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 مقدمة:

م، 2016)الصندوق( خالل العام  السعودية لألسهم كابيتال الخيريبين هذا التقرير المعلومات المتعلقة بصندوق 

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

 م.2016العام 

 

 معلومات الستثمار : أولا 

 اإليضاح البيان #

 السعودية لألسهم كابيتال الخير صندوق الصندوق اسم 1

 

2 

 

اهداف وسياسات 

 االستثمار وممارساته

 سواءا   والطويل المتوسط المدى على المال رأس في نمو لتحقيق الصندوق يهدف

 اإلسالمية الشريعة أحكام مع المتوافقة الشركات أسهم في االستثمار خالل من

 األولية الطروحات في االستثمار خالل من و السعودية األسهم سوق في والمدرجة

 المخاطر المتدنية المرابحة صناديق أو عمليات وفي السعودية الشركات ألسهم

 أسواق أدوات في األستثمار خالل من أو اإلسالمية الشريعة أحكام مع والمتوافقة

 اإلسالمية الشريعة ومبادئ أحكام مع المتوافقة النقد

 الدخل توزيع سياسة 3

 واألرباح

 سوف نقدية توزيعات شكل على أو محققة رأسمالية أرباح كانت سواءا   األرباح جميع

 الصندوق في استثمارها يعاد

 

متاح عند الطلب وبدون  م2016 للعامالسعودية  لألسهم كابيتال الخير لصندوق السنوي التقريرمالحظة: 

 مقابل.

 :  أداء الصندوق ثانياا
 

م، من 2014م و 2016ما بين  الثالثة الصندوق في األعوامالجداول التالية توضح مقارنة بين أداء خالل  -1

 خالل البنود التالية:
 

 (سعودي ريال)مالية  ةأصول الصندوق فى نهاية كل سن قيمة صافي -أ

 البند  2014م 2015م 2016م

 الصندوققيمه أصول  45,784,056.00 3,502,777.00 3,302,861.81
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 (سعودي ريال)مالية  ةالصندوق لكل وحدة فى نهاية كل سنصافي قيمة أصول  -ب

 البند  2014م 2015م 2016م

 قيمة أصول الصندوق لكل وحدة 11.4 10.79 10.96

 

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

 البند  2014م 2015م 2016م

 أقل أعلى أقل أعلى أقل أعلى
 صافي قيمة أصول الصندوق

10.91 9.05 14.23 10.54 14.50 10.45 
 

 مالية سنة كل نهاية فى المصدرة الوحدات عدد -د

 البند  2014م 2015م 2016م

 المصدرة الوحدات عدد 4,197,459 274,692 0
 

 قيمة الرباح الموزعة لكل وحدة   -ه

 م.2016على وحدات الصندوق خالل العام ال توجد أي أرباح موزعة        

 نسبة المصروفات   -و

 البند  2014م 2015م 2016م

 المصروفات نسبة %1.51 %6.50 %2.62

 

 سجل أداء الصندوق وفقا  للبنود التالية: -2

 العائد اإلجمالي لسنة واحدة وثالث سنوات   -أ

م(2014-2016لثالث سنوات )  البند م(2016لسنة واحدة ) 

 العائد اإلجمالي 1.22% %5.87
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 منذ التأسيس( أوالعائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية ) -ب

 

 م2016خالل العام تعاب التي تحملها الصندوق الخدمات والعمولت واأل  -ج

م وهي 2016أدناه يوضح جميع العموالت ومقابل الخدمات األتعاب التي تحملها الصندوق خالل العام الجدول 

 على النحو التالي:

(المبلغ )بالريال السعودي  البند 

 االدارة أتعاب 39,170.00

 الحفظ رسوم -

 الشرعية اللجنة تمكافئا -

 الحسابات مراقب اتعاب 50,000.00

 االدارة مجلس أعضاء تمكافئا 10,000.00

 الرقابية الرسوم 7,500.00

 االرشادي المؤشر رسوم -

 المالية السوق رسوم 5,000.00

 اخرى مصاريف -
 

 اآلتي: في الجدول أعاله، يود مدير الصندوق بيانباإلضافة إلى المعلومات الموضحة 

  2.62هي صول قيمة األ من صافي 2016إجمالي نسبة المصروفات كما فى عام أن% 

  تخفيضها  أورسوم  أييقرر االعفاء من أن مدير الصندوق لم 

 

 

م2016  البند م2013 م2014 م2015 

 العائد اإلجمالي 3.48% 12.21% 6.79%- 1.22%
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 :  معلومات إضافيةثالثاا

  ابرزها ومن عدة عوامل بسبب تذبذبات  والمحلية العالمية سواقاأل شهدت م2016العام  فىأنه 

 مما. والعالم األوسط الشرق منطقة شهدتها التى الجيوسياسية والمخاطر( النفط) الخام اسعار

