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           المحتويات

 االستثمار صندوق معلومات أواًل: 

 ثانيا: نبذة عن مدير الصندوق

 ثالثًا: القوائم المالية للصندوق

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

لعام االنصف األول من خالل  لألسهم السعودية كابيتال الخيريبين هذا التقرير المعلومات المتعلقة بصندوق 

لنصف ا، والذي يدار من قبل شركة الخير كابيتال السعودية )مدير الصندوق(، باإلضافة إلى النتائج المالية م2017

 م.2017للعام للصندوق سنوية 

 الستثمار صندوق معلومات : أولا 

 اإليضاح البيان #

 السعودية لألسهم كابيتال الخير صندوق الصندوق اسم 1

 

2 

 

االستثمار اهداف وسياسات 

 وممارساته

 المدى على المال رأس في نمو لتحقيق الصندوق يهدف

 أسهم في االستثمار خالل من سواءً  والطويل المتوسط

 يف والمدرجة اإلسالمية الشريعة أحكام مع المتوافقة الشركات

 الطروحات في االستثمار خالل من و السعودية األسهم سوق

 صناديق أو عمليات وفي السعودية الشركات ألسهم األولية

 الشريعة أحكام مع والمتوافقة المخاطر المتدنية المرابحة

 النقد أسواق أدوات في األستثمار خالل من أو اإلسالمية

 .اإلسالمية الشريعة ومبادئ أحكام مع المتوافقة
 

: 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 من الباطن لصندوق الخير بلص ال يوجد مدير، مع مالحظة أنه م17/11/2008

 عنوان مدير الصندوق كالتالي: 

 الثامن الدور – تاورز مدارات – الوزارات حي عبد العزيز، الملك طريق
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 11547 الرياض ،69410 بريد صندوق

 السعودية العربية المملكة

 +966(11) 2155678: هاتف

 +966(11) 2191270: فاكس

 

 الفترةأنشطة االستثمار خالل    -2

 في اخذاً  الصندوق، مدير دراسة على بناءً  الشركات أسهم اختيار خالل من الصندوق إدارة تم  

 .الربحية معدل ونمو الشركة ربحية االعتبار

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

 م2017

 

م2017النصف األول من العام   البند 

 داء الصندوقأ -%1.91

1.14%  االرشاديالمؤشر داء أ 

 

 م2017خالل النصف األول من العام الصندوق تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط واحكام   -4

 # الفقرة مالحظات

               بند بإضافة والمصاريف الرسوم في تعديل ال يوجد

 الحسابات مراجع ألتعاب وأساسي مستقل
1 

 ابإحتس يتم بحيث للصندوق اإلدارة رسوم بند في تعديل يوجدال 

 يومي بشكل دارةاإل رسوم
2 

 واإلسترداد اإلشتراك طلبات إلستالم موعد آخر تعديل ال يوجد

 ومي في الرياض بتوقيت ظهراً  الثانية الساعة قبل ليصبح

 التعامل ليوم السابق العمل

3 
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 اعةالس قبل تكون بحيث اإلشتراك قيمة دفع فترة تعديل ال يوجد

 وملي السابق العمل يوم في الرياض بتوقيت ظهراً  الثانية

 المعني التعامل

4 

 التالي اليوم في ليصبح الوحدة سعر إعالن فترة تعديل ال يوجد

 .التقويم ليوم
5 

 

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

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

 .علومات كافية بشأن أنشطة الصندوقمن اتخاذ قرار مدروس ومبني على م

ى فاشترك بأن الصندوق  علماً . شروط وأحكام الصندوقبالحدود المذكورة فى صندوق يستثمر ال -6

، وقام م2017خالل النصف األول من العام صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي 

 .م2017بتصفية إستثماراته فيه في بداية شهر يونيو من العام 
 

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

 

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 لألسهم السعودية

  (السعوديةالخير كابيتال شركة )مدار من قبل 

 القوائم المالية األولية )غير مراجعة(

 2017يونيو  30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  





  صندوق الخير كابيتال لألسهم السعودية 

 جزءاً من هذه القوائم المالية األولية.  7إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت

 2 

   األوليةقائمة المركز المالي 
 2017يونيو  30كما في 

 

