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           المحتويات

 معلومات صندوق االستثمار أواًل: 

 ثانيًا: نبذة عن مدير الصندوق

  ثالثًا: القوائم المالية للصندوق

                                                                                                      

 م7201النصف سنوية للعام للصندوق  " النتائج المالية1" رقم الملحق 
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 مقدمة:

ول من النصف األخالل  للمرابحة بالريال السعودي  كابيتال الخيريبين هذا التقرير المعلومات المتعلقة بصندوق 

، والذي يدار من قبل شركة الخير كابيتال السعودية )مدير الصندوق(، باإلضافة إلى النتائج المالية م2017العام 

 م.2017للعام للصندوق النصف سنوية 

 الستثمار  صندوق معلومات: أولا 

 اإليضاح البيان #

 للمرابحة بالريال السعودي  كابيتال الخير صندوق الصندوق اسم 1

 

2 

 

اهداف وسياسات االستثمار 

 وممارساته

 واإلجارة، المرابحة عقود مثل النقد أسواق أدوات في االستثمار

 من أفضل أو( A) بدرجة ائتمانياً  المصنفة الصكوك إلى إضافة

 الدولية فيتش وكالة أو( A2) موديز أو بورز اند ستاندرد قبل

 (.A) االئتماني للتصنيف
 

: 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

 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

 11547 الرياض ،69410 بريد صندوق

 السعودية العربية المملكة

 +966(11) 2155678: هاتف

 +966(11) 2191270: فاكس
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 أنشطة االستثمار خالل الفترة -2

بعد البحث عن  النقد أسواق أدوات في االستثمار خالل من إيجابية عوائد تحقيققام مدير الصندوق ب

 أفضل العوائد المتاحة مع الجهات المستلمة للودائع.

خالل النصف األول من العام الجدول التالي يوضح أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر االسترشادي  -3

 م2017

 

م2017النصف األول من العام   البند 

0.80%  داء الصندوقأ 

80.8%  االرشاديالمؤشر داء أ 

 

 م2017 النصف األول من العامخالل الصندوق تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط واحكام   -4

 # الفقرة مالحظات

 مستقل بند بإضافة والمصاريف الرسوم في تعديل ال يوجد

 الحسابات مراجع ألتعاب وأساسي
1 

 ؤشرالم أداء فترات توحيد يتم سوف) التالية العبارة إضافة ال يوجد

 الفعلي المقياس إلعطاء التقارير جميع في الصندوق مع

 بند على( االرشادي المؤشر مع مقارنة الصندوق آلداء

 .الصندوق أهداف

2 

 

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

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

 .علومات كافية بشأن أنشطة الصندوققرار مدروس ومبني على م

      بالحدود المذكورة فى شروط وأحكام الصندوق. علمًا بأن الصندوق لم يقمصندوق يستثمر ال -6

 م.2017النصف األول من العام باإلشتراك بأي صندوق استثمار آخر خالل 
 

 .خاصة  حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة ي عموالتأال يوجد  -7
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القوائم المالية للصندوق :ثالثاا    

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

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

 الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق الخير كابيتال للمرابحة باللاير السعودي
 (شركة الخير كابيتال السعودية)مدار من قبل 
 (مراجعةالغير )األولية القوائم المالية 

 2017يونيو  30
 
 

  





 الخير كابيتال للمرابحة باللاير السعوديصندوق 

 .جزءاً من هذه القوائم المالية األولية 7إل   1تهكل اإليضاحات المرفقة من 

2 

 األولية ائمة المركز الماليق
 2017يونيو  30كما في 

 
 2016يونيو  30 2016ديسمبر  31 2017يونيو  30  
 )غير مراجعة( )مراجعة( )غير مراجعة(  
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 
 ─── ───────── ───────── ───────── 

     الموجودات
 29.255.813 689,878 4,733,880 4 نقدية وهبه نقدية
 15.425.626 20,212,641 5,930,779 5 إيداعات مرابحة

 272.386 229,044 62,686  ةدخل عمولة خاصة مستحق
  ───────── ───────── ───────── 

  10,727,345 21,131,563 44.953.825 
  ───────── ───────── ───────── 

     المطلوبات
 -     4,826,493 -      استردادات مستحقة 

 29.150 34,004 7,525  مستحقةشتعاب إدارة 
 38.778 72,933 46,950  مصاريف مستحقة الدفع

