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 مقدمة:

، م2019)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 

 .م2019العام 

 معلومات االستثمار  -أواًل 

  اإليضاح  البيان #

 السعودية لألسهم كابيتال الخير صندوق الصندوق اسم 1

 

2 

 

اهداف وسياسات االستثمار 

 وممارساته

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

 السعودية األسهم سوق في المدرجة الشركات أسهم في االستثمار خالل من

 الصناديق ووحدات السعودية الشركات ألسهم األولية الطروحات في االستثمارو

 امأحك مع المتوافقة المخاطر المتدنية المرابحة صناديق أو عمليات وفي المتداولة

 مع المتوافقة النقد أسواق أدوات في األستثمار خالل من أو اإلسالمية الشريعة

 .اإلسالمية الشريعة ومبادئ أحكام

 سوف نقدية توزيعات شكل على أو محققة رأسمالية أرباح كانت سواءً  األرباح جميع واألرباح الدخل توزيع سياسة 3

 .الصندوق في استثمارها يعاد

 

 متاح عند الطلب وبدون مقابل. م2019 للعامالسعودية  لألسهم كابيتال الخير لصندوق السنوي التقريرمالحظة: 

 أداء الصندوق  -ثانيًا 

 

، من خالل البنود م2016و م 2019ما بين  االربعة األعوامخالل الصندوق داء آالجداول التالية توضح مقارنة بين  -1

 التالية:
 

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

م2019 م2018  م2017   البند 2016م 

 قيمه أصول الصندوق 3,302,861.81 3,052,173.96 2,947,480 4,244,276.50
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 (سعودي ريال)مالية  ةالصندوق لكل وحدة فى نهاية كل سنصافي قيمة أصول  -ب

م2019 م2018  م2017   البند 2016م 

 قيمة أصول الصندوق لكل وحدة 10.96 10.15 9.8089 10.8232

 

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

م2019 م 2018   البند 2016م 2017م 

 أقل أعلى أقل أعلى أقل أعلى أقل أعلى
 صافي قيمة أصول الصندوق

11.35 9.61 11.48 9.52 11.06 9.73 10.91 9.05 
 

 مالية سنة كل نهاية فى المصدرة الوحدات عدد -د

م2019 م2018   البند 2016م 2017م 

 المصدرة الوحدات عدد 0 162,154.94 0 255,684.85
 

 قيمة االرباح الموزعة لكل وحدة  -ه

 .م2019ال توجد أي أرباح موزعة على وحدات الصندوق خالل عام        

 نسبة المصروفات  -و

م2019 م2018  م2017   البند 2016م 

 المصروفات نسبة %2.62 3.61% 4.31% 2.53%

 سجل أداء الصندوق وفقًا للبنود التالية: -2

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

 

اإلنشاء منذ العائد خمس  سنوات  

م(9201-5201)  

-9201لثالث سنوات )

م(7201  
 م(2019)لسنة واحدة 

 البند

 العائد اإلجمالي 10.34% %-1.20 %-6.79 8.23%
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 منذ التأسيس( أوالعائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية ) -ب

 

 م2019تعاب التي تحملها الصندوق خالل العام الخدمات والعموالت واأل  -ج

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

 وهي على النحو التالي:

(المبلغ )بالريال السعودي  البند 

 أتعاب االدارة   39,244.18

 رسوم الحفظ   15,000.00

 الشرعية  ةاللجن مكافآت     -

 اتعاب مراقب الحسابات   33,600.00

 مكافات أعضاء مجلس االدارة   7,342.00

 الرسوم الرقابية   7,500.00

 رسوم المؤشر االرشادي      -

 رسوم السوق المالية   5,250.00

 مصاريف آخرى   2,958.00

 

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

  2.53هي صول قيمة األ من صافي م2019إجمالي نسبة المصروفات كما فى عام أن%. 

  تخفيضها  أورسوم  أي عناالعفاء  التنازل أو يقررأن مدير الصندوق لم. 

