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 مقدمة:

عام )الصندوق( خالل ال السعودي بالريال للمرابحة كابيتال الخيريبين هذا التقرير المعلومات المتعلقة بصندوق 

م، والذي يدار من قبل شركة الخير كابيتال السعودية )مدير الصندوق(، باإلضافة إلى النتائج المالية 2017

 م.2017للصندوق خالل العام 

  الستثمار معلومات: أولا 

 اإليضاح البيان #

 السعودي بالريال للمرابحة كابيتال الخير صندوق الصندوق اسم 1

 

2 

 

 اهداف وسياسات االستثمار وممارساته

 واإلجارة، المرابحة عقود مثل النقد أسواق أدوات في االستثمار

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

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

 (.A) االئتماني

 يعاد وسوف الوحدات مالكي على أرباح بتوزيع الصندوق يقوم لن واألرباح الدخل توزيع سياسة 3

 . الوحدات مالكي لصالح الصندوق في استثماراها

 

متاح عند الطلب وبدون  م2017 للعامالسعودي  بالريال للمرابحة كابيتال الخير لصندوق السنوي التقريرمالحظة: 

 مقابل.

  الصندوق أداء: ثانياا 

م، من 2015م و2016م و 2017ما بين  الثالثة األعوامخالل الصندوق الجداول التالية توضح مقارنة بين أداء  -1

 خالل البنود التالية:

 (السعودي بالريال)مالية  ةأصول الصندوق فى نهاية كل سن قيمة صافي -أ

م2017  البند 2015م 2016م 

 أصول الصندوق ةقيم 67,025,701 16,198,377 11,524,347
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 (السعودي بالريال)صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة فى نهاية كل سنه مالية  -ب

م2017  البند 2015م 2016م 

 قيمة أصول الصندوق لكل وحدة 10.22 10.50 10.63

 

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

م2017  البند 2015م 2016م 

 أقل أعلى أقل أعلى أقل أعلى
 صافي قيمة أصول الصندوق

10.64 10.49 10.49 10.23 10.23 10.02 

 

 مالية سنة كل نهاية فى المصدرة الوحدات عدد -د

م2017  البند 2015م 2016م 

 المصدرة الوحدات عدد 10,185,487 5,922,825 3,902,529

 

 قيمة الرباح الموزعة لكل وحدة   -ه

 م.2017ال توجد أي أرباح موزعة على وحدات الصندوق خالل العام        

 نسبة المصروفات   -و

م2017  البند 2015م 2016م 

 المصروفات نسبة 0.21% 1.25% 1%

 

 سجل أداء الصندوق وفقًا للبنود التالية: -2

 وخمس سنوات ,) أو منذ التأسيس ( :, وثالث سنوات ,العائد اإلجمالي لسنة واحدة   -أ

 منذ التأسيس( أوالعائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية ) -ب

اإلنشاء منذ العائد م(2015-2017لثالث سنوات )   البند م(2017لسنة واحدة ) 

 العائد اإلجمالي 3.09% %6.18 6.41 %
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 م2017تعاب التي تحملها الصندوق خالل العام الخدمات والعمولت واأل  -ج

م وهي 2017الجدول أدناه يوضح جميع العموالت ومقابل الخدمات األتعاب التي تحملها الصندوق خالل العام 

 على النحو التالي:

)بالريال السعودي(المبلغ   البند 

 االدارة أتعاب 39,279

 الحفظ رسوم 3,928

 الشرعية اللجنة تمكافئا -

 الحسابات مراقب اتعاب 55,582

 االدارة مجلس أعضاء تمكافئا 10,000.00

 الرقابية الرسوم 7,562

 االرشادي المؤشر رسوم -

 المالية السوق رسوم 5,014

 اخرى مصاريف -

 

 اآلتي: نباإلضافة إلى المعلومات الموضحة في الجدول أعاله، تود الشركة بيا

  1.05هي صول قيمة األ من صافي م2017إجمالي نسبة المصروفات كما فى عام أن%  

  تخفيضها  أورسوم  أييقرر االعفاء من أن مدير الصندوق لم 

 :  معلومات إضافيةثالثاا

  م أثرت على أداء الصندوق.2017العام أنه لم يحدث أي تغيير جوهري خالل 

  التصويت فى الجمعيات العمومية لصالح الصندوق ب م2017أن مدير الصندوق لم يقم خالل العام 