  ───────── ───────── ───────── 

  54,475 4,933,430 67.928 
  ───────── ───────── ───────── 

 44.885.897 16,198,133 10,672,870  صافي الموجودات
  ═════════ ═════════ ═════════ 

     
 4.327.300 1,543,405 1,008,731  الوحدات المصدرة

  ═════════ ═════════ ═════════ 

     
 10.37 10.49 10.58  قيمة الوحدة

  ═════════ ═════════ ═════════ 
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 )غير مراجعة( قائمة العمليات األولية
 2017يونيو  30المنتهية في  أشهر الستة فترةل
 
  2017 2016 
 لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 
 ──── ──────── ──────── 

    دخل االستثمار
 826.307 234,904  عمولة خاصةدخل 

  ──────── ──────── 

    المصاريف
 (65.501) (24,081) 6 شتعاب إدارة

 (35.219) (38,360)  شخرى
  ──────── ──────── 

  (62,441) (100.720) 
  ──────── ──────── 

 725.587 172,463  الدخل من العمليات صافي
  ════════ ════════ 
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  )غير مراجعة( قائمة التدفقات النقدية األولية
  2017يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في ل
 
 2017 2016 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

   النشاطات التشغيلية
 725.587 172,463 العملياتالدخل من  صافي

   
   التغيرات في الموجودات والمطلوبات التهغيلية:

 (753.213) 14,281,862 إيداعات مرابحة
 43.793 166,358 ةدخل عمولة خاصة مستحق
 (31.750) (25,983) مصاريف مستحقة الدفع
   4.120 (26,479) شتعاب إدارة مستحقة
 -     (4,826,493) استردادات مستحقة 

 ───────── ───────── 

 (11.463) 9,741,728 النهاطات التهغيلية)المستخدمة في( من صافي النقدية 
 ───────── ───────── 

   
   النشاطات التمويلية

 54.450.000 29,567,000 متحصالت من وحدات مباعة
 (77.315.391) (35,264,726) قيمة وحدات مستردة

 ───────── ───────── 

 (22.865.391) (5,697,726) التمويليةالنهاطات صافي النقدية المستخدمة في 
 ───────── ───────── 

 (22.876.854) 4,044,002 النقدية وشبه النقديةفي )النقص( الزيادة 
   

 52.132.667 689,878 في بداية الفترة النقدية وهبه النقدية
 ───────── ───────── 

 29.255.813 4,733,880 في نهاية الفترة النقدية وشبه النقدية
 ═════════ ═════════ 

   العمولة الخاصةالتدفقات النقدية التشغيلية من دخل 
   

 8.259.415 401,262 ةمستلمعمولة خاصة دخل 
 ═════════ ═════════ 

 
 
 
  



 الخير كابيتال للمرابحة باللاير السعوديصندوق 

 .جزءاً من هذه القوائم المالية األولية 7إل   1تهكل اإليضاحات المرفقة من 

5 

 )غير مراجعة( األوليةقائمة التغيرات في صافي الموجودات 
 2017يونيو  30المنتهية في أشهر الستة لفترة 

 
 2017 2016 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 67.025.701 16,198,133 صافي الموجودات في بداية الفترة
 ───────── ───────── 

   التغيرات من العمليات
 725.587 172,463 الدخل من العمليات صافي

 ───────── ───────── 

   التغيرات من معامالت الوحدات
 54.450.000 29,567,000 مباعة متحصالت من وحدات
 (77.315.391) (35,264,726) قيمة وحدات مستردة

 ───────── ───────── 

 (22.865.391) (5,697,726) صافي التغير من معامالت الوحدات
 ───────── ───────── 

 44.885.897 10,672,870 الموجودات في نهاية الفترةصافي 
 ═════════ ═════════ 

 
 معامالت الوحدات

 
 يونيو: 30المنترية في الستة شهرر  لفترةفيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات 

 
 2017 2016 
 وحدات وحدات 
 ───────── ───────── 

 6.556.002 1,543,405 الوحدات في بداية الفترة
 ───────── ───────── 

 5.308.905 2,810,197 وحدات مباعة
 (7.537.607) (3,344,871) وحدات مستردة

 ───────── ───────── 

 (2.228.702) (534,674) صافي النق  في الوحدات
 ───────── ───────── 

 4.327.300 1,008,731 الوحدات في نهاية الفترة
 ═════════ ═════════ 
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 عـــام -1
 

ي ومقوم باللاير السعودغير محدد المدة صندوق الخير كابيتال للمرابحة باللاير السعودي )"الصندوق"( هو صندوق إن 
 مالكي")ن في الصندوق مستثمريالبين هركة الخير كابيتال السعودية )"مدير الصندوق"( و بناء عل  اتفاقتأسس 

 الوحدات"(.
 

