
 األولية للطروحات كابيتال الخير لصندوق السنوي التقرير                                                                        
 م2019للعام                                                                                                                                   

 

 

 

 شركة الخير كابيتال السعودية

 م2019 للعاماألولية  للطروحات كابيتال الخير لصندوق السنوي التقرير

 

 

 

 

 

 

 م2020 أبريل



 األولية للطروحات كابيتال الخير لصندوق السنوي التقرير                                                                        
 م2019م للعا                                                                                                                                  

2 | P a g e  
 

  

 المحتويات

 3 ................................................................................................... أوال: معلومات االستثمار

 3 .......................................................................................................... ثانيًا: آداء الصندوق

 11 ............................................................................................. ثالثًا: نبذة عن مدير الصندوق

 12 ................................................................................................ نبذة عن أمين الحفظرابعًا: 

 13 .................................................................................... خامسًا: نبذة عن المحاسب القانوني

 14 ....................................................................................... سادسًا: القوائم المالية للصندوق

 

 م9201 للعامللصندوق  " النتائج المالية1" رقم الملحق 

  



 األولية للطروحات كابيتال الخير لصندوق السنوي التقرير                                                                        
 م2019م للعا                                                                                                                                  

3 | P a g e  
 

 مقدمة:

، م2019)الصندوق( خالل العام  األولية للطروحات كابيتال الخيريبين هذا التقرير المعلومات المتعلقة بصندوق 

والذي يدار من قبل شركة الخير كابيتال السعودية )مدير الصندوق(، باإلضافة إلى النتائج المالية للصندوق خالل 

 .م2019العام 
 

 معلومات االستثمار : أواًل 

 اإليضاح البيان #

 األولية للطروحات كابيتال الخير صندوق الصندوق اسم 1

 

2 

 

اهداف وسياسات االستثمار 

 وممارساته

 ووحدات المساهمة الشركات أسهم في أصوله الستثمار الصندوق يهدف

 في أو  األولية األسواق في العام األولي الطرح فترة خالل المتداوله الصناديق

 في ادراجها على سنوات خمس يمض لم التي الجديدة المدرجة الشركات أسهم

 و الخليجي التعاون مجلس دول و السعودية العربية المملكة في الثانوية األسواق

 جميع فإن الصندوق استثمارات وألغراض. أفريقيا وشمال األوسط الشرق اقليم

 مع قتتواف التي الشركات من ستكون الصندوق بها يستثمر سوف التي الشركات

 السعودية كابيتال الخير لشركة الشرعية المعايير

 نقدية للمشتركين وسيعاد استثمارها في الصندوق.لن يتم توزيع أي أرباح  واألرباح الدخل توزيع سياسة 3

 

 متاح عند الطلب وبدون مقابل. م2019 للعاماألولية  للطروحات كابيتال الخير لصندوق السنوي التقريرمالحظة: 

 داء الصندوق آ: ثانياً 

 

م، من خالل البنود 2016م و 2019الجداول التالية توضح مقارنة بين آداء الصندوق خالل األعوام الثالثة ما بين  -1

 التالية:

 (سعودي ريال) مالية سنة كل نهاية فى الصندوق أصول قيمة صافي -أ

 

م2019 م8201   م2017   البند 2016م 

 قيمه أصول الصندوق 24,327,629 7,684,028.65 5,437,318.33 5,107,782.00
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 (ريال سعودي)صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة فى نهاية كل سنه مالية  -ب

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

م2019  البند 2016م 2017م 2018 

صافي قيمة أصول  أقل أعلى أقل أعلى أعلى أقل أقل  أعلى 

 7.23 8.46 7.276 8.492 7.862 6.162 6.15 6.75 الصندوق

 

 مالية سنة كل نهاية فى المصدرة الوحدات عدد -د

م2019 م2018  م2017   البند 2016م 

 المصدرة الوحدات عدد 1,343,881 0 0 4,670.00
 

 قيمة االرباح الموزعة لكل وحدة  -ح

 .م2019وحدات الصندوق خالل العام  حاملي ال توجد أي أرباح موزعة على       

 نسبة المصروفات  -ط

 