 م2016خالل العام  الصندوق داءأ على سلبي بشكل أثر

  التصويت فى الجمعيات العمومية لصالح ب م2016أن مدير الصندوق لم يقم خالل العام

 الصندوق 
 

: مجلس إدارة الصندوق  رابعاا

إثنان منهم مستقلين،  أعضاء (4) أربعةمن  السعودية لألسهم كابيتال الخيرصندوق يتألف مجلس إدارة  

م، وتمت مناقشة العديد من المواضيع 2016إجتماعين خالل العام الصندوق وقد عقد مجلس إدارة 

باإلضافة إلى مناقشة مسؤول المطابقة ، من ضمنها أداء الصندوق خالل العام بالصندوقالمتعلقة 

ضمن مناقشة أي مخالفة ألنظمة التي تت واإللتزام لمواضيع اإللتزام ذات العالقة التي تخص الصندوق

الل خ المواضيع التي تم مناقشتها أبرز ويمكن تلخيص، ولوائح الهيئة قام بها مدير الصندوق خالل العام

 من خالل الجدول التالي:والقرارات التي صدرت بحقها م، 2016العام 
 

 القرار ذات العالقة الموضوع

بدال  من  المرشيحن قائمة من للصناديق خارجي مدقق تعيين

 جي ام بي كيمدقق الحسابات الخارجي للصندوق شركة 

 .(KPMG) والسدحان الفوزان

 (, للمراجعة بعدEYإرست ويونغ )شركة  إعتماد التعاقد مع

 .المقدمه العروض على االطالع

 

: نبذة عن مدير الصندوق  خامساا

 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

 .للصندوقال يوجد مدير من الباطن ، مع مالحظة أنه م17/11/2008
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 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
 

 أنشطة اإلستثمار خالل الفترة -2

 في خذا  ا بناء  على دراسة مدير الصندوق، الشركات أسهم اختيار خالل من الصندوق إدارةتم 

 .الربحية معدل ونمو الشركة ربحية االعتبار
 

 .م2016الجدول التالي يوضح أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر االسترشادي خالل العام  -3

م2016العام   البند 

 داء الصندوقأ 1.22%

6.6%  االرشاديالمؤشر داء أ 
 

 

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

 # الفقرة مالحظات
 

 ال توجد
، وذلك الصـــــــندوق تعديل عضـــــــوية أعضـــــــاء مجلس إدارة 

بــتســـــــتقــالــة العضـــــــو عبــداللــه بن عبــدالرحمن بن هويمــل، 

وتعيين العضو ثامر بن محمد بن معمر كعضو غير مستقل 

 مجلس إدارة الصندوقفي 

1 

الصــــندوق من خمس إلى  إدارة مجلس أعضــــاء عدد تعديل ال توجد

 عطية أبو مازن السيد عضوية بتلغاء وذلك أربع أعضاء،
2 

وتم  م2016حـــدل التغير في عـــام 

لتغير في الشــــــــروط  عكس هــــذا ا

 م2017واألحكام للصندوق لعام 

 قانونيون محاسبون وشركاهم ويونغ ارنست تعيين  شركة

كمراجع خارجي لصـــــــندوق بدال  من كي بي ام جي الفوزان 

 والسدحان

3 
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أن شروط وأحكام الصندوق من خالل استراتيجية الصندوق، والمخاطر المتوقعة خالل العام  -5

من شأنها أن ُتمكِّن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار م، تحتوي على جميع المعلومات التي 2016

 .علومات كافية بشأن أنشطة الصندوقمدروس ومبني على م
 

التي تمت في الجدول التالى يوضح  شروطه وأحكامه، بالحدود المذكورة فى يستثمر صندوق ال  -6

 :م2016الصناديق اآلخرى خالل العام 
 

 اسم الصندوق المستثمر فيه الرسوم من صافي االشتراك )%(

من صافي قيمة االشتراك 0.25% للمرابحة بالريال السعوديصندوق الخير كابيتال    
 

.خاصة  حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة وجد اي عموالتأنه ال ت  -8  

: نبذة عن الحفظأمين  سادساا  

 الحفظ وعنوان أمين اسم  -1

 السعودية كابيتال الخير

 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
 

 ومسؤولياتهلواجباته  موجزوصف  -2

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

االزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق اإلداريةكذلك عن اتخاذ جميع االجراءات   

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

 11461 الرياض 2732   بريد صندوق الفيصلية برج

 السعودية العربية المملكة

 +966112734740: هاتف

966112734730: فاكس + 

م والموضحة في 2016رأي المحاسب القانوني حيال القوائم المالية للصندوق خالل العام ( 2

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

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

 للمحاسبين القانونيين.

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

 لتلك القوائم.م 2016العام المالي ألصول صندوق اإلستثمار عن 

 م.2016المركز المالي للصندوق للعام أن القوائم المالية تقدم بصورة صحيحة وعادلة  ج( 

 

: القوائم المالية للصندوق ثامناا   

م، والتي تمت مراجعهتا من قبل شركة 2016للعام للصندوق  الماليةيوضح النتائج " 1" رقم الملحق

 .قانونيون محاسبون وشركاهم ويونغ ارنست
