يردف الصندوق إل  تحقيق شرباح وسيولة متوافقة مع معدالت شسواق المال قصيرة األجل والمحافظة عل  رشس مال 
 المستثمرين كما تم إعتماده بواسطة هيئة الرقابة الهرعية للصندوق.

 
تم اعتماد شحكام وهروط الصندوق بواسطة هيئة الخير كابيتال السعودية. هركة هو شمين الصندوق مدير الصندوق وإن 

جمادى  27بتاريخ  عملياته(. بدش الصندوق 2014يناير  14هـ )الموافق 1435ربيع األول  13السوق المالية بتاريخ 
 (.2014شبريل  27هـ )الموافق 1435الثاني 

 
 حاسبية للصندوق باللاير السعودي.تمسك الدفاتر والسجالت الم

 
 الفترة األولية قد ال تكون مؤهراً للنتائج السنوية للعمليات.إن نتائج 

 
 النظامية اللوائح -2

هـ 1427ذي الحجة  3يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )الالئحة( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  

( لالئحة صناديق االستثمار 2016نوفمبر  6هـ )الموافق 1438صفر  6واعتباراً من ( 2006ديسمبر  24)الموافق 

( 2016مايو  23هـ )الموافق 1437شعبان  16بتاريخ الجديد )الالئحة المعدلة( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية 

إن ها.  لكة العربية السعودية اتباعوالتي تنص على األمور التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية العاملة في المم

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

 السياسات المحاسبية الهامة -3
 

شعدت هذه القوائم المالية األولية طبقاً لمعيار فح  التقارير المالية األولية الصادر من قبل الريئة السعودية للمحاسبين 
 القانونيين.

 
نرا في ع والمفصحالمالية األولية متوافقة مع تلك المستخدمة  القوائمإن السياسات المحاسبية الرامة المتبعة في إعداد هذه 

 .2016ديسمبر  31القوائم المالية السنوية للسنة المنترية في 
 

 :ونورد فيما يلي بيانا بالسياسات المحاسبية الرامة المتبعة
 

 المحاسبيالعرف 
 وفقاً لمبدش التكلفة التاريخية. األولية القوائم المالية يتم إعداد

 
 النقدية وشبه النقدية

ترة فومرابحة ات الإيداعو رصيد لدى البنكالاألولية عل  التدفقات النقدية قائمة في  االمهار إلير النقدية وهبه النقديةمل تته
 شقل من تسعين يوما.استحقاقرا 

 
  االستثماراتتقويم 

تقيد االستثمارات المهتراة بنية االحتفاظ برا حت  تاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة )المعدلة ألي عالوة شو خصم عل  
 شساس العائد الفعلي( ناقصاً شي انخفاض دائم في القيمة.

 
تقيد إيداعات المرابحة بالتكلفة ناقصاً المخص  لقاء شي مبالغ غير قابلة للتحصيل. يتم اإلفصاح عن دخل العمولة الخاصة 

 ، بصورة مستقلة.الفترةالمستحقة، كما في نراية 
 

 المعامالت االستثمارية
 تقيد المعامالت االستثمارية بتاريخ التداول.