 

اإلنشاء منذ العائد م 2017  م2016   البند م2014 م2015 

% 6.41 3.09%  العائد اإلجمالي 0.32% 2.04% 3.51% 
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: مجلس إدارة الصندوق  رابعاا

إجتماعين الصندوق إثنان منهم مستقلين، وقد عقد مجلس إدارة  أعضاء (4) أربعةمن صندوق اليتألف مجلس إدارة  

من ضمنها أداء الصندوق خالل  بالصندوقم، وتمت مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة 2017العام خالل 

 باإلضافة إلى مناقشة مسؤول المطابقة واإللتزام لمواضيع اإللتزام ذات العالقة التي تخص الصندوق، العام

اسة سيوقد تم إعتماد  ،خالل العام التي تتضمن مناقشة أي مخالفة ألنظمة ولوائح الهيئة قام بها مدير الصندوق

 .حقوق التصويت للصناديق

 

: نبذة عن مدير الصندوق  خامساا

 اسم وعنوان مدير الصندوق -1

 السعودية العربية المملكة ألنظمة وفقا مؤسسة 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

 .للصندوقيوجد مدير من الباطن 

 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

عن أفضل  ثبعد البح النقد أسواق أدوات في االستثمار خالل من إيجابية عوائد تحقيقبقام مدير الصندوق 

 للودائع.العوائد المتاحة مع الجهات المستلمة 

 م7201أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر االسترشادي خالل العام الجدول التالي يوضح  -3

 



 السعودي باللاير للمرابحة كابيتال الخير لصندوق السنوي التقرير                                                               
 م2017للعام                                                                                                                                   

7 | P a g e  
 

م7201العام   البند 

3.09%  أداء الصندوق 

1.84%  االرشاديالمؤشر داء أ 

 

 م2016العام خالل الصندوق تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط واحكام   -4

 # الفقرة أسباب التغيير

نظرا لتغيير المحاسب الخارجي الذي حدث 

 م2016العام في 

ريال  50,000تعديل رسوم المحاسب الخارجي للصندوق لتصبح 

 سنويًا، وإدراجه في بند مستقل في فقرة الرسوم والمصاريف
1 

داء بهدف إعطاء القياس الفعلي أل

 الصندوق بتوحيد الفترات

إضـــافة العبارة التالية في أهداف الصـــندوق" ســـوف يتم توحد 

الصــندوق في جميع التقارير العطاء فترات أداء المؤشــر مع أداء 

 المقياس الفعلي ألداء الصندوق مقارنة مع المؤشر االرشادي"

2 

 في المذكورة اإلســـتثمار حدود مع تماشـــياً 

 المعدلة اإلستثمار صناديق الئحة

االســــــتثمارية الصــــــناديق  حدود االســــــتثمار في وحداتتعديل 

 العامة االخرى.
3 

االســــــتثمارية، بهدف توســــــيع المجاالت 

 في المذكورة اإلستثمار حدود مع تماشياً و

 المعدلة اإلستثمار صناديق الئحة

لصــندوق في وحدات صــناديق االســتثمار ل تركيز تعديل ســياســة

تستثمر في أدوات اسواق النقد ذات المخاطر المنخفضة لتصل 

 من صافي قيمة أصول الصندوق. % 50إلى 

4 

 1 نم بدءاً  المضافة القيمة ضريبة لتطبيق

 الصــــــندوق تحمل وتوضــــــيح م،2018 يناير

 على تفرض قد التي الضـــــريبية للرســـــوم

 اإلستثمارية الصناديق تعامالت

إضــــافة معلومات ضــــريبة القيمة المضــــافة وتعديل االعتبارات 

 الضريبية
5 

 بإســـتقالة وذلك صـــندوقال  إدارة مجلس أعضـــاء عضـــوية تعديل ال توجد

 .الدبيخي علي بن عبدالله المستقل العضو
6 

 

م، تحتوي 2017أن شروط وأحكام الصندوق من خالل استراتيجية الصندوق، والمخاطر المتوقعة خالل العام  -5