 سجل أداء الصندوق وفقًا للبنود التالية: -2

 ( منذ التأسيس و) أسنوات  وخمس, وثالث سنوات ، العائد اإلجمالي لسنة واحدة   -أ

م2019 م2018  م2017   البند 2016م 

 قيمة أصول الصندوق لكل وحدة 8.43 7.581 6.475 6.7302

م2019 م2018  م2017   البند 2016م 

 المصروفات نسبة 2.37% 4.32% 3.68% 3.31%

 البند م(2019لسنة واحدة ) م(2017-2019)ثالث سنوات  منذ التأسيس

 العائد اإلجمالي 3.94% %-19.95 %-32.70
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 منذ التأسيس( أوالعائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية ) -ب

 

 م2019تعاب التي تحملها الصندوق خالل العام والعموالت واألالخدمات  -ج

م 2019التي تحملها الصندوق خالل العام األتعاب و الخدماتالجدول أدناه يوضح جميع العموالت ومقابل 

 وهي على النحو التالي:

(المبلغ )بالريال السعودي  البند 

 أتعاب االدارة   64,344.00

 رسوم الحفظ   15,750.00

 مكافات اللجنه الشرعية      -

 اتعاب مراقب الحسابات   33,600.00

 مكافات أعضاء مجلس االدارة   10,000.00

 الرسوم الرقابية   7,500.00

 رسوم المؤشر االرشادي   37,459.00

 رسوم السوق المالية   5,250.00

 مصاريف آخرى   3,737.00
 

 اآلتي: الجدول أعاله، يود مدير الصندوق بيانفي باإلضافة إلى المعلومات الموضحة 

  3.31هي صول قيمة األ من صافي 2019إجمالي نسبة المصروفات كما فى عام أن% 

  تخفيضها  أورسوم  أي عناالعفاء  التنازل أو يقررأن مدير الصندوق لم 
 

 داء الصندوق.آأثر على م 2019أنه لم يحدث أي تغيير جوهري خالل العام  -3

 التالية لصالح الصندوق: الجمعيات العموميةالتصويت فى بم 2019مدير الصندوق خالل العام  قام -4

الوطنية للتربية و ركة الجمعية العامة العادية وموضوع التصويت وقرار التصويت )لش2019 -20-20  -أ

 (التعليم

م2019 التأسيس منذ م2018  م2017  م2016   البند م2015 

 العائد اإلجمالي %19.44- %4.36 -9.83% -14.60% 3.94% %-32.70
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 جدول االعمال اوافق ال اوافق امتنع

 . 31/08/2018للعام المالي المنتهي في التصويت على تقرير مراجع الحسابات    √

 . 31/08/2018التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في    √

 . 31/08/2018التصويت على التقرير السنوي لمجلس االدارة عن العام المالي المنتهي في     √

بين المرشحين بناء على توصية لجنة التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من      √

المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي الذي 

 م2020والربع االول والثاني من العام المالي  31/08/2019سينتهي في 

ي العام المالي المنتهالتصويت على توصية مجلس االدارة بتوزيع ارباح عن النصف الثاني من   √  

( هلله للسهم الواحد بما 0.40( ريال بواقع )17.200.000بإجمالي مبلغ ) 31/08/2018في 

من رأس مال الشركة وأحقيه األرباح تكون للمساهمين المالكين لألسهم بتاريخ  %4يعادل 

ق المالية انعقاد الجمعية العامة و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع األورا

بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، وسيتم االعالن عن تاريخ التوزيع 

 . الحقا

 . 31/08/2018التصويت على براءة ذمة أعضاء مجلس االدارة عن العام المالي المنتهي في     √

للتربية والتعليم وشركة أجا التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية     √

للتجارة والمقاوالت والتي لعضو مجلس االدارة االستاذ/ محمد بن ابراهيم الخضير ، واالستاذ 

 2018/ خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها وهي عقود مقاوالت انشاء خالل عام 

ى فصول دراسية ملحق لتنفيذ مقاولة أنشاء مبن2وهي عبارة عن عقد +  2019وممتدة للعام 

( ريال وقيمة ملحق 6.582.500إضافية لمدارس التربية النموذجية لمجمع الريان ، وقيمة العقد )

 .( ريال ، وبدون شروط تفضيلية287.759عقد اعمال اضافية بقيمة )

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة أجا     √

رة والمقاوالت والتي لعضو مجلس االدارة االستاذ/ محمد بن ابراهيم الخضير ، واالستاذ للتجا

/ خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها وبناء على توصية لجنة تلقي العطاءات بالتعاقد 