 
 اإليرادات  إثبات

عل  اعة المبيتم إثبات دخل العمولة الخاصة عل  شساس العائد الفعلي. تحدد األرباح والخسائر المحققة من االستثمارات 
 المتوسط المرجح.تكلفة شساس 

 
 الزكاة وضريبة الدخل 

الزكاة وضريبة الدخل من مسئولية مالكي الوحدات، وبالتالي ال يجنب لرما شي مخص  في القوائم المالية األولية المرفقة.
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 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 2017يونيو  30في 
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 تتمة - السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 المصاريف
 االستحقاق.يتم إثبات المصاريف عل  شساس مبدش 

 
 العمالت األجنبية

تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إل  اللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة حين إجراء المعامالت. ويتم 
تحويل قيمة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ قائمة المركز المالي بأسعار التحويل السائدة 

 األولية. ي ذلك التاريخ. تدرج شرباح وخسائر الناتجة عن التحويل في قائمة العملياتف
 

 النقدية وشبه النقدية -4
 2016يونيو  30 2016ديسمبر  31 2017يونيو  30 
 )غير مراجعة( )مراجعة( )غير مراجعة( 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── ───────── 

تسعين إيداعات مرابحة وفترة استحقاقرا شقل من 
 29.053.324 689,878 4,554,004 يوما )انظر اإليضاح شدناه(

 202.489 -     179,876 رصيد لدى البنك
 ───────── ───────── ───────── 

 4,733,880 689,878 29.255.813 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 .6في اإليضاح رقم بصورة مستقلة تم اإلفصاح عن إيداعات المرابحة لدى جرات ذات عالقة 
 

 إيداعات المرابحة -5
 

ً  ٪5إل   ٪1عمولة تتراوح بين سعر المرابحة تحمل إيداعات  ً  ٪3.5: 2016ديسمبر  31) سنويا يونيو  30، سنويا
: 2016ديسمبر  31) 2018 مارسإل   2017 يوليوسنويا( مع تواريخ استحقاق تتراوح من  ٪5.25إل   2.8٪: 2016
تم اإلفصاح عن إيداعات المرابحة لدى جرات ذات (. 2017 يناير، 2016 : سبتمبر2016يونيو  30،  2017 مارس
 .6في اإليضاح رقم بصورة مستقلة عالقة 

 
 ذات العالقة الجهاتالمعامالت مع  -6

 
الخير( بنك مساهم مدير الصندوق )ومالكي الوحدات ومدير الصندوق عل  صندوق العالقة للذات الجرات مل تته
 المدارة من قبل مدير الصندوق.األخرى صناديق الو
 

قدره إدارة بمعدل سنوي شتعاب في كل يوم تعامل بتحميل الصندوق ، 2015يناير  7مدير الصندوق، اعتبارا من يقوم 
هذه األتعاب ستحق تلصندوق(. موجودات اقيمة صافي من  ٪0.5الصندوق )سابقا، موجودات قيمة صافي من  0.25٪

 يوميا وتدفع عل  شساس ربع سنوي.
 

موجودات قيمة من صافي  ٪0.025بمعدل سنوي قدره بتحميل شتعاب حفظ مدير الصندوق يقوم ، ذلكإضافة إل  
 سنويا.سعودي لاير  3.000شدن  وبحد الصندوق 

 
عاب مثل شت هتكبدها نيابة عنمن الصندوق شخرى مصاريف شي بتحصيل مدير الصندوق يقوم ، هروطلألحكام والوفقا 

 رداداستشخرى مماثلة. ليس هناك رسم اهتراك / وشتعاب تنظيمية وقانونية ووساطة وخدمات استهارية شتعاب المراجعة و
 تدفع لمدير الصندوق.

 
عل   العالقةذات الجرات صندوق مع مدير الصندوق. تتم جميع المعامالت مع يتعامل ال، ةالعادي األعمالوخالل دورة 

 مجلس إدارة الصندوق.التي يتم اعتمادها من قبل شساس شسعار متفق عليرا في إطار اتفاق رسمي، و
  



 الخير كابيتال للمرابحة باللاير السعوديصندوق 

 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 2017يونيو  30في 
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 تتمة - ذات العالقة الجهاتالمعامالت مع  -6
 

وحدة،  1.264.102: 2016ديسمبر  31) ةوحد 556.949عل  مل تته 2017يونيو  30كما في المصدرة الوحدات إن 
 21.801الخير كابيتال السعودية )"مدير الصندوق"( ومملوكة من قبل هركة وحدة(  3.886.055: 2016يونيو  30

المدارة الصناديق األخرى مملوكة من قبل ( 339.937: 2016يونيو  30وحدة،  24.035:  2016ديسمبر  31وحدة )
 مدير الصندوق.من قبل 

 
 آخر يوم للتقويم -7

 
 .(2016يونيو  30: 2016) 2017يونيو  30 هو فترةللكان آخر يوم تقويم 

 
 
 


