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 م2019 للعامللصندوق  " النتائج المالية1" رقم الملحق 
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 مقدمة:

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

، والذي يدار من قبل شركة الخير كابيتال السعودية )مدير الصندوق(، باإلضافة إلى النتائج المالية م2019

 .م2019للصندوق خالل العام 

  االستثمار معلومات: أواًل 

 اإليضاح البيان #

 السعودي بالريال للمرابحة كابيتال الخير صندوق الصندوق اسم 1

 

2 

 

 وممارساتهاهداف وسياسات االستثمار 

 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

 مقابل.متاح عند الطلب وبدون  م2019 للعامالسعودي  بالريال للمرابحة كابيتال الخير لصندوق السنوي التقريرمالحظة: 

  الصندوق داءآ: ثانياً 

 ، من خالل البنود التالية:م2016وم 2019ما بين  االربعة األعوامخالل الصندوق داء آالجداول التالية توضح مقارنة بين  -1

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

م2019 م2018  م2017   البند 2016م 

 أصول الصندوق ةقيم 16,198,377 11,524,347 10,467,615 28,116,182.00

 

 (السعودي بالريال)صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة فى نهاية كل سنه مالية  -ب

م2019 م2018  م2017   البند 2016م 

11.0782 10.7818 10.63 10.50 
قيمة أصول الصندوق لكل 

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

م2019 م8201   البند 2016م 2017م 

صافي قيمة أصول  أقل أعلى أقل أعلى أقل أعلى أقل أعلى

 10.23 10.49 10.49 10.64 10.63 10.78 10.78 11.08 الصندوق

 مالية سنة كل نهاية فى المصدرة الوحدات عدد -د

م2018 2019م م2017   البند 2016م 

 المصدرة الوحدات عدد 5,922,825 3,902,529 855,360.24 12,385,805.00

 قيمة االرباح الموزعة لكل وحدة  -ه

 .م2019ال توجد أي أرباح موزعة على وحدات الصندوق خالل العام        

 نسبة المصروفات  -و

م2019 م2018  م2017   البند 2016م 

 المصروفات نسبة 1.25% 1% 1.02% 0.50%

 

 سجل أداء الصندوق وفقًا للبنود التالية: -2

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

 

 منذ التأسيس( أوالسنوات المالية العشر الماضية )العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من  -ب

 منذ العائد

 اإلنشاء

سنوات خمسة      

(م2019-5201)  

     لثالث سنوات

(م2019-2017)  

لسنة واحدة 

 البند (م2019)

 العائد اإلجمالي 4.43% 5.57% 10.54% 10.78%

 

اإلنشاء منذ العائد  
م2019 م2018  م2017  م2016   م2014 م2015 

 البند

 العائد اإلجمالي 0.32% 2.04% 3.51% 3.09% 3.10% 4.43% 10.78%
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 م2019تعاب التي تحملها الصندوق خالل العام الخدمات والعموالت واأل -ج

م 2019األتعاب التي تحملها الصندوق خالل العام والجدول أدناه يوضح جميع العموالت ومقابل الخدمات 

 وهي على النحو التالي:

)بالريال السعودي(المبلغ   البند 

 أتعاب االدارة   65,716.00

 رسوم الحفظ   15,750.00

 الشرعية  ةاللجن مكافآت     -

 اتعاب مراقب الحسابات   33,600.00

 مكافات أعضاء مجلس االدارة   10,000.00

 الرسوم الرقابية   7,500.00

 رسوم المؤشر االرشادي      -

 رسوم السوق المالية   5,250.00

 مصاريف آخرى   3,644.00

 

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

  0.50هي صول قيمة األ من صافيم 2019إجمالي نسبة المصروفات كما فى عام أن%  

  تخفيضها  أورسوم  أي عناالعفاء  التنازل أو يقررأن مدير الصندوق لم 

 

 .م2019يؤثر على آداء الصندوق خالل العام أنه لم يحدث أي تغيير جوهري  -3

 .التصويت فى الجمعيات العمومية لصالح الصندوق بم 2019أن مدير الصندوق لم يقم خالل العام  -4

