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 مقدمة:

م، 2017)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.2017العام 

 معلومات الستثمار : أولا 

 اإليضاح البيان #

 السعودية لألسهم كابيتال الخير صندوق الصندوق اسم 1

 

2 

 

اهداف وسياسات 

 االستثمار وممارساته

 سواءاً  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 ومن السعودية األسهم سوق في والمدرجة

 صناديق أو عمليات وفي المتداولة الصناديق ووحدات السعودية الشركات ألسهم

 خالل من أو اإلسالمية الشريعة أحكام مع المتوافقة المخاطر المتدنية المرابحة

 .ةاإلسالمي الشريعة ومبادئ أحكام مع المتوافقة النقد أسواق أدوات في األستثمار

 الدخل توزيع سياسة 3

 واألرباح

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

 الصندوق في استثمارها يعاد

 

 متاح عند الطلب وبدون مقابل. م2017 للعامالسعودية  لألسهم كابيتال الخير لصندوق السنوي التقريرمالحظة: 

 :  أداء الصندوق ثانياا

م، 2015و م 2016 وم 2017ما بين  الثالثة األعوامخالل الصندوق الجداول التالية توضح مقارنة بين أداء  -1

 من خالل البنود التالية:

 
 

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

م2017  البند 2015م 2016م 

 قيمه أصول الصندوق 3,502,777.00 3,302,861.81 3,052,173.96
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 (سعودي ريال)مالية  ةوحدة فى نهاية كل سنالصندوق لكل صافي قيمة أصول  -ب

م2017  البند 2015م 2016م 

 قيمة أصول الصندوق لكل وحدة 10.79 10.96 10.15

 

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

م 2017  البند 2015م 2016م 

 أقل أعلى أقل أعلى أقل أعلى
 الصندوقصافي قيمة أصول 

11.06 9.73 10.91 9.05 14.23 10.54 
 

 مالية سنة كل نهاية فى المصدرة الوحدات عدد -د

 البند 2015م 2016م 2017م

162,154.94 
 المصدرة الوحدات عدد 274,692 0

 

 قيمة الرباح الموزعة لكل وحدة   -ه

 م.2017عام الال توجد أي أرباح موزعة على وحدات الصندوق خالل        

 نسبة المصروفات   -و

م2017  البند 2015م 2016م 

 المصروفات نسبة %6.50 %2.62 3.61%
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 سجل أداء الصندوق وفقًا للبنود التالية: -2

 (التأسيس منذ أو)  سنوات وخمسالعائد اإلجمالي لسنة واحدة وثالث سنوات   -أ

 

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

 

 م2017خالل العام تعاب التي تحملها الصندوق والعمولت واألالخدمات   -ج

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

 وهي على النحو التالي:

(المبلغ )بالريال السعودي  البند 

 االدارة أتعاب 39,318

 الحفظ رسوم -

 الشرعية اللجنة تمكافئا -

 الحسابات مراقب اتعاب 45,742

 االدارة مجلس أعضاء مكافآت 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 

  3.52هي صول قيمة األ من صافي 2017إجمالي نسبة المصروفات كما فى عام أن% 

اإلنشاء منذ العائد م(5201-7201لثالث سنوات )   البند م(2017لسنة واحدة ) 

 العائد اإلجمالي -(7.29%) -(12.53%) 1.56%

م2017 اإلنشاء منذ العائد م2016   البند م2013 م2014 م2015 

1.56%  العائد اإلجمالي 3.48% 12.21% 6.79%- 1.22% 7.29%- 
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  تخفيضها  أورسوم  أييقرر االعفاء من أن مدير الصندوق لم 

 :  معلومات إضافيةثالثاا

  أثر مما. عدة عوامل بسبب تذبذبات  والمحلية العالمية سواقاأل شهدت م2017العام  فىأنه 

 م2017خالل العام  الصندوق داءأ على سلبي بشكل

  التصويت فى الجمعيات العمومية لصالح الصندوقب م2017مدير الصندوق خالل العام  قام 

 وذلك كما هو موضح في الجدول أدناه:

 التصويت البند الشركة #

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمعية اجتماع

 العادية العامة

 الوطنية الشركة

 الطبية للرعاية

 ةالتعاوني وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 نظير فيها مصلحة التميمي عبدالله بن رائد األستاذ للمرشح والتي للتأمين