مع شركة أجا للتجارة والمقاوالت لتنفيذ وانشاء مجمع الترجي التعليمي وقيمة العقد اإلجمالية 

 .ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة ، وبدون شروط تفضيلية 25.367.843

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة ريفان      √

للتشغيل والصيانة ، والتي لعضو مجلس االدارة االستاذ/ محمد بن ابراهيم الخضير ، واالستاذ 

لخضير مصلحة مباشرة فيها وهي عقود استئجار عمالة للصيانة والنظافة خالل / خالد بن محمد ا

وهي عبارة عن عقد استئجار عمالة تكلفة العامل  2019وممتدة للعام  2018عام 

( ريال عن 5500( ريال الى ) 4000( ريال للعامل الغير سعودي ، ومبلغ من ) 3075الشهرية)

عامل ( وهي عقود مستمرة بقيم متغيرة على  – العامل السعودي حسب طبيعة عمله )فني

 .حسب عدد العمال ، وبدون شروط تفضيلية

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة ريفان      √

للتشغيل والصيانة ، والتي لعضو مجلس االدارة االستاذ/ محمد بن ابراهيم الخضير ، واالستاذ 
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/ خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها وهي عقود ادارة وتشغيل لمشاريع الشركة بقيمة 

 .( من عقود مقاولي المشاريع وهي عقود مستمرة ، وبدون شروط تفضيلية1.5%)

التصويت على تفويض مجلس االدارة بتوزيع ارباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي  √  

، وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف وفقا  31/08/2019عن العام المالي الذي سينتهي في 

 . للضوابط واالجراءات التنظيمية

التصويت على مكافأة اعضاء مجلس االدارة )بدل حضور جلسات ( عن العام المالي المنتهي     √

( ريال عن االجتماع الواحد لكل 1000ريال ( بواقع )16000بمبلغ اجمالي ) 31/08/2018في 

   عضو

 

 (القرى أسمنت ام)شركة  التصويت وقرار التصويت وموضوع الجمعية العامة العادية م61/04/2019 -ب

 جدول االعمال اوافق ال اوافق امتنع

√   
 م 2018ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية فى 

√   
 . م 2018ديسمبر  31التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى 

√   
 . م2018ديسمبر  31المالية المنتهية في التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة 

√   
 . 2018ديسمبر  31التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية فى 

√   
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة 

للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية 

  م ، وتحديد أتعابه2020م ، والربع األول لعام 2019من العام المالي 

√   
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد العزيز بن عمران العمران 

ران مصلحة غير مباشرة وشركاه ، والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ عبد العزيز بن عمران العم

فيها )طرف ذي عالقة( والترخيص بها لعام قادم ، وطبيعة األعمال ستكون عبارة عن بيع 

اإلسمنت لشركة عبد العزيز بن عمران العمران وال توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود 

 .مليون ريال سعودي  20، ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل إلى 

  √ 
التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي 

م ، وتحديد تاريخ االستحقاق والتوزيع وبحسب 2019على المساهمين عن العام المالي 

الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات ، وذلك بما يتناسب مع وضع 

 . قاتها النقدية وخططها التوسعية واالستثماريةالشركة المالي وتدف

√   
التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس  

 .واإلدارة التنفيذية 
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 (الجمعية العامة العادية وموضوع التصويت وقرار التصويت )شركة زهرة الواحة للتجارة2019 -11-21 -ج

 جدول االعمال اوافق ال اوافق امتنع

التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف االول من عام  √  

من القيمة  %7.5( هللة لكل سهم مايمثل نسبته 75م، وذلك بواقع خمسة وسبعون)2019

راس المال،  من %7.5ريال ما يمثل نسبته  11,250,000األسمية للسهم وبإجمالي قدره 

وذلك لمساهمي الشركة على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول 

يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز اإليداع في نهاية 

 اً يوم 15ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق، وسيتم اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح خالل 

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام  √  

م وتحديد تاريخ األستحقاق والتوزيع وفقًا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة 2019المالي 

 تنفيذًا لنظام الشركات.

