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 شركة الخير كابيتال السعودية

 م2020 للعام للطروحات األولية  كابيتال الخير لصندوق النصف سنوي التقرير

 

 

 

 

 

 

 م2020 غسطسأ
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           المحتويات

 أواًل: معلومات االستثمار 

 ثانيا: نبذة عن مدير الصندوق

  ثالًثا: القوائم المالية للصندوق

 

 

 

 

                                                                                                      

 م2020للعام للصندوق النصف سنوية  " النتائج المالية1" رقم الملحق 
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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 م2020

 م.2020للعام للصندوق سنوية 

 معلومات الستثمار  :أولا 

 اإليضاح البيان #

 للطروحات األولية  كابيتال الخير صندوق الصندوق اسم 1

 

2 

 

اهداف وسياسات االستثمار 

 وممارساته

  الشركات أسهم في أصوله الستثمار الصندوق يهدف

  األولية األسواق في العام األولي الطرح فترة خالل المساهمة

  خمس يمض لم التي الجديدة المدرجة الشركات أسهم في أو

 العربية المملكة في الثانوية األسواق في ادراجها على سنوات

 الشرق اقليم و الخليجي التعاون مجلس دول و السعودية

 فإن الصندوق استثمارات وألغراض. أفريقيا وشمال األوسط

 نم ستكون الصندوق بها يستثمر سوف التي الشركات جميع

 ابيتالك الخير لشركة الشرعية المعايير مع تتوافق التي الشركات

 السعودية

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

 الصندوق

 

: نبذة عن مدير الصندوقثانيا  

 اسم وعنوان مدير الصندوق -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
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 الموافق هـ19/11/1429 وتاريخ 37 – 08120 رقم بترخيص المالية السوق هيئة قبل من ومرخصة

 .للطروحات األولية كابيتالخير ال يوجد مدير من الباطن لصندوق ال، مع مالحظة أنه م17/11/2008

 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

 

 الفترة خالل االستثمار أنشطة -2

 سياسية االستثمار المنصوص عليها فى شروط و احكام الصندوق . الصندوق  يتبع مدير  

النصف األول من خالل ؤشر االسترشادي الجدول التالي يوضح أداء الصندوق مقارنة بالم -3

 م2020 العام

 

م2020النصف األول من العام   البند 

 داء الصندوقأ 0.62%-

 االرشاديالمؤشر داء أ 7.84%-
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 النصف األول من العامخالل الصندوق تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط واحكام   -4

 م2020

 ليوجد

 

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

ن مالكي ، تحتوي على جميع المعلومات التي م2020العام األول من  من شأنها أن ُتمكِّ

 .علومات كافية بشأن أنشطة الصندوقالوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على م

 إستثمرالصندوق  كما أن. شروط وأحكام الصندوقبالحدود المذكورة فى صندوق يستثمر ال  -6

 :فى الصناديق التالية الفترة  خالل

 

.خاصة  حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة ي عموالتأال يوجد   -7  

 

ا القوائم المالية للصندوق :ثالثا   

، والتي تمت مراجعهتا م2020للعام للصندوق النصف سنوية  الماليةيوضح النتائج " 1" رقم الملحق

 .والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون  )عضو كرو الدولية (العظم من قبل شركة 

  دارة الصندوقرسوم ا اسم الصندوق

 نويًا من صافي قيمة أصول الصندوقس %0.25 السعوديصندوق الخير كابيتال للمرابحه بالريال 




