 

 العائد

 منذ

 اإلنشاء

 البند 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

8.23% 10.34% - 3.4 2 % -7.29% 1.22% -6.79% 12.21% 3.48% 
 اإلجمالي العائد
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  ايجابي بشكل أثر مما عدة عوامل بسبب تذبذبات  والمحلية العالمية سواقاأل شهدت م2019العام  فىأنه  -3

 .م2019خالل العام  الصندوق داءأ على

وذلك على النحو  التصويت فى الجمعيات العمومية لصالح الصندوقبم 2019مدير الصندوق خالل العام  قام  -4

 التالي:

لشركة المتقدمة التصويت )وموضوع التصويت وقرار  الجمعية العامة العادية 19/03/2019 -أ

 ) للبتروكيماويات

 جدول االعمال اوافق ال اوافق امتنع

 .م2018ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في    √

 .م2018ديسمبر 31التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في    √

 م2018ديسمبر  31على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في التصويت    √

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة    √

المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والسنوي 

 .م ، وتحديد أتعابه2019من العام المالي 

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع لعام    √  

( من رأس المال وتكون حصة السهم الواحد %7( مليون ريال تمثل نسبة )137.8م بواقع )2018

االستحقاق المقيدين ( هلله، على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم يوم 0.70)

في سجل مساهمي المصدر لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد 

 .إجتماع الجمعية العامة العادية الثالث عشر

م 25/09/2018م و 07/06/2018م و 18/03/2018التصويت على قرارات مجلس اإلدارة بتواريخ  √  

اهمين عن الربع األول والثاني والثالث من السنة المالية بما تم توزيعه من أرباح على المس

( من رأس المال %21( مليون ريال وبنسبة )413.3م بواقع )31/12/2018الحالية المنتهية في 

 ( ريال للسهم الواحد.2.1وتكون الحصة الموزعه )

وي وي أو ربع سنالتصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سن  √  

م، وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف وفقًا للضوابط واإلجراءات 2019عن العام المالي 

التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و 

 .تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية

( 200.000بصرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بواقع )التصويت على توصية مجلس اإلدارة     √

 .م2018ديسمبر  31ريال لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

ديسمبر  31التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في      √

 م2018
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 )وموضوع التصويت وقرار التصويت )لمصرف االنماء  العاديةالجمعية العامة م 2019 -03-26 -ب

 جدول االعمال اوافق ال اوافق امتنع

 .م2018ديسمبر  31التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في    √

 .م2018ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في    √

ديسمبر  31تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في التصويت على    √

 .م2018

ديسمبر  31التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ    √

 .م2018

م 2018التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي   √  

( ريال بعد 1,489,967,444( من رأس المال بإجمالي )%10ريال( وبنسبة ) 1ريال واحد ) بواقع

سهم تمثل أسهم الخزينة للمصرف، على أن تكون األحقية للمساهمين  10,032,556خصم 

المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز 

يومًا من تاريخ  15لي تاريخ االستحقاق، وسيتم التوزيع خالل اإليداع في ثاني يوم تداول ي

 .االستحقاق

( ريال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 4,420,000التصويت على صرف مبلغ )   √

 م2018ديسمبر  31المنتهي بتاريخ 

مراجعة وذلك التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة ال    √

لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والسنوي من العام 

 .م وتحديد أتعابهما2019المالي 

 التصويت على تحديث الئحة الترشح لعضوية مجلس اإلدارة     √

 التصويت على تحديث الئحة لجنة المراجعة      √

 التصويت على سياسة توزيع األرباح      √

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة )الدورة الرابعة( والتي تبدأ اعتبارًا    √

م من بين المرشحين لعضوية 2022/05/20م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في 2019/05/21من 

التراكمي)مرفق السير الذاتية(، مع مالحظة أنه في حال المجلس وذلك باستخدام التصويت 

كانت نتائج التصويت ال تمكن المصرف من تعيين الحد األدنى من األعضاء المستقلين في 

المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحالل أعضاء مستقلين مكان األعضاء غير 

 .المستقلين حسب عدد األصوات التي سيحصلون عليها

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة     √

م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في 2019/05/21القادمة )الدورة الرابعة( والتي تبدأ اعتبارًا من 

 :م )مرفق السير الذاتية(، وهم كل من2022/05/20

 .( المهندس/ مطلق بن حمد المريشدأ

 .تور/ سعد بن صالح الرويتع( الدكب

 ج( الدكتور/ أحمد بن عبدالله المنيف
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√   

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين مصرف اإلنماء وشركة اإلنماء طوكيو مارين، 

والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس اإلدارة 

د مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد المهندس/ مطلق بن حمد المريش

( ريال والترخيص بها لعام 35,000,000وثائق التأمين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بــ )

من األسهم في شركة اإلنماء طوكيو مارين،  %28.75قادم، حيث يملك مصرف اإلنماء نسبة 

( ريال، ومطالبات 28,934,000م بلغت )2018علمًا بأن األعمال والعقود التي تمت في عام 

 . ( ريال16,822,000مدفوعة بلغت )