 

الشركة الوطنية وقرار التصويت )وموضوع التصويت  الجمعية العامة غير العادية2019 -12-25 -د

 ) للتربية و التعليم

 جدول االعمال اوافق ال اوافق امتنع

 م2019/08/31التصويت على التقرير السنوي لمجلس االدارة عن العام المالي المنتهي في    √

 م2019/08/31التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في    √

 م2019/08/31على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في التصويت    √

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة    √

م 2020/ 2019المراجعة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي

م والربع االول والربع الثاني من العام المالي 2020/08/31في  والسنة المالية التي ستنتهي

 م وتحديد أتعابه .2021/ 2020

التصويت على توصية مجلس االدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي  √  

( ريال للسهم 0.80( ريال بواقع )34.400.000م بإجمالي مبلغ )2019/08/31المنتهي في 

من رأس مال الشركة. على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين  % 8بما يعادل  الواحد

لألسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى )مركز إيداع( في 

 نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم تحديد تاريخ صرف األرباح الحقاً 

االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة التصويت على    √

المباني المتخصصة للتطوير العقاري، والتي لعضو مجلس االدارة االستاذ / خالد بن محمد 

الخضير مصلحة مباشرة فيها وهو عقد ادارة وتشغيل مشروع انشاء مدارس بحي تالل الدوحة 

( من عقود مقاولي المشاريع وهو عقد لمدة سنة من %2.5يمة )بالظهران )الترجي سابقًا( بق

 .م ويجدد تلقائي وينتهي بانتهاء المشروع ، وبدون شروط تفضيلية 2020/01/11تاريخ 

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة ريفان    √

مجلس االدارة االستاذ / خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة للتشغيل والصيانة والتي لعضو 
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 3075فيها، وهو عقد استئجار عماله للصيانة وأعمال النظافة والحراسات وغيرها بمبلغ ال يتجاوز 

ريال شهريا للعامل السعودي ،  5500ريال شهريا للعامل الغير السعودي ، ومبلغ ال يتجاوز 

م ويجدد تلقائي ما لم يخطر أحد الطرفين بإيقافه 2019/09/01وهو عقد لمدة سنة من تاريخ 

 وبدون شروط تفضيلية .

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة أجا    √

للتجارة والمقاوالت والتي لعضو مجلس االدارة االستاذ / خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة 

يها وهو عقد مقاولة انشاء صالة متعددة االستخدامات بمجمع حي الريان وقيمة العقد ف

يوم من تاريخ بداية  45ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وينتهي بعد  300.000اإلجمالية 

 .م وبدون شروط تفضيلية 2019/11/10العقد 

ركة مدارس الغد االهلية )المزمع شراء كامل التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين ش   √

حصص الشركاء فيها لصالح الشركة الوطنية للتربية والتعليم( وشركة يمامي القابضة والتي 

لعضو مجلس االدارة االستاذ / خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها وهو عقد ايجار 

( ريال 195.000.000د اإلجمالية )م وقيمة العق2019/09/01( عامًا من تاريخ 25مباني لمدة )

 .وبدون شروط تفضيلية. وستتحقق المصلحة بعد اتمام شراء الحصص 

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة    √

بن محمد المباني المتخصصة للتطوير العقاري ، والتي لعضو مجلس االدارة االستاذ / خالد 

الخضير مصلحة مباشرة فيها وهو عقد ادارة وتشغيل مشروع انشاء مدارس بحي القيروان 

م ويجدد 2020/01/11( من عقود مقاولي المشاريع وهو عقد لمدة سنة من تاريخ %2.5بقيمة )

 .تلقائي وينتهي بانتهاء المشروع ، وبدون شروط تفضيلية 

 م2019/08/31ء مجلس االدارة عن العام المالي المنتهي في التصويت على إبراء ذمة أعضا   √

 .التصويت على تحديث الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت    √

 .التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس االدارة واللجان وإدارة الشركة    √

 .التصويت على تحديث الئحة عمل لجنة المراجعة    √

 .( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بإسم الشركة 2التصويت على تعديل المادة )   √

 ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين 13التصويت على تعديل المادة )   √

 .بإدارة الشركة  ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة16التصويت على تعديل المادة )   √

( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بانتهاء عضوية 17التصويت على تعديل المادة )   √

 .المجلس 

 ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بصالحيات المجلس 19التصويت على تعديل المادة )   √

النظام األساس للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء ( من 20التصويت على تعديل المادة )   √

 .المجلس 

( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بصالحيات الرئيس 21التصويت على تعديل المادة )   √