من شأنها أن ُتمكِّن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على على جميع المعلومات التي 

 .علومات كافية بشأن أنشطة الصندوقم

 

لتي ااالستثمارات الجدول التالى يوضح بالحدود المذكورة فى شروط وأحكام الصندوق. صندوق يستثمر ال -6

 :م2017تمت في الصناديق اآلخرى خالل العام 
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 اسم الصندوق المستثمر فيه الرسوم من صافي االشتراك )%(

من صافي قيمة االشتراك 0.5%  صندوق فالكم  للمرابحة بالريال السعودي 

االشتراك قيمة صافي من 0.5%  صندوف مفيك للمرابحة بالريال السعودي  

 

.خاصة  حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة ال يوجد اي عموالت  -7  

: نبذة عن  الحفظأمين  سادساا

 الحفظ وعنوان أمين اسم  -1

 السعودية كابيتال الخير

 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

 

 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 

 اإلستثمار.المعمول بها في الئحة صناديق  وصالحيات اإلقتراض وحدود اإلستثمارج( مخالفة أي من قيود 

:   القانونيالمحاسب نبذة عن   سابعاا

( اسم وعنوان المحاسب القانوني.1  

 شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون



 السعودي باللاير للمرابحة كابيتال الخير لصندوق السنوي التقرير                                                               
 م2017للعام                                                                                                                                   

9 | P a g e  
 

 11461 الرياض 2732   بريد صندوق الفيصلية برج

 السعودية العربية المملكة

 +966112734740: هاتف

966112734730: فاكس + 

م والموضحة في القوائم المالية 7201رأي المحاسب القانوني حيال القوائم المالية للصندوق خالل العام ( 2

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

ة السعودية للمحاسبين أن القوائم المالية أعدت وروجعت وفقًا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئ  أ(

 القانونيين.

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

لتلك القوائم.م 7201العام المالي صندوق اإلستثمار عن   

م.7201المركز المالي للصندوق للعام أن القوائم المالية تقدم بصورة صحيحة وعادلة  ج(   

: القوائم المالية للصندوق   ثامناا

 م، والتي تمت مراجعهتا من قبل شركة ارنست2017للعام للصندوق  الماليةيوضح النتائج " 1" رقم الملحق

 قانونيون. محاسبون وشركاهم ويونغ



 
 
 
 
 
 
 
 

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

 2017ديسمبر  31
 
 
 







 الخير كابيتال للمرابحة باللاير السعوديصندوق 

 جزءاً من هذه القوائم المالية. 13إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

3 

 ائمة المركز الماليق
 2017ديسمبر  31كما في 

 

 إيضاح 
2017 

 لاير سعودي
2016 

 لاير سعودي
 ─── ───────── ───────── 

    الموجودات
 689,878 2,300,137 4 شبه نقديةو يةنقد

 -      5,000,000  اشتراكات مستحقة
 20,212,641 2,364,150 5 مرابحة إيداعات

 -      1,801,838 7  تجاريةاستثمارات 
 229,044 96,102  خاصة مستحقة ةدخل عمول

 ً  -      3,260  مصاريف مدفوعة مقدما
  ───────── ───────── 

 21,131,563 11,565,487  إجمالي الموجودات
  ───────── ───────── 

    المطلوبات
 72,933 33,952 6 الدفع مستحقةمصاريف 

 34,004 7,206 10 إدارة مستحقةأتعاب 
 4,826,493 -       ةمستحقاستردادات 

  ───────── ───────── 

 4,933,430 41,158  جمالي المطلوباتإ
  ───────── ───────── 

 16,198,133 11,524,329  الموجوداتصافي 
  ═════════ ═════════ 

    
 1,543,405 1,083,474  الوحدات المصدرة

  ═════════ ═════════ 

    
 10.49 10.64  قيمة الوحدة

  ═════════ ═════════ 

 
 
 

  



 الخير كابيتال للمرابحة باللاير السعوديصندوق 

 جزءاً من هذه القوائم المالية. 13إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