√   

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين مصرف اإلنماء وشركة اإلنماء طوكيو مارين، 

والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس اإلدارة 

حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استضافة المهندس/ مطلق بن 

البنية التحتية لألنظمة اآللية لشركة اإلنماء طوكيو مارين، والذي بمقتضاه يستضيف مصرف 

( ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك 831,321اإلنماء بيانات الشركة بقيمة سنوية )

سهم في شركة اإلنماء طوكيو مارين، علمًا بأن األعمال من األ %28.75مصرف اإلنماء نسبة 

 .( ريال831,321م بلغت )2018والعقود التي تمت في عام 

√   

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين مصرف اإلنماء وشركة اإلنماء طوكيو مارين، 

والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس اإلدارة 

المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استئجار موقع 

تنوير )المملوكة لمصرف اإلنماء بالكامل( وشركة اإلنماء طوكيو مارين الستخدام بين شركة ال

( ريال، والترخيص بها 65,500شركة اإلنماء طوكيو مارين في أعمال األرشفة بقيمة سنوية )

من األسهم في شركة اإلنماء طوكيو  %28.75لعام قادم، حيث يملك مصرف اإلنماء نسبة 

 .( ريال65,500م بلغت )2018ل والعقود التي تمت في عام مارين، علمًا بأن األعما

√   

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين وكالة اإلنماء للتأمين التعاوني )المملوكة 

لمصرف اإلنماء بالكامل( وشركة اإلنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ 

و مجلس اإلدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعض

مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عمولة اتفاقية وكالة التأمين بقيمة تقدر بــ 

من  %28.75( ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف اإلنماء نسبة 2,200,000)

م 2018والعقود التي تمت في عام األسهم في شركة اإلنماء طوكيو مارين، علمًا بأن األعمال 

 .( ريال1,807,000بلغت )
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√   

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين مصرف اإلنماء وشركة اإلنماء طوكيو مارين، 

والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس اإلدارة 

غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد اتفاقية المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة 

مستوى خدمة بين أمانة الهيئة الشرعية بمصرف اإلنماء وشركة اإلنماء طوكيو مارين بمبلغ 

 %28.75( ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف اإلنماء نسبة 75,000إجمالي )

عمال والعقود التي تمت في عام من األسهم في شركة اإلنماء طوكيو مارين، علمًا بأن األ

 .( ريال75,000م بلغت )2018

الوطنية لشركة وموضوع التصويت وقرار التصويت ) الجمعية العامة العادية2019 -20-20 -ت

 ) للتعليم

 جدول االعمال اوافق ال اوافق امتنع

 . 31/08/2018التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في    √

 . 31/08/2018التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في    √

 . 31/08/2018التصويت على التقرير السنوي لمجلس االدارة عن العام المالي المنتهي في     √

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة      √

وذلك لمراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي الذي المراجعة 

 م2020والربع االول والثاني من العام المالي  31/08/2019سينتهي في 

التصويت على توصية مجلس االدارة بتوزيع ارباح عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي   √  

( هلله للسهم الواحد بما 0.40( ريال بواقع )17.200.000مبلغ )بإجمالي  31/08/2018في 

من رأس مال الشركة وأحقيه األرباح تكون للمساهمين المالكين لألسهم بتاريخ  %4يعادل 

انعقاد الجمعية العامة و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع األوراق المالية 

نعقاد الجمعية العامة ، وسيتم االعالن عن تاريخ التوزيع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ ا

 . الحقا

 . 31/08/2018التصويت على براءة ذمة أعضاء مجلس االدارة عن العام المالي المنتهي في     √

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة أجا     √

والتي لعضو مجلس االدارة االستاذ/ محمد بن ابراهيم الخضير ، واالستاذ  للتجارة والمقاوالت

 2018/ خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها وهي عقود مقاوالت انشاء خالل عام 

ملحق لتنفيذ مقاولة أنشاء مبنى فصول دراسية 2وهي عبارة عن عقد +  2019وممتدة للعام 

( ريال وقيمة ملحق 6.582.500لمجمع الريان ، وقيمة العقد ) إضافية لمدارس التربية النموذجية

 .( ريال ، وبدون شروط تفضيلية287.759عقد اعمال اضافية بقيمة )

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة أجا     √

/ محمد بن ابراهيم الخضير ، واالستاذ للتجارة والمقاوالت والتي لعضو مجلس االدارة االستاذ

/ خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها وبناء على توصية لجنة تلقي العطاءات بالتعاقد 
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مع شركة أجا للتجارة والمقاوالت لتنفيذ وانشاء مجمع الترجي التعليمي وقيمة العقد اإلجمالية 

 .ون شروط تفضيليةريال شاملة ضريبة القيمة المضافة ، وبد 25.367.843

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة ريفان      √

للتشغيل والصيانة ، والتي لعضو مجلس االدارة االستاذ/ محمد بن ابراهيم الخضير ، واالستاذ 

ة للصيانة والنظافة خالل / خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها وهي عقود استئجار عمال

وهي عبارة عن عقد استئجار عمالة تكلفة العامل  2019وممتدة للعام  2018عام 

( ريال عن 5500( ريال الى ) 4000( ريال للعامل الغير سعودي ، ومبلغ من ) 3075الشهرية)

عامل ( وهي عقود مستمرة بقيم متغيرة على  –العامل السعودي حسب طبيعة عمله )فني 

 .عدد العمال ، وبدون شروط تفضيلية حسب

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة ريفان      √

للتشغيل والصيانة ، والتي لعضو مجلس االدارة االستاذ/ محمد بن ابراهيم الخضير ، واالستاذ 

عقود ادارة وتشغيل لمشاريع الشركة بقيمة / خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها وهي 

 .( من عقود مقاولي المشاريع وهي عقود مستمرة ، وبدون شروط تفضيلية1.5%)

لتصويت على تفويض مجلس االدارة بتوزيع ارباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي ا √  

والصرف وفقا  ، وتحديد تاريخ االستحقاق 31/08/2019عن العام المالي الذي سينتهي في 

 . للضوابط واالجراءات التنظيمية

لتصويت على مكافأة اعضاء مجلس االدارة )بدل حضور جلسات ( عن العام المالي المنتهي ا    √

( ريال عن االجتماع الواحد لكل 1000ريال ( بواقع )16000بمبلغ اجمالي ) 31/08/2018في 

   عضو

إثنان  أعضاء (4) أربعةمن  السعودية لألسهم كابيتال الخيرصندوق يتألف مجلس إدارة  :مجلس إدارة الصندوق  -5

م، وتمت مناقشة العديد من 2019عقد مجلس إدارة الصندوق إجتماعين خالل العام وقد منهم مستقلين، 

باإلضافة إلى ،  مراجع حساباتالمواضيع المتعلقة بالصندوق من ضمنها أداء الصندوق خالل العام وتعيين 

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

التعديالت التي طرأت على مستندات الصندوق و التأكد من التزام مدير الصندوق بالقيود االستثمارية المنصوص 

 .عليها في هذه المستندات

 الصندوق: نبذة عن مدير ثالثا 

 اسم وعنوان مدير الصندوق -1

 عوديةالس العربية المملكة ألنظمة وفقا تم تأسيسها مقفلة سعودية مساهمة شركة ،السعودية كابيتال الخير

 هيئة قبل من ومرخصة الرياض، مدينة في والصادر هـ27/03/1430 وتاريخ 1010264915 رقم تجاري بسجل
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، 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

 ربحية االعتبار في خذاً آ بناًء على دراسة مدير الصندوق، الشركات أسهم اختيار خالل من الصندوق إدارةتم 

 ." التحليل االساسي الربحية معدل ونمو الشركة
 

 .م9201 العام خالل االسترشادي بالمؤشر مقارنة الصندوق داءآ يوضح التالي الجدول -3

م9201العام   البند 

داء الصندوقآ 10.34%  

 داء المؤشر االرشاديآ 8.49%
 

 م9201العام خالل  مستندات الصندوقتفاصيل أي تغييرات حدثت على   -4

 # الفقرة أسباب التغيير

نيون واستشاريون )عضو تعيين  شركة العظم والسديري  محاسبون قانوتم 

لخفض  خارجي لصندوق بداًل من إرنست ويونغ(كمراجع ةيكرو الدول

 .المصاريف واألتعاب

 1 والعنوان: المحاسب القانوني

 تغيير المراجع الخارجي للصندوقلتتماشى مع 
العنوان المسجل وعنوان العمل 

 للمحاسب القانوني
2 

 تغيير المراجع الخارجي للصندوقلتتماشى مع 

 :أتعاب المحاسب القانوني

المحاسب القانوني والتي تعديل أتعاب 

ريال سعودي بدال من  32,000تعادل 

 ريال سