للفترة:

الجهة ذات العالقة
─────────
مدير الصندوق

أعضاء مجلس إدارة الصندوق

مبلغ المعاملة ،مدين (دائن)
─────────────────────
2017
2016
لاير سعودي
لاير سعودي
─────────
─────────
()224,891
()402.971

طبيعة المعاملة
─────────
أتعاب إدارة
متحصالت من اشتراك في وحدات ،صافي
أتعاب حفظ
إيداعات مرابحة تستحق خالل أقل من
تسعين يوما (مصنفة كنقدية وشبه نقدية)
إيداعات مرابحة
دخل عمولة خاصة على إيداعات مرابحة

()7,231

10.000.000
()8.060

104.615

44.083.010
5.094.478
198.684

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

()10.000

()10.000

فيما يلي بيان بالرصيد المستحق (إلى) /من الجهات ذات العالقة:

الجهة ذات العالقة
─────────
مدير الصندوق

طبيعة الرصيد
─────────
أتعاب إدارة مستحقة
إيداعات مرابحة
قيمة الوحدات المحتفظ بها
دخل عمولة خاصة عن إيداعات مرابحة
أتعاب حفظ مستحقة

أعضاء مجلس إدارة الصندوق

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

الرصيد ،مدين (دائن)
─────────────────────
2017
2016
لاير سعودي
لاير سعودي
─────────
─────────
()29.376
()107.200
5.094.478
1,211,973
1,347,881
198.684
()4.513
()12.844
-

()9.945

تشتمل الوحدات التي تم إصدارها كما في  31ديسمبر  2017على  159.81وحدة ( 31ديسمبر 159.891 :2016
وحدة) محتفظ بها من قبل شركة الخير كابيتال السعودية ("مدير الصندوق").
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المصاريف األخرى
2017
لاير سعودي
─────────
45,000
35,625
10,000
7,500
7,231
5,082
1,523
─────────
111,961
═════════

أتعاب مهنية
أتعاب تقويم
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
رسوم منظم
أتعاب حفظ
رسوم تداول
أتعاب الهيئة الشرعية
أخرى
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2016
لاير سعودي
─────────
50.000
50.461
10.000
7.500
8.060
5.000
20.000
─────────
151.021
═════════

صندوق الخير كابيتال للطروحات األولية
إيضاحات حول القوائم المالية  -تتمة
في  31ديسمبر 2017
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إدارة المخاطر
مخاطر أسعار العموالت الخاصة
تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة عن إمكانية تأثير التغيرات في أسعار العموالت على الربحية المستقبلية أو القيمة
العادلة لألدوات المالية.
يخضع الصندوق لمخاطر أسعار العموالت الخاصة بشأن الموجودات والمطلوبات المرتبطة بعمولة ،بما في ذلك
إيداعات المرابحة والرصيد لدى البنك .يمثل األثر على الدخل األثر على التغيرات المفترضة في أسعار العموالت
الخاصة مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة ،على دخل الصندوق للسنة .تستند إيداعات المرابحة الخاصة بالصندوق
إلى معدالت ثابتة وال تتعرض لتقلبات في معدالت الربح.
مخاطر االئتمان
وتمثل عدم تمكن طرف ما من الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.
يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان بشأن محفظته االستثمارية والرصيد لدى البنك والمدينين .يسعى مدير الصندوق
للحد من مخاطر االئتمان وذلك بمراقبتها ووضع حدود لالستثمارات الفردية ويتم االحتفاظ بها لدى مؤسسات مالية ذات
تصنيف ائتماني جيد .وبالتالي فإن مخاطر االئتمان ال تعتبر هامة.
مخاطر السيولة
وتمثل الصعوبات التي يواجهها الصندوق في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماته المالية.
تنص شروط وأحكام الصندوق على أن يتم االشتراك في واسترداد الوحدات على أساس أسبوعي ،وبالتالي يتعرض
الصندوق لمخاطر السيولة بشأن الوفاء باستردادات مالكي الوحدات .تتألف الموجودات المالية الخاصة بالصندوق من
الرصيد لدى البنك وإيداعات المرابحة التي يمكن بيعها فورا .يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بانتظام
والتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية التزامات عند نشوئها ويتم إيداع إيداعات المرابحة قصيرة األجل لدى بنوك
ذات تصنيف ائتماني جيد.
مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي .يعتبر
اللاير السعودي العملة الرئيسية للصندوق.
وحيث أن االستثمارات الخاصة بالصندوق مسجلة بعملته الرئيسية ،فإن الصندوق ال يخضع لمخاطر عمالت هامة.

-11

القيمة العادلة لألدوات المالية
تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية .تتكون الموجودات المالية الخاصة بالصندوق من
الرصيد لدى البنك واالستثمارات .ال يوجد مطلوبات مالية بتاريخ قائمة المركز المالي.
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط
تعامل عادل .بالنسبة لالستثمارات المتداولة في سوق مالي نشط ،تحدد القيمة العادلة على أساس األسعار المتداولة في
السوق.
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آخر يوم للتقويم
كان آخر يوم تقويم للسنة  31ديسمبر  31 :2016( 2017ديسمبر .)2016
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