4 

 قائمة العمليات
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 إيضاح 
2017 

 لاير سعودي
2016 

 لاير سعودي
 ─── ───────── ───────── 

    دخل االستثمار
 1,479,694 342,194  عمولة خاصةدخل 

 -       17,711 8 دخل المتاجرة، صافي
  ───────── ───────── 

  359,905 1,479,694 
    

    المصاريف
 (118,317) (39,279) 10 أتعاب إدارة

 (84,332) (82,085) 9 أخرى
  ───────── ───────── 

  (121,364) (202,649) 
  ───────── ───────── 

 1,277,045 238,541  الدخل من العمليات صافي
  ═════════ ═════════ 

 
 
 
 
 

  



 الخير كابيتال للمرابحة باللاير السعوديصندوق 

 جزءاً من هذه القوائم المالية. 13إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

5 

 قائمة التدفقات النقدية
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 إيضاح 
2017 

 لاير سعودي
2016 

 لاير سعودي
 ─── ───────── ───────── 

    النشاطات التشغيلية
 1,277,045 238,541  الدخل من العملياتصافي 

    التعديالت لـ:
 - (1,838) 8 محققة عن استثمارات تجارية الحركة في أرباح

  ───────── ───────── 

  236,703 1,277,045 
    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 - (1,800,000) 7 ، صافيتجارية استثمارات
 (5,540,228) 17,848,491  إيداعات مرابحة

 87,135 132,942  دخل عمولة خاصة مستحقة
 2,405 (38,981) 6 مصاريف مستحقة الدفع

 8,974 (26,798)  أتعاب إدارة مستحقة
 - (4,826,493)  استردادات مستحقة لدفع 
 ً  - (3,260)  مصاريف مدفوعة مقدما

  ───────── ───────── 

 (4,164,669) 11,522,604  النشاطات التشغيلية (المستخدمة في)من صافي النقدية 
  ───────── ───────── 

    النشاطات التمويلية
 60,855,000 36,167,000  متحصالت من وحدات مباعة

 (108,133,120) (46,079,345)  قيمة وحدات مستردة
  ───────── ───────── 

 (47,278,120) (9,912,345)  صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية
  ───────── ───────── 

 (51,442,789) 1,610,259  النقدية وشبه النقديةفي )النقص( الزيادة 
    

 52,132,667 689,878  في بداية السنة النقدية وشبه النقدية
  ───────── ───────── 

 689,878 2,300,137  في نهاية السنة وشبه النقديةالنقدية 
  ═════════ ═════════ 

    الخاصة ةالتدفقات النقدية التشغيلية من دخل العمول
    

 1,566,829 475,136  دخل عمولة خاصة مستلمة
  ═════════ ═════════ 
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 ائمة التغيرات في صافي الموجوداتق
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
2017 

 لاير سعودي
2016 

 لاير سعودي
 ────────── ────────── 

 67,025,701 16,198,133 صافي الموجودات في بداية السنة
 ────────── ────────── 

   التغيرات من العمليات
 1,277,045 238,541 من العملياتدخل ال صافي

 ────────── ────────── 

   التغيرات من معامالت الوحدات:
 60,855,000 41,167,000 متحصالت من وحدات مباعة

 (112,959,613) (46,079,345) قيمة وحدات مستردة
 ────────── ────────── 

 (52,104,613) (4,912,345) صافي التغير من معامالت الوحدات
 ────────── ────────── 

 16,198,133 11,524,329 السنةصافي الموجودات في نهاية 
 ══════════ ══════════ 

   
   معامالت الوحدات

   
   ديسمبر: 31فيما يلي ملخص لمعامالت الوحدات للسنة المنتهية في 

   

 
2017 

 وحــدات
2016 

 وحــدات
 ────────── ────────── 

 6,556,002 1,543,405 السنةالوحدات في بداية 
 ────────── ────────── 

 5,922,825 3,902,536 وحدات مباعة
 (10,935,422) (4,362,467) وحدات مستردة

 ────────── ────────── 

 (5,012,597) (459,931) في الوحداتالنقص  صافي
 ────────── ────────── 

 1,543,405 1,083,474 الوحدات في نهاية السنة
 ══════════ ══════════ 
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 عـــام -1
 

بل ومدار من ق غير محدد المدة استثماري)"الصندوق"( هو صندوق  للمرابحة باللاير السعوديإن صندوق الخير كابيتال 
 الوحدات"(. يلصالح مالكي الوحدات في الصندوق )"مالك، السعودية )"مدير الصندوق"( شركة الخير كابيتال

 
ى قيمة والمحافظة عل األجلوالسيولة بما يتناسب مع أسعار السوق النقدية قصيرة  تحقيق اإليراداتإلى الصندوق يهدف 

 استثمار مالكي الوحدات كما أقرته الهيئة الشرعية للصندوق.
 