 .والنائب والعضو المنتدب وأمين السر 

بنصاب اجتماع ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة 23التصويت على تعديل المادة )   √

 .المجلس 
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 .( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات 25التصويت على تعديل المادة )   √

( من النظام األساس للشركة والمتعلقة برئاسة الجمعيات 37التصويت على تعديل المادة )   √

 .وإعداد المحاضر 

( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة 38المادة )التصويت على تعديل    √

 .المراجعة 

 ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية 45التصويت على تعديل المادة )   √

 .( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بتوزيع االرباح 46التصويت على تعديل المادة )   √

( من النظام األساس للشركة والمتعلقة باألحكام الختامية 54التصويت على تعديل المادة )   √

 .والتطبيق 

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف  √  

والتوزيع وفقًا م وتحديد تاريخ االستحقاق 2020/08/31سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 

للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع 

 الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية .

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد    √

( من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ 1)في الفقرة 

موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس االدارة المفوض أيهما أسبق، 

وذلك وفقًا للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق 

 الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .المالية تنفيذًا لنظام 

 – 1التصويت على اعادة توجيه استخدام متحصالت الطرح من تمويل انشاء مشروعين )القصر    √

( مليون ريال الى استخدامها في تمويل شراء كامل 109.4( والمخصص لهما مبلغ )2القصر 

الخوارزمي التعليمية المحدودة بمبلغ حصص المالك في شركة مدارس الغد االهلية وشركة 

مليون ريال( إلكمال تمويل مشروع انشاء  42.7مليون ريال( واستخدام المتبقي مبلغ ) 66.7)

 وتجهيز وتأثيث وتشغيل مجمع مدارس بحي القيروان .

إثنان منهم  أعضاء (4) أربعةمن  للطروحات األولية  كابيتال الخيرصندوق يتألف مجلس إدارة : الصندوق إدارة مجلس -5

م، وتمت مناقشة العديد من المواضيع 2019عقد مجلس إدارة الصندوق إجتماعين خالل العام وقد  مستقلين،

باإلضافة إلى مناقشة مسؤول ،  مراجع حساباتالمتعلقة بالصندوق من ضمنها أداء الصندوق خالل العام وتعيين 

قة التي تخص الصندوق، والتي تضمنت مناقشة التعديالت التي المطابقة واإللتزام لمواضيع اإللتزام ذات العال

طرأت على مستندات الصندوق و التأكد من التزام مدير الصندوق بالقيود االستثمارية المنصوص عليها في هذه 

 .المستندات

 



 األولية للطروحات كابيتال الخير لصندوق السنوي التقرير                                                                        
 م2019م للعا                                                                                                                                  

11 | P a g e  
 

 : نبذة عن مدير الصندوقثالثاً 

 اسم وعنوان مدير الصندوق -1

 عوديةالس العربية المملكة ألنظمة وفقا تم تأسيسها مقفلة سعودية مساهمة شركة السعودية، كابيتال الخير

 هيئة قبل من ومرخصة الرياض، مدينة في والصادر هـ27/03/1430 وتاريخ 1010264915 رقم تجاري بسجل

، مع مالحظة أنه ال م17/11/2008 الموافق هـ19/11/1429 وتاريخ 37 – 08120 رقم بترخيص المالية السوق

 . صندوقلمن الباطن ليوجد مدير 

 عنوان مدير الصندوق كالتالي: 

 الثامن الدور –مداراتأبراج  – الوزارات حي عبد العزيز، الملك طريق

 11547 الرياض ،69410 بريد صندوق

 السعودية العربية المملكة

 +966(11) 2155678: هاتف

 +966(11) 2191270: فاكس

 أنشطة اإلستثمار خالل الفترة   -2

 وفي األولية األسواق في األولي الطرح فترة خالل المساهمة الشركات أسهم في أصوله استثمر  الصندوق

وأيضا  الثانوية األسواق في إدراجها على سنوات خمس يمض لم والتي حديثاً  المدرجة المساهمة الشركات أسهم

 .المتداولة الصناديقو في أدوات سوق النقد

 م9201التالي يوضح أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر االسترشادي خالل العام  الجدول -3
 

م9201العام   البند 

 داء الصندوقأ 3.94%

 االرشاديالمؤشر داء أ 4.70%
 

 م9201العام خالل  مستندات الصندوقتفاصيل أي تغييرات حدثت على   -4

 # الفقرة أسباب التغيير

محاسبون قانونيون واستشاريون )عضو تم تعيين  شركة العظم والسديري  

كرو الدولةي(كمراجع خارجي لصندوق بداًل من إرنست ويونغ لخفض المصاريف 

 واألتعاب.