 تقديم عن عبارة وهي للتأمين، التعاونية شركة إدارة مجلس في عضويته

 التعامالت بأن علماً  قادم، لعام بها والترخيص تأمينية وتغطية طبية خدمات

 رئيس تبليغ مرفق. )سعودي ريال( 87.117.420) بلغت قد السابق للعام

 (.الخارجي المراجع وتقرير االدارة مجلس

 

 

 موافق

 باراً اعت تبدأ والتي القادمة للدورة اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على لتصويتا

 بين من م31/12/2020 في تنتهي سنوات ثالث ولمدة م01/01/2018 من

 (.الذاتية السير مرفق) المجلس لعضوية المرشحين

 

أمتناع عن 

 التصويت

 نم اعتباراً  تبدأ التي القادمة للدورة المراجعة لجنة تشكيل على التصويت

 السير مرفق) م31/12/2020 في تنتهي سنوات ثالث لمدة م01/01/2018

 المرشحين بأن علماً  أعضائها ومكافآت عملها وضوابط مهامها وعلى( الذاتية

 :السادة هم اللجنة لعضوية

 .عباه أبو أحمد الدكتور .1

 .الحبيب صالح األستاذ .2

 .الخيل أبا عبدالعزيز األستاذ .3

 .العريني عبدالله األستاذ .4

 

 

أمتناع عن 

 التصويت

 وكبار ولجانه المجلس أعضاء وتعويضات مكافآت سياسة على التصويت

  التنفيذيين

 موافق

 موافق المعدلة والمكافآت الترشيحات لجنة عمل الئحة على التصويت
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 اإلدارة مجلس لعضوية الترشيح ومعايير وإجراءات سياسات على التصويت

 المعدلة الطبية للرعاية الوطنية الشركة في

 موافق

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمعية اجتماع

 العادية العامة

شركة الشرق 

 األوسط للرعاية

النظام األساسي للشركة ( من 17التصويت على تعديل المادة رقم )

والمتعلقة بتكوين مجلس اإلدارة وذلك لتعديل عدد أعضاء مجلس إدارة 

 .( أعضاء حسب الصيغة المرفقة7( إلى سبعة )9الشركة من تسعة )

 

 موافق

( من النظام األساسي للشركة حسب 3 و 23التصويت على تعديل المواد )

 :الصيغة المرفقة وذلك على النحو التالي

 :( أغراض الشركة بإضافة البند التالي3تعديل المادة ) -

تعديل  -2 .إنشاء وإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات الخاصة بالشركة-1

يجتمع مجلس اإلدارة أربعة مرات على ) ( اجتماعات مجلس اإلدارة23المادة )

 (األقل في السنة بداًل من اجتماعين

 

 

 موافق

مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية التصويت على انتخاب أعضاء 

مجلس اإلدارة، بموجب السير الذاتية المرفقة وذلك لمدة ثالثة سنوات قادمة 

 م16/09/2020م وحتى 17/09/2017اعتبارًا من تاريخ 

 

أمتناع عن 

 التصويت

م 17/09/2017تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ بتاريخ 

م والموافقة على مهامها وضوابط عملها 16/09/2020بتاريخ وتنتهي 

 .ومكافأة أعضائها والمرشحين هم

 صالح أحمد علي حفني -أ

 .علي عبد الرحمن عبد الله القويز -ب

 وليد عبد العزيز كيال -ج

 أحمد محمد خالد الدهلوي -د

 

أمتناع عن 

 التصويت

 موافق المحدثة، الشركة حوكمة الئحة على الموافقة على التصويت

 

: مجلس إدارة الصندوق  رابعاا

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

م، وتمت مناقشة العديد من المواضيع 2017إجتماعين خالل العام الصندوق وقد عقد مجلس إدارة 

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

التي تتضمن مناقشة أي مخالفة ألنظمة  واإللتزام لمواضيع اإللتزام ذات العالقة التي تخص الصندوق
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، وقد تم إعتماد سياسة حقوق التصويت م2017ولوائح الهيئة قام بها مدير الصندوق خالل العام

 للصناديق.
 