تم اعتماد أحكام وشروط الصندوق بواسطة الخير كابيتال السعودية. شركة هو الصندوق  حفظ أمينمدير الصندوق وإن 
جمادى  27بتاريخ  عملياته(. بدأ الصندوق 2014يناير  14هـ )الموافق 1435ربيع األول  13هيئة السوق المالية بتاريخ 

 (.2014أبريل  27هـ )الموافق 1435الثاني 
 

 حاسبية للصندوق باللاير السعودي.تمسك الدفاتر والسجالت الم
 

 النظامية اللوائح -2
 

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

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

 
 السياسات المحاسبية الهامة -3

 
 أعدت القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

 
 المحاسبية المتبعة:أهم السياسات ببياناً ونورد فيما يلي 

 
 العرف المحاسبي

 وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية. القوائم المالية يتم إعداد
 

 النقدية وشبه النقدية
ترة فوابحة مرإيداعات الو رصيد لدى البنكالعلى التدفقات النقدية قائمة في  االمشار إليه النقدية وشبه النقديةمل تتش

 أقل من تسعين يوما.استحقاقها 
 

 االستثماراتتقويم 
لغرض المتاجرة بسعر السوق بتاريخ قائمة المركز المالي. يتم تقويم االستثمارات في الصناديق  المشتراةتقوم االستثمارات 

االستثمارية على أساس صافي قيمة الموجودات المعلن من قبل مدير الصندوق. تدرج األرباح والخسائر غير المحققة 
ة المحققة عن استبعاد االستثمارات التجارية في قائم الناتجة عن إعادة تقويم االستثمارات التجارية وكذا األرباح والخسائر

 العمليات.
 

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

 الستثمارية بتاريخ التداول.تقيد المعامالت ا
 

 اإليرادات إثبات
على اعة المبيتم إثبات دخل العمولة الخاصة على أساس العائد الفعلي. تحدد األرباح والخسائر المحققة من االستثمارات 

 المتوسط المرجح.تكلفة أساس 
 

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

 
 المصاريف

 يتم إثبات المصاريف على أساس مبدأ االستحقاق.
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 تتمة - السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 العمالت األجنبية
تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة حين إجراء المعامالت. ويتم 

يل السائدة المالي بأسعار التحوتحويل قيمة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ قائمة المركز 
 في ذلك التاريخ. تدرج أرباح وخسائر الناتجة عن التحويل في قائمة العمليات.

 
 النقدية وشبه النقدية -4

 
2017 

 لاير سعودي
2016 

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

يوما )انظر اإليضاح تسعين إيداعات مرابحة وفترة استحقاقها أقل من 
 689,878 2,222,069 أدناه(

 - 78,068 رصيد لدى البنك
 ───────── ───────── 
 2,300,137 689,878 
 ═════════ ═════════ 
 

 .(10) في اإليضاحبصورة مستقلة تم اإلفصاح عن إيداعات المرابحة لدى جهات ذات عالقة 
 

 إيداعات المرابحة -5
 

 2018مارس ( وفترة استحقاقها األصلية في سنويا ٪3.5: 2016) سنويا ٪5بنسبة عمولة معدل المرابحة تحمل إيداعات 
 (.10تم اإلفصاح عن إيداعات المرابحة لدى جهات ذات عالقة بصورة مستقلة في اإليضاح ). (2017مارس : 2016)

 
 المستحقة الدفعالمصاريف  -6

 
2017 

 لاير سعودي
2016 

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

 31.856 30.000 وقانونية مهنيةأتعاب 
 19.351 3.952 حفظأتعاب 
 16.740 - أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب 