 1 المحاسب القانوني والعنوان:
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 لتتماشى مع تغيير المراجع الخارجي للصندوق
العنوان المسجل وعنوان العمل 

 للمحاسب القانوني
2 

 الخارجي للصندوقلتتماشى مع تغيير المراجع 

 أتعاب المحاسب القانوني:

تعديل أتعاب المحاسب القانوني 

ريال سعودي بدال  32,000والتي تعادل 

 ريال سعودي . 50,000من 

3 

 ( من الئحة صناديق االستثمار2تعديل الفقرة للتتوافق مع متطلبات الملحق )

( مدير 12الفقرة )ز( من الفقرة )

عضاء الصندوق: تم تعديل أسماء أ

ق وأنشطة مجلس إدارة مدير الصندو

 .العمل الرئيسية لكل عضو

4 

 

أن شروط وأحكام الصندوق من خالل استراتيجية الصندوق، والمخاطر المتوقعة خالل العام  -5

من شأنها أن ُتمكِّن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار ، تحتوي على جميع المعلومات التي م2019

 .كافية بشأن أنشطة الصندوقعلومات مدروس ومبني على م

رسوم ادارة صندوق الخير كابيتال  أنكما  شروطه وأحكامه،بالحدود المذكورة فى صندوق يستثمر ال -6

الجدول التالى يوضح من صافي قيمة اصول الصندوق ، %1.25للطروحات االولية هي 

 .م2019التي تمت في الصناديق اآلخرى خالل العام االستثمارات 

 أسم الصندوق المستثمر فيه صافي االشتراك )%(الرسوم من 

 صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي %0.25رسوم اإلدارة 

 .حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة خاصة ي عموالتأوجد أنه ال ت -7

 الحفظأمين  : نبذة عنرابعاً 

 الحفظ وعنوان أمين اسم  -1

 االنماء لالستثمار 

    2برج العنود  فهد، الملك طريق

 11544 الرياض ،55560 بريد صندوق

 السعودية العربية المملكة

 8004413333: هاتف

 +12185900966: فاكس
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 ومسؤولياتهلواجباته  موجزوصف  -2

يعد أمين الحفظ مسؤواًل عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكى الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن 

االزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق اإلداريةاتخاذ جميع االجراءات   

 3- مالحظة أن المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ والموضحة في شروط وأحكام الصندوق ال 

 تشمل إبداءه لرأيه في:

 وشروط وأحكام الصندوق.الوحدات بموجب أحكام الئحة الصناديق اإلستثمار  ونقل إستردادأ( إصدار 

 وشروط وأحكام الصندوق.الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار  وحساب سعرب( تقويم 

 .اإلستثمارالمعمول بها في الئحة صناديق  اإلقتراض وصالحيات اإلستثمار وحدودج( مخالفة أي من قيود 

  القانونيالمحاسب  نبذة عن :خامساً 

( اسم وعنوان المحاسب القانوني.1  

 شركة العظم والسديرى محاسبون ومراجعون قانونيون 

 12241طريق األمير محمد بن عبدالعزيز، الرياض 

 السعودية العربية المملكة

 +966112175000: هاتف

+966112176000: فاكس  

م والموضحة في 9201رأي المحاسب القانوني حيال القوائم المالية للصندوق خالل العام ( 2

(، وذلك على النحو التالي:1المراجعة للصندوق )ملحق رقم القوائم المالية   

 .للمعايير الدولية  قوائم المالية أعدت وروجعت وفقاً أ(  أن ال

ب(  أن القوائم المالية تقدم بصورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول 

 م لتلك القوائم.2019صندوق اإلستثمار عن العام المالي 

 م.2019أن القوائم المالية تقدم بصورة صحيحة وعادلة المركز المالي للصندوق للعام   ج(
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  : القوائم المالية للصندوقسادساً 

شركة من قبل شركة  مراجعتها، والتي تمت م2019للعام للصندوق  الماليةيوضح النتائج " 1" رقم الملحق

 العظم والسديرى محاسبون ومراجعون قانونيون




















