: 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

 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

 في خذاً ا بناًء على دراسة مدير الصندوق، الشركات أسهم اختيار خالل من الصندوق إدارةتم 

 ." التحليل االساسي " الربحية معدل ونمو الشركة ربحية االعتبار
 

 .م7201 العام خالل االسترشادي بالمؤشر مقارنة الصندوق أداء يوضح التالي الجدول -3

م7201العام   البند 

 داء الصندوقأ (7.29%) -

 االرشاديالمؤشر داء أ (0.33%) -
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 م7201العام خالل  الصندوق حكامأتفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط و  -4

 # الفقرة أسباب التغيير

لتغيير المحاسب الخارجي الذي  نظراً 

 م2016حدث في العام 
ريال  50,000رسوم المحاسب الخارجي للصندوق لتصبح  تعديل

 سنويًا، وإدراجه في بند مستقل في فقرة الرسوم والمصاريف
1 

 الصندوق لمدير الكافي الوقت إلتاحة

 واإلسترداد اإلشتراك عملية إلتمام

ل ليصبح قب واإلستردادموعد استالم طلبات االشتراك /  تعديل

الســــــاعة الثانية بهرًا بتوقيت الرياض في يوم العمل الســــــابق 

 ليوم التعامل

2 

 الصــــــندوق لمدير الكافي الوقت إلتاحة

 واإلسترداد اإلشتراك عملية إلتمام

دفع قيمة االشـــــتراك ليصـــــبح قبل الســـــاعة الثانية قت وتعديل 

الرياض في يوم العمل الســـــــابق ليوم التعامل بهرًا بتوقيت 

  المعني

3 

 على طرأت التي التغييرات لتعكس

 التقييم أيام تغيير
 4 إلى اليوم التالي ليوم التقويم الوحدة سعر إعالنتعديل وقت 

 دقيق بشـــــكل الرســـــوم حســـــاب ليكون

 الصندوق وحدات لمالكي وعادل

 (للصــندوق اإلدارة رســوم بند) والمصــاريف الرســوم في تعديل

 ليتم إحتساب رسوم اإلدارة بشكل يومي.
5 

 المذكورة اإلســـــتثمار حدود مع تماشـــــياً 

 المعدلة اإلستثمار صناديق الئحة في
 6  تعديل سياسة استثمار الصندوق في الصناديق العامة االخرى

 اإلســـــتثمارية المجاالت توســـــيع بهدف

 الفرص من المزيــد وإتــاحــة للصــــــنــدوق

 .اإلستثمارية

 7  المتداولة الصناديق في الصندوق إستثمار إمكانية إضافة

عاد يبحيث "  المبكر االســترداد رســومإضــافة الجملة التالية إلى  تماشيًا مع تطبيق أفضل الممارسات

 استثمارها فى الصندوق"
8 

 دءاً ب المضـــــافة القيمة ضـــــريبة لتطبيق

ــاير 1 من  تحمــل وتوضــــــيح م،2018 ين

 دق التي الضـــريبية للرســـوم الصـــندوق

 الصـــــــنـــاديق تعـــامالت على تفرض

 اإلستثمارية

 9 الضريبية االعتبارات

 

 ال توجد

 بإســـتقالة وذلك صـــندوقال  إدارة مجلس أعضـــاء عضـــوية تعديل

 .الدبيخي علي بن عبدالله المستقل العضو
10 



 السعودية لألسهم كابيتال الخير لصندوق السنوي التقرير                                                                     
 م2017للعام                                                                                                                                   

10 | P a g e  
 

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

من شأنها أن ُتمكِّن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار م، تحتوي على جميع المعلومات التي 2017

 .علومات كافية بشأن أنشطة الصندوقمدروس ومبني على م
 

 االستثمارات الجدول التالى يوضح شروطه وأحكامه، بالحدود المذكورة فى يستثمر صندوق ال  -6

 :م2017الصناديق اآلخرى خالل العام التي تمت في 
 

 اسم الصندوق المستثمر فيه الرسوم من صافي االشتراك )%(

من صافي قيمة االشتراك 0.25%  صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي 
 

.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 – 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 

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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المعمول بها في الئحة صناديق  اإلقتراض وصالحيات اإلستثمار وحدودج( مخالفة أي من قيود 

 .اإلستثمار
 

:   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 7201رأي 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 وفقًا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئ  أ(