 4.986 - رسوم تداول
 ───────── ───────── 

 33.952 72.933 
 ═════════ ═════════ 

 
 التجارية االستثمارات -7

 2017ديسمبر  31
 التكلفة

 لاير سعودي
 القيمة السوقية

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

    الصناديق االستثمارية
 50 900.888 899.970 فيك السعودي للمرابحةصندوق م

 50 900.950 900.030 صندوق فالكوم للمرابحة 
 ───────── ───────── ───────── 
 1.800.000 1.801.838 100 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 2016ديسمبر  31
 التكلفة

 لاير سعودي
 القيمة السوقية
 للقيمة السوقية ٪ لاير سعودي

─────────────────── ───────── ───────── ───────── 
 - - - 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 المتاجرة، صافيدخل  -8

 
2017 

 لاير سعودي
2016 

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

 - 1.838 ، صافيغير محققةأرباح 
 - 15.873 ، صافيمحققة أرباح

 ───────── ───────── 
 17.711 - 
 ═════════ ═════════ 
 

 األخرىالمصاريف  -9

 
2017 

 لاير سعودي
2016 

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

 57.500 63,144 وقانونية مهنيةأتعاب 
 10.000 10,000 اإلدارةأعضاء مجلس أتعاب 

 5.000 5,014 رسوم تداول
 11.832 3,927 حفظأتعاب 

 ───────── ───────── 
 82,085 84.332 
 ═════════ ═════════ 
 

 ذات العالقة الجهاتالمعامالت مع  -10
 
الخير( بنك مساهم مدير الصندوق )ومالكي الوحدات ومدير الصندوق على صندوق العالقة للذات الجهات مل تتش
 المدارة من قبل مدير الصندوق.األخرى صناديق الو
 

قدره إدارة بمعدل سنوي أتعاب  تداولفي كل يوم بتحميل الصندوق ، 2015يناير  7مدير الصندوق، اعتبارا من يقوم 
 يوميا وتدفع على أساس ربع سنوي.هذه األتعاب ستحق تالصندوق. موجودات قيمة صافي من  0.25٪

 
موجودات قيمة من صافي  ٪0.025بمعدل سنوي قدره بتحميل أتعاب حفظ مدير الصندوق يقوم ، ذلكإضافة إلى 

 سنويا.سعودي لاير  3.000أدنى وبحد الصندوق 
 

عاب مثل أت هتكبدها نيابة عنمن الصندوق أخرى مصاريف أي بتحصيل مدير الصندوق يقوم ، شروطلألحكام والوفقا 
 رداداستأخرى مماثلة. ليس هناك رسم اشتراك / وأتعاب تنظيمية وقانونية ووساطة وخدمات استشارية أتعاب المراجعة و

 تدفع لمدير الصندوق.
 

 على العالقةذات الجهات صندوق مع مدير الصندوق. تتم جميع المعامالت مع يتعامل ال، ةالعاديوخالل دورة النشاطات 
 مجلس إدارة الصندوق.التي يتم اعتمادها من قبل ي، وأساس أسعار متفق عليها في إطار اتفاق رسم
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 تتمة - ذات العالقة الجهاتالمعامالت مع  -10
 

 :السنةذات العالقة خالل الجهات المعامالت مع وفيما يلي 
 (دائن)مدين مبلغ المعاملة،   
  ───────────────────── 

  2017 2016 
 لاير سعودي سعوديلاير  طبيعة المعاملة الجهة ذات العالقة

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

 (118.317) (39,279) إدارة الصندوق أتعاب مدير الصندوق
 30.000.000 14,800,000 في وحداتاشتراك من متحصالت  
 (30.700.000) (23,400,000) وحداتالسترداد  اتدفع 
 (11.832) (3,928) أتعاب حفظ 
 78.758.631 24,943,420 مرابحة إيداعات 
 628.779 377,807 مرابحة على إيداعاتخاصة  ةدخل عمول 
    

مدارة من صناديق أخرى 
 450.000 3.731.000 في وحدات اشتراك من متحصالت  مدير الصندوققبل 

 (3.296.313) )3.993.606( وحداتالسترداد  اتدفع 
    

أعضاء مجلس إدارة 
 (10.000) (10,000) أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب  الصندوق

    
 
 