 2016يونيو  30 2016ديسمبر 31 2017يونيو  30  

 )غير مراجعة( )مراجعة( )غير مراجعة(  

          لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 

     الموجودات

 953.960 236,326 746,624  أرصدة لدى البنوك  

 2.283.154 3,104,439 2,484,255 4 تجارية   استثمارات

 3.075 1,250 1,764  توزيعات أرباح مدينة 

 ً  -    40 -      مصاريف مدفوعة مقدما

 -    -   71,742  مدينون آخرون 
        

  3,304,385 3,342,055 3.240.189         

     المطلوبات

 10.340 12,538 10,159  أتعاب إدارة مستحقة 

         40.672 51,957 30,266  مصاريف مستحقة الدفع 

  40,425 64,495 51.012         

         3.189.177 3,277,560 3,263,960  صافي الموجودات

     

         302.018 301,227 300,522  الوحدات المصدرة

         56.10 10.88 10.86   قيمة الوحدة
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 )غير مراجعة(األولية ائمة العمليات ق

 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 2016    2017    إيضاح 
 لاير سعودي لاير سعودي   
        

      االستثمار دخل

     

 (41.822) 37,072  5 )خسارة( المتاجرة، صافي دخل 
       

      المصاريف 

 (20.186) (20,043)  6 أتعاب إدارة

 (23.621) (23,349)   أخرى
       

 (43.807) (43,392)   إجمالي المصاريف
       

 (85.629) (6,320)   العمليات خسارة صافي
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 )غير مراجعة( األولية قائمة التدفقات النقدية

 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
     2017     2016 
        لاير سعودي  لاير سعودي  

      النشاطات التشغيلية
 (85.629)  (6,320)  العمليات خسارةصافي 

     التعديالت لـ:
      (33.919)  (152,763)  الحركة في األرباح غير المحققة على االستثمارات التجارية

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 (967.654)  772,947  ، صافيتجاريةإستثمارات  

 2.306  (2,379)  أتعاب إدارة مستحقة 
 (18.881)  (21,691)  مصاريف مستحقة الدفع 

 (3.075)  (514)  توزيعات أرباح مدينة 

 ً  -     40  مصاريف مدفوعة مقدما

        -     (71,742)  مدينون آخرون

        (1.106.852)  517,578  النشاطات التشغيلية)المستخدمة في( من صافي النقدية 

      النشاطات التمويلية
 -     1,700,000  متحصالت من بيع وحدات

        (227.971)  (1,707,280)  قيمة الوحدات المستردة

        (227.971)  (7,280)  النشاطات التمويلية النقدية المستخدمة فيصافي 

 (1.334.823)  510,298  األرصدة لدى البنوك في )النقص(  الزيادة
        2.288.783  236,326  في بداية الفترةاألرصدة لدى البنوك 

        953.960  746,624  في نهاية الفترةاألرصدة لدى البنوك 

     
     توزيعات أرباحالتدفقات النقدية التشغيلية من 

        24.108  58,570  مستلمة توزيعات أرباح
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 )غير مراجعة( األوليةقائمة التغيرات في صافي الموجودات 

 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
      2017     2016 
        لاير سعودي  لاير سعودي  
     

        3.502.777  3,277,560  في بداية الفترة الموجوداتصافي 
     

     التغيرات من العمليات 
        (85.629)  (6,320)  العمليات خسارةصافي 

     

     التغيرات من معامالت الوحدات:
 -        1,700,000  متحصالت من الوحدات المباعة

        (227.971)  (1,707,280)  قيمة الوحدات المستردة

        (227.971)  (7,280)  صافي التغير من معامالت الوحدات

        3.189.177  3,263,960  الموجودات في نهاية الفترةصافي 

 

 معامالت الوحدات 

 

 ً  : يونيو 30للستة أشهر المنتهية في  معامالت الوحداتل فيما يلي ملخصا

 
      2017     2016 
         وحــــــــــدات  وحــــــــــدات   
      

         324.569  301,227   الوحدات في بداية الفترة
      

 -        162,155   وحدات مباعة
         (22.551)  (162,860)   وحدات مستردة

         (22.551)  (705)   في الوحدات صافي النقص

         302.018  300,522   الوحدات في نهاية الفترة
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  األولية إيضاحات حول القوائم المالية
 2017يونيو  30

 
 عــام - 1

 بموجب أنشئ ،السعودي باللاير المدة محدد غير استثماري صندوق هو ("الصندوق") السعودية لألسهم كابيتال الخير صندوق إن 

  (."الوحدات مالكي") فيه المستثمرين لمصلحة (،"الصندوق مدير") السعودية كابيتال الخير شركة بين اتفاق

 أسهم الشركاتاالستثمار في سواءاً من خالل  لمتوسط والطويلارأس المال على المدى  تحقيق نمو فيإلى يهدف الصندوق  