 القانونيين.للمحاسبين 

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

 لتلك القوائم.م 2017العام المالي ألصول صندوق اإلستثمار عن 

 م.2017المركز المالي للصندوق للعام أن القوائم المالية تقدم بصورة صحيحة وعادلة  ج( 

 

: القوائم المال   ية للصندوقثامناا

م، والتي تمت مراجعهتا من قبل شركة 2017للعام للصندوق  الماليةيوضح النتائج " 1" رقم الملحق

 .قانونيون محاسبون وشركاهم ويونغ ارنست



 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق الخير كابيتال لألسهم السعودية
 )مدار من قبل شركة الخير كابيتال السعودية(

 القوائم المالية
 2017ديسمبر  31
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 قائمة المركز المالي
 2017 ديسمبر 31كما في 

 

 إيضاح 
2017 

 لاير سعودي
2016 

 لاير سعودي
 ─── ───────── ───────── 

    الموجودات
 236,326 762,797  أرصدة لدى البنوك
 3,104,439 2,326,106 4 استثمارات تجارية

 1,250 2,350  مستحقةتوزيعات أرباح 
 ً  40 -  مصاريف مدفوعة مقدما

  ───────── ───────── 

 3,342,055 3,091,253  إجمالي الموجودات
  ───────── ───────── 

    المطلوبات
 12,538 9,820 8 أتعاب إدارة مستحقة

 51,957 32,658 5 مصاريف مستحقة الدفع 
  ───────── ───────── 

 64,495 42,478  المطلوباتإجمالي 
  ───────── ───────── 

 3,277,560 3,048,775  صافي الموجودات
  ═════════ ═════════ 

    
 301,227 300,522  الوحدات المصدرة

  ═════════ ═════════ 

    قيمة الوحدة
  10.15 10.88 
  ═════════ ═════════ 
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 ائمة العملياتق
 2017 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية

 

 إيضاح 
2017 

 لاير سعودي
2016 

 لاير سعودي
 ─── ──────── ──────── 

    راالستثما دخل)خسارة( 
 74,070 (199,939) 6 دخل المتاجرة، صافي )خسارة( 

 42,823 86,196  توزيعات أرباح 
  ──────── ──────── 

  (113,743) 116,893 
    المصاريف
 (39,197) (39,318) 8 أتعاب إدارة

 (72,500) (68,242) 7 أخرى
  ──────── ──────── 

  (107,560) (111,697) 
  ──────── ──────── 

 5,196 (221,303)  دخل العمليات)خسارة( صافي 
  ════════ ════════ 
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 التدفقات النقديةقائمة 
 2017 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية

 

 إيضاح 
2017 

 لاير سعودي
2016 

 لاير سعودي
 ─── ───────── ───────── 

    النشاطات التشغيلية 
 5,196 (221,303)  دخل العمليات)خسارة( صافي 

    التعديالت لـ:
 (212,841) 36,909  استثمارات تجاريةعن غير محققة ( أرباح) خسائرالحركة في 

  ───────── ───────── 

  (184,394) (207,645) 
    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (1,610,017) 741,424  تجارية، صافي استثمارات
 4,504 (2,718) 8 تعاب إدارة مستحقةأ

 (7,596) (19,299) 5 مصاريف مستحقة الدفع
 (1,250) (1,100)  مستحقةتوزيعات أرباح 

 ً  (40) 40  مصاريف مدفوعة مقدما
  ───────── ───────── 

 (1,822,044) 533,953  صافي النقدية من )المستخدمة في( النشاطات التشغيلية
  ───────── ───────── 

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

 (230,413) (1,707,482)  قيمة وحدات مستردة
  ───────── ───────── 

 (230,413) (7,482)  صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية
  ───────── ───────── 

 (2,052,457) 526,471  الزيادة )النقص( في األرصدة لدى البنوك 
    

 2,288,783 236,326  السنةفي بداية األرصدة لدى البنوك 
  ───────── ───────── 

 236,326 762,797  السنةاألرصدة لدى البنوك في نهاية 
  ═════════ ═════════ 

    التدفقات النقدية التشغيلية من توزيعات أرباح
    

 41,573 85,096  توزيعات أرباح مستلمة
  ═════════ ═════════ 
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 ائمة التغيرات في صافي الموجوداتق
 2017 ديسمبر 31في  المنتهيةللسنة 