 (4) أربعةمن )الصندوق( للمرابحة بالريال السعودي صندوق الخير كابيتال يتألف مجلس إدارة  :مجلس إدارة الصندوق  -5

، وتمت مناقشة العديد من م2019عقد مجلس إدارة الصندوق إجتماعين خالل العام إثنان منهم مستقلين، وقد  أعضاء

باإلضافة إلى مناقشة ،  حسابات مراجع وتعيينالمواضيع المتعلقة بالصندوق من ضمنها أداء الصندوق خالل العام 

مسؤول المطابقة واإللتزام لمواضيع اإللتزام ذات العالقة التي تخص الصندوق، والتي تضمنت مناقشة التعديالت 

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

 .الصندوق خالل العام التي قام بها مدير مخالفاتالالمستندات، كما تم مناقشة 



 السعودي باللاير للمرابحة كابيتال الخير لصندوق السنوي التقرير                                                               
 م2019للعام                                                                                                                                   

6 | P a g e  
 

 : نبذة عن مدير الصندوقثالثاً .

 اسم وعنوان مدير الصندوق -1

 عوديةالس العربية المملكة ألنظمة وفقا تأسيسهاتم  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 

 

 م2019الجدول التالي يوضح أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر االسترشادي خالل العام  -3

م9201العام   البند 

 داء الصندوقآ 4.43%

 االرشاديالمؤشر داء آ 2.65%

 م9201العام خالل  مستندات الصندوقتفاصيل أي تغييرات حدثت على   -4

 # الفقرة أسباب التغيير

تم تعيين  شركة العظم والسديري  محاسبون قانونيون 

كمراجع خارجي لصندوق بداًل من  ة(يواستشاريون )عضو كرو الدول

 إرنست ويونغ لخفض المصاريف واألتعاب.

 1 المحاسب القانوني والعنوان:

 2 العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني لتتماشى مع تغيير المراجع الخارجي للصندوق

 3 أتعاب المحاسب القانوني: لتتماشى مع تغيير المراجع الخارجي للصندوق
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 32,000تعديل أتعاب المحاسب القانوني والتي تعادل 

 ريال سعودي . 50,000ريال سعودي بدال من 

( من الئحة 2الفقرة للتتوافق مع متطلبات الملحق )تعديل 

 صناديق االستثمار

( مدير الصندوق: تم تعديل أسماء 12الفقرة )ز( من الفقرة )

أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل 

 الرئيسية لكل عضوز

4 

 

، تحتوي م2019أن 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

 رسوم ادارة صندوق الخير كابيتال  أنكما  وأحكام الصندوق.بالحدود المذكورة فى شروط صندوق يستثمر ال -6

الجدول التالى يوضح سنويا من صافي قيمة اصول الصندوق ، %0.25للمرابحة بالريال السعودي هي 

 :م2019التي تمت في الصناديق اآلخرى خالل العام االستثمارات 

 

 اسم الصندوق المستثمر فيه الرسوم من صافي االشتراك )%(

االشتراك قيمة صافي من 0.5% مفيك للمرابحة بالريال السعودي  قصندو   

االشتراك قيمة صافي من 0.5%    أشمور  الخليجي المتنوع للمتاجرة  قصندو 

االشتراك قيمة صافي من 3.0%  صندوق مسقط المالية ألسواق النقد 

االشتراك قيمة صافي من 0.5%  صندوق أرباح الخليجي للسيولة 5

 

 .خاصة  حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة يوجد اي عموالتال  -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 

 اإلستثمار.المعمول بها في الئحة صناديق  وصالحيات اإلقتراض وحدود اإلستثمارج( 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  

والموضحة في القوائم م 2019رأي المحاسب القانوني حيال القوائم المالية للصندوق خالل العام ( 2

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

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

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

 لتلك القوائم.م 2019صندوق اإلستثمار عن العام المالي 

 .م2019ج(  أن القوائم المالية تقدم بصورة صحيحة وعادلة المركز المالي للصندوق للعام 
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  : القوائم المالية للصندوقسادساً 

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

 والسديرى محاسبون ومراجعون قانونيون 

 




















