في الطروحات  من خالل االستثمارالسعودية  األسهمسوق لمدرجة في اومع أحكام الشريعة االسالمية السعودية المتوافقة 

 المتوافقة مع أحكام الشريعة االسالميةعمليات أو صناديق المرابحة المتدنية المخاطر في واألولية ألسهم الشركات السعودية 

 . أو من خالل االستثمار في أدوات أسواق النقد المتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية

تعمل شركة الخير كابيتال السعودية مديراً وأمين حفظ للصندوق تمت الموافقة على شروط وأحكام الصندوق من قبل هيئة  

هـ 1434ذي القعدة  19لصندوق عملياته بتاريخ (. بدأ ا2013سبتمبر  3هـ )الموافق 1434شوال  27السوق المالية بتاريخ 

  (.2013سبتمبر  25)الموافق 

 .باللاير السعوديتمسك دفاتر وسجالت الصندوق  

 . للسنةعمليات النتائج  إن النتائج األولية قد ال تعتبر مؤشراً دقيقاً على 

 

 اللوائح النظامية   - 2

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

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

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

لبات الجديدة إن المتط  اتباعها.العربية السعودية على األمور التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة 

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

 

  بية الهامةالسياسات المحاس - 3

ً أعدت القوائم المالية األولية    .السعودية للمحاسبين القانونيين الهيئة عنلمعيار التقارير المالية األولية الصادر  طبقا

السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية مع تلك المستخدمة والمفصح عنها في القوائم المالية  تتماشى 

 .2016ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 

 ونورد فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة: 

 العرف المحاسبي 

ً  األولية المالية القوائم تعد   العادلة. مةبالقي التجارية االستثمارات قياس على لتشتمل المعدلة التاريخية التكلفة مبدأل وفقا

 تقويم اإلستثمارات 

ناديق يتم تقويم االستثمارات في الص. قائمة المركز الماليتقوم االستثمارات المشتراه لغرض المتاجرة بسعر السوق بتاريخ  

الموجودات المعلن من قبل مدير الصندوق. تدرج األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة االستثمارية على أساس صافي قيمة 

عن إعادة تقويم االستثمارات التجارية وكذا األرباح والخسائر المحققة عن استبعاد االستثمارات التجارية في قائمة العمليات 

 األولية.

 المعامالت االستثمارية  

 بتاريخ التداول.  تقيد المعامالت االستثمارية 

 إثبات اإليرادات  

 .)أي عند االقرار بأحقية الصندوق الستالمها( يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية استالمها 

ن ميشتمل دخل المتاجرة على األرباح والخسائر غير المحققة الناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة، وتوزيعات األرباح  

 تحدد األرباح والخسائر المحققة عن االستثمارات التجارية المباعة على أساس المتوسط المرجح. المعلنة.ت التجارية االستثمارا

 الزكاة وضريبة الدخل  

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

 
  



  صندوق الخير كابيتال لألسهم السعودية 

7 

 تتمة   – األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 2017يونيو  30

 
  تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  - 3

 المصاريف  

 يتم إثبات المصاريف على أساس مبدأ اإلستحقاق.  

 العمالت األجنبية  

المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة حين إجراء المعامالت. ويعاد تحويل  تحّول 

المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ قائمة المركز المالي بأسعار التحويل السائدة في النقدية أرصدة الموجودات والمطلوبات 

 . األولية ر الناتجة عن التحويل في قائمة العملياتذلك التاريخ. تدرج األرباح والخسائ

 

    التجارية االستثمارات - 4
  القيمة السوقية % القيمة السوقية التكلفة )غير مراجعة( 2017يونيو  30

        لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

    استثمارات أسهم )حسب القطاعات(
 38 960,891 832,557 مواد

 14 348,732 320,201 إدارة وتطوير عقارات 
 10 241,612 238,928 بنوك 

 9 222,010 163,278  أغذية ومشروبات
 7 193,214 173,179 خدمات اتصاالت 

 6 150,524 161,023 طاقة 
 5 111,918 129,424 مواصالت

 3 71,395 76,064 معدات وخدمات رعاية صحية 
 2 54,359 57,372 خدمات مهنية وتجارية 

 2 52,980 52,767 وعلوم الحياةأدوية 
 1 24,816 40,104 خدمات مستهلك

 1 21,990 15,724  تجزئة
 1 17,064 26,539  وسلع أساسية بالتجزئة أغذية

        1 12,750 9,107 منافع عامة 

        100 2,484,255 2,296,267 اإلجمالي  

 
 القيمة السوقية %  القيمة السوقية التكلفة )مراجعة( 2016 ديسمبر 31

        لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

    استثمارات أسهم )حسب القطاعات(
 28 887,451 852,500 مواد

 15 477,807 469,309 بنوك 
 14 420,179 398,297 إدارة وتطوير عقارات 

 8 252,260 248,417  استثماريةاستثمار في صناديق 
 6 180,645 173,179 خدمات اتصاالت 

 5 150,607 135,038 مواصالت
 5 147,458 132,689 طاقة 

 4 120,515 103,373 أغذية ومشروبات 
 4 109,317 157,707 تجارة التجزئة األساسية

 3 101,085 123,491 أغذية 
 3 90,385 116,377 خدمات استهالك 

 2 61,305 52,767 وعلوم الحياةأدوية 
 1 41,530 44,669 خدمات ومعدات صحية 

 1 29,406 31,055 بضائع رأسمالية 
 1 23,204 21,241 خدمات مهنية وتجارية 

        0 11,285 9,105 منافع عامة 

        100 3,104,439 3,069,214 اإلجمالي  
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 تتمة   –)غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 2017يونيو  30

 
 
 تتمة  – التجارية االستثمارات - 4

 القيمة السوقية %  القيمة السوقية التكلفة مراجعة(غير ) 2016 يونيو 30

        لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

    استثمارات أسهم )حسب القطاعات(
 22 491,466 497,752 مواد 
 14 329,450 363,754  بنوك 

 13 301,058 300,000  استثماريةاستثمار في صناديق 
 11 240,342 243,070 إدارة وتطوير عقاري 

 8 190,655 244,547 تجزئة
 5 127,675 135,038 مواصالت 

 5 121,574 123,491 أغذية 

 5 104,099 110,356 خدمات اتصاالت 
 5 102,834 103,373 أغذية ومشروبات 

 4 80,564 106,121  استهالكيةخدمات 
 3 67,296 67,759 طاقة 
 2 55,635 52,767 وعلوم الحياة أدوية 

 2 40,190 47,768 خدمات ومعدات رعاية صحية 
    129.269    1 30,316 31,055 بضائع رأسمالية 

        100 2,283,154 2,426,851 اإلجمالي  

 
   ، صافي( المتاجرةخسارة) دخل    - 5

      2017     2016 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  

       لاير سعودي لاير سعودي  

 33.919 152,763  أرباح غير محققة، صافي 
 27.183 59,084  توزيعات أرباح  

       (102.924) (174,775)  )خسائر( محققة، صافي أرباح 

  37,072 (41.822) 
      

 
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  - 6

تمثل أتعاب اإلدارة من صافي موجودات الصندوق.  %1.25يقوم مدير الصندوق باحتساب أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدره  

 الظاهرة في قائمة العمليات األتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق خالل الفترة.

إجمالي االكتتاب. إضافة إلى  بخصمه منمن المبلغ المستثمر ويدفع إلى مدير الصندوق وذلك  %1يتم احتساب اكتتاب بواقع  

شهر من عمليات االسترداد التي تتم خالل  %0.25بفرض عمولة على االسترداد المبكر قدرها ذلك، يقوم مدير الصندوق 

 .من االشتراك

ً لشروط وأحكام الصندوق يسترد مدير الصندوق من الصندوق المصاريف األخرى المتكبدة نيابة عن الصندوق مثل   وطبقا

 أتعاب المراجعة، والمصاريف النظامية واألتعاب القانونية والوساطة والخدمات االستشارية والمصاريف المماثلة األخرى. 

ً كأمين حفظ الستثمارات  يعملل مدير الصندوق. كما يتم تنفيذ المعامالت التجارية تداول من خال  مدير الصندوق أيضا

 الصندوق.
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 تتمة   –)غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 2017يونيو  30

 
  تتمة  – المعامالت مع األطراف ذات العالقة - 6

 

يونيو  30وحدة و  295.691: 2016ديسمبر  31وحدة ) 133.536على  2017يونيو  30تشتمل الوحدات المصدرة في  

 وحدة( مملوكة من قبل شركة الخير كابيتال السعودية )"مدير الصندوق"(. 295.691: 2016

 

  أخر يوم للتقويم  - 7

  .(2016يونيو  30 :2016) 2017يونيو  30كان آخر يوم تقويم في الفترة  