 

 
2017 

 لاير سعودي
2016 

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

 3,502,777 3,277,560 صافي الموجودات في بداية السنة
 ───────── ───────── 

   
   التغيرات من العمليات

 5,196 (221,303) من العملياتدخل ال)الخسارة(  صافي
 ───────── ───────── 

   التغيرات من معامالت الوحدات:
 - 1,700,000 متحصالت من وحدات مباعة

 (230,413) (1,707,482) قيمة وحدات مستردة
 ───────── ───────── 

 (230,413) (7,482) صافي التغير من معامالت الوحدات
 ───────── ───────── 

 3,277,560 3,048,775 صافي الموجودات في نهاية السنة
 ═════════ ═════════ 

   
   معامالت الوحدات

   
   ديسمبر: 31فيما يلي ملخص لمعامالت الوحدات للسنة المنتهية في 

   

 
2017 

 وحــدات
2016 

 وحــدات
 ───────── ───────── 

 324,569 301,227 السنةالوحدات في بداية 
 ───────── ───────── 

 - 162,155 وحدات مباعة
 (23,342) (162,860) مستردةوحدات 

 ───────── ───────── 

 (23,342) (705) في الوحدات النقص صافي
 ───────── ───────── 

 301,227 300,522 الوحدات في نهاية السنة
 ═════════ ═════════ 
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 عــام -1
 
 نشئأ ،السعودي باللاير المدة محدد غير استثماري صندوق هو ("الصندوق") السعودية لألسهم كابيتال الخير صندوق إن

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

أسهم الشركات االستثمار في من خالل  لمتوسط والطويلارأس المال على المدى  تحقيق نمو فيإلى يهدف الصندوق 
ً السعودية  األسهمسوق لمدرجة في اومع أحكام الشريعة االسالمية السعودية المتوافقة  ي ف خالل االستثمار من وأيضا

المتوافقة مع أحكام الشريعة عمليات أو صناديق المرابحة المتدنية المخاطر في وألسهم الشركات السعودية الطروحات 
 . أو من خالل االستثمار في أدوات أسواق النقد المتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية االسالمية

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

ذي القعدة  19(. بدأ الصندوق عملياته بتاريخ 2013سبتمبر  3هـ )الموافق 1434شوال  27هيئة السوق المالية بتاريخ 
 (.2013سبتمبر  25هـ )الموافق 1434

 
 تمسك دفاتر وسجالت الصندوق باللاير السعودي.

 
 اللوائح النظامية -2

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

( لالئحة صناديق االستثمار 2016نوفمبر  6هـ )الموافق 1438صفر  6من  ( واعتباراً 2006ديسمبر  24)الموافق 
( 2016مايو  23هـ )الموافق 1437شعبان  16ادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ ( الص"الالئحة المعدلة") ةالجديد

 ها.مملكة العربية السعودية اتباعوالتي تنص على األمور التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية العاملة في ال
 

 السياسات المحاسبية الهامة -3
 

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

 أهم السياسات المحاسبية المتبعة:بياناً بونورد فيما يلي 
 

 العرف المحاسبي
 تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة لتشتمل على قياس االستثمارات التجارية بالقيمة العادلة.

 
 االستثماراتتقويم 

ي الصناديق يتم تقويم االستثمارات ف. قائمة المركز الماليلغرض المتاجرة بسعر السوق بتاريخ  المشتراةتقوم االستثمارات 
االستثمارية على أساس صافي قيمة الموجودات المعلن من قبل مدير الصندوق. تدرج األرباح والخسائر غير المحققة 

رية وكذا األرباح والخسائر المحققة عن استبعاد االستثمارات التجارية في قائمة الناتجة عن إعادة تقويم االستثمارات التجا
 العمليات.

 
 المعامالت االستثمارية

 الت االستثمارية بتاريخ التداول.تقيد المعام
 

 إثبات اإليرادات
 .)أي عند االقرار بأحقية الصندوق الستالمها( اإلعالن عنهايتم إثبات توزيعات األرباح عند 

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

كلفة تالمعلنة. تحدد األرباح والخسائر المحققة عن االستثمارات التجارية المباعة على أساس االستثمارات التجارية 
 المتوسط المرجح.