 ذات عالقة:جهات من فيما يلي الرصيد المستحق )إلى(/

 طبيعة الرصيد الجهة ذات العالقة
2017 

 لاير سعودي
2016 

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

 (34.004) (7,206) مستحقةالصندوق الأتعاب إدارة  مدير الصندوق
 13.260.430 4,827,102 قيمة وحدات محتفظ بها 
 (19.351) (3,952) أتعاب حفظ مستحقة 
 20.212.641 2,364,150 مرابحةإيداعات  

 
إيداعات دخل عمولة خاصة على 

 227.953 96,102 مرابحة
    

مدارة من قبل صناديق أخرى 
 252.127 - قيمة وحدات محتفظ بها مدير الصندوق

 (16.740) - دارةاإلأعضاء مجلس أتعاب  أعضاء مجلس إدارة الصندوق
    
 

مملوكة من وحدة(  1.264.102: 2016) ةوحد 453.675على  2017ديسمبر  31كما في المصدرة الوحدات تشتمل 
 الصندوق.مدير المدارة من قبل الصناديق األخرى مملوكة من قبل  وحدة 24.035: 2016) ال شيء مدير الصندوققبل 
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 إدارة المخاطر -11
 

 مخاطر أسعار العموالت الخاصة
تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة عن إمكانية تأثير التغيرات في أسعار العموالت على الربحية المستقبلية أو القيمة 

 العادلة لألدوات المالية.
 

عمولة، بما في ذلك إيداعات المرتبطة بلوبات الموجودات والمطبشأن يخضع الصندوق لمخاطر أسعار العموالت الخاصة 
التغيرات المفترضة في أسعار العموالت الخاصة مع األثر على الدخل يمثل األثر على . لدى البنكالمرابحة والرصيد 

 عدالتمالصندوق إلى الخاصة بمرابحة العلى دخل الصندوق للسنة. تستند إيداعات  ،المتغيرات األخرى ثابتةكافة بقاء 
 الربح. في معدالتتتعرض لتقلبات ال ثابتة و

 
 مخاطر االئتمان

 مالية ما مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. ةوتمثل عدم تمكن طرف ما من الوفاء بالتزاماته بشأن أدا
 

لصندوق للحد ر ا. يسعى مديلدى البنك والمدينينرصيد الو االستثماريةمحفظته بشأن  االئتمانيتعرض الصندوق لمخاطر 
يف بها لدى مؤسسات مالية ذات تصن االحتفاظالفردية ويتم  لالستثماراتووضع حدود  تهامراقبوذلك ب االئتمانمن مخاطر 

 هامة.ال تعتبر  نمخاطر االئتمافإن  وبالتاليجيد.  ائتماني
 

 مخاطر السيولة
 الصندوق في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماته المالية. وتمثل الصعوبات التي يواجهها

 
تنص شروط وأحكام الصندوق على أن يتم االشتراك في واسترداد الوحدات على أساس يومي، وبالتالي يتعرض الصندوق 

لدى د من الرصي الخاصة بالصندوق ليةالما الموجودات تتألفمالكي الوحدات.  باسترداداتلمخاطر السيولة بشأن الوفاء 
أكد من توفر والت بانتظاميقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة  .يمكن بيعها فوراالتي  المرابحة توإيداعاالبنك 

صنيف تذات لدى بنوك  األجلمرابحة قصيرة الإيداعات يتم إيداع عند نشوئها و التزاماتالسيولة الكافية للوفاء بأية 
 .جيد يمانائت
 

 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.
 

 لمخاطر عمالت هامة.وحيث أن االستثمارات الخاصة بالصندوق مسجلة بعملته الرئيسية، فإن الصندوق ال يخضع 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -12
 

تتكون الموجودات المالية الخاصة بالصندوق من تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. 
 .الدفع المستحقة والمصاريف المستحقة إلدارةأتعاب االمالية من  تمطلوباالتتكون بينما  ،الرصيد لدى البنك واالستثمارات

 
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط 

ي ساس األسعار المتداولة فالمتداولة في سوق مالي نشط، تحدد القيمة العادلة على أ لالستثماراتتعامل عادل. بالنسبة 
 سوق.ال
 

 آخر يوم للتقويم -13
 

 .(2016ديسمبر  31: 2016) 2017ديسمبر  31 هوللسنة كان آخر يوم تقويم 
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