 
 الزكاة وضريبة الدخل

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

 المصاريف
 .االستحقاقيتم إثبات المصاريف على أساس مبدأ 

 
 العمالت األجنبية

حويل حين إجراء المعامالت. ويعاد ت تحّول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة
أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ قائمة المركز المالي بأسعار التحويل السائدة 

 ة عن التحويل في قائمة العمليات.في ذلك التاريخ. تدرج األرباح والخسائر الناتج
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 التجارية االستثمارات -4

 2017ديسمبر  31
 ةالتكلف

 لاير سعودي
 القيمة السوقية

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

    )حسب القطاع( استثمارات األسهم
 25 592,983 537,465 مواد

 20 464,699 457,878 بنوك 
 12 270,033 269,434 ومشروباتأطعمة 

 9 219,852 240,404 معدات وخدمات رعاية صحية
 6 139,342 143,767 خدمات تجارية ومهنية

 6 136,661 138,774 خدمات اتصاالت
 5 117,366 113,122 عقاراتإدارة وتطوير 

 5 117,027 140,982 طاقة
 3 73,077 84,159 نقل

 2 55,153 47,478 تجزئة
 2 45,030 52,767 حياتيةوعلوم أدوية وتقنية حيوية 

 2 35,768 33,726 منافع عامة 
 1 24,680 31,824 استهالكيةخدمات 

 1 22,138 21,580 أطعمة وسلع أساسية بالتجزئة
 1 12,297 14,430 رأسماليةسلع 

 ───────── ───────── ───────── 
 100 2,326,106 2,327,790 اإلجمالي

 ═════════ ═════════ ═════════ 
 
 

 2016ديسمبر  31
 ةالتكلف

 لاير سعودي
 القيمة السوقية
 للقيمة السوقية ٪ لاير سعودي

─────────────────── ───────── ───────── ───────── 
    )حسب القطاع( استثمارات األسهم

 29 887,451 852,499 مواد
 15 477,807 469,309 بنوك 

 13 420,179 398,297 إدارة وتطوير عقارات
 8 252,260 248,417 يةاستثمار في صناديق استثمار

 6 180,645 173,179 خدمات اتصاالت
 5 150,607 135,038 نقل

 5 147,458 132,689 طاقة
 4 120,515 103,373 ومشروبات أطعمة 
 3 109,318 157,706 تجزئة

 3 101,085 123,491 أطعمة وسلع أساسية بالتجزئة
 3 90,385 116,377 استهالكيةخدمات 

 2 61,305 52,767 حياتيةوعلوم أدوية وتقنية حيوية 
 1 41,530 44,669 معدات وخدمات رعاية صحية

 1 29,406 31,055 سلع رأسمالية
 1 23,204 21,241 خدمات تجارية ومهنية

 1 11,284 9,107 منافع عامة 
 ───────── ───────── ───────── 

 100 3,104,439 3,069,214 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ 
    
    

ال يوجد لدى الصندوق نظام كذلك  يتم تداول استثمارات األسهم في سوق األسهم السعودي )تداول( وهي غير مصنفة. 
تصنيف داخلي. يقوم مدير الصندوق بالحد من المخاطر وذلك بمراقبة المخاطر التي تتعرض لها القطاعات المستثمر 

 .قطاع على حدهلكل  ودفيها، ووضع حد
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 المصاريف المستحقة الدفع -5

 
2017 

 لاير سعودي
2016 

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

 34,326 30,000 مراجعةأتعاب 
 12,658 2,658 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

 4,973 - رسوم تداول
 ───────── ───────── 

 32,658 51,957 
 ═════════ ═════════ 

 
 ، صافيالمتاجرة دخل)خسارة(  -6

 
 ديسمبر كما يلي: 31في المنتهية المتاجرة خالل السنة  دخلإن 

 
2017 

 لاير سعودي
2016 

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

  212,841 (36,909) غير محققة، صافي )خسائر( أرباح 
 (138,771) (163,030) ، صافي ة(خسارربح )

 ───────── ───────── 

 (199,939) 74,070 
 ═════════ ═════════ 

 
 المصاريف األخرى -7

 
2017 

 لاير سعودي
2016 

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

 50,000 45,742 مهنيةأتعاب 
 10,000 10,000 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

 7,500 7,500 نظاميةرسوم 
 5,000 5,000 رسوم تداول

 ───────── ───────── 

 68,242 72,500 
 ═════════ ═════════ 

 
 ذات العالقة الجهاتلمعامالت مع ا -8

 
قبل احتساب أتعاب  من صافي موجودات الصندوق ٪1.25يقوم مدير الصندوق باحتساب أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدره 

 .السنةتمثل أتعاب اإلدارة الظاهرة في قائمة العمليات األتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق خالل . اإلدارة
 

إجمالي االكتتاب. إضافة  بخصمه منمن المبلغ المستثمر ويدفع إلى مدير الصندوق وذلك  ٪1يتم احتساب اكتتاب بواقع 
من  ٪0.25عمولة على االسترداد المبكر قدرها  بخصميقوم مدير الصندوق وطبقاً لشروط وأحكام الصندوق إلى ذلك، 

 .االكتتابشهر من عمليات االسترداد التي تتم خالل 
 

ً لشروط وأحكام الصند وق يسترد مدير الصندوق من الصندوق المصاريف األخرى المتكبدة نيابة عن الصندوق وطبقا
ارية والمصاريف المماثلة مثل أتعاب المراجعة، والمصاريف النظامية واألتعاب القانونية والوساطة والخدمات االستش

 األخرى.
 

 مدير الصندوق أيضاً كأمين حفظ الستثمارات الصندوق. يعملتداول من خالل مدير الصندوق. كما  فييتم تنفيذ المعامالت 
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 تتمة - ذات العالقة الجهاتلمعامالت مع ا -8
 

 :كما يلي خالل السنةعالقة الجهات ذات الالمعامالت مع كانت 
 مبلغ المعاملة، مدين )دائن(  
  ───────────────────── 

 طبيعة المعاملة الجهة ذات العالقة
2017 

 لاير سعودي
2016 

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

 (39.197) (39,318) أتعاب إدارة الصندوق مدير الصندوق
 -        (1,700,000) من اكتتاب في وحدات استرداد 
    

 (10.000) (10,000) دارةاإلأعضاء مجلس أتعاب  أعضاء مجلس إدارة الصندوق
 

 :العالقةذات الجهات / من (إلى) الرصيد المستحقبيان بفيما يلي 
 الرصيد، مدين )دائن(  
  ───────────────────── 

 الرصيدطبيعة  الجهة ذات العالقة
2017 

 لاير سعودي
2016 

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

 (12.538) (9,820) أتعاب إدارة مستحقة مدير الصندوق
 3.217.118 1,355,390 مملوكةقيمة وحدات  

 (12.658) (2,658) دارةاإلأعضاء مجلس أتعاب  أعضاء مجلس إدارة الصندوق
 

وحدة( مملوكة من  295.691: 2016وحدة ) 133.536على  2017 ديسمبر 31في كما تشتمل الوحدات المصدرة 
 .قبل مدير الصندوق

 
 إدارة المخاطر -9

 
 العموالت الخاصةمخاطر أسعار 

تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة عن إمكانية تأثير التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق على الربحية 
 القيمة العادلة لألدوات المالية.المستقبلية أو 

 
عمولة، بما في ذلك إيداعات المرتبطة بالموجودات والمطلوبات بشأن 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 معدالتقلبات تتعرض لتال ثابتة و
 

 مخاطر االئتمان
 وتمثل عدم تمكن طرف ما من الوفاء بالتزاماته بشأن أداه مالية ما مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.

 
ندوق للحد . يسعى مدير الصلدى 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
  



 صندوق الخير كابيتال لألسهم السعودية

 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية
 2017ديسمبر  31في 

 

11 

 تتمة - إدارة المخاطر -9
 

 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.
 

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

 القيمة العادلة لألدوات المالية -10
 

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 

المتداولة  األسعارساس المتداولة في األسواق المالية النشطة، تحدد القيمة العادلة على أ لالستثماراتتعامل عادل. بالنسبة 
 في السوق.

 
وفقاً لتقديرات مدير الصندوق، فإن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى تقارب  التجارية بالقيمة العادلة. االستثماراتتقيد 

 الموجودات قصيرة األجل بطبيعتها.القيمة الدفترية ألن هذه 
 

 أخر يوم للتقويم -11
 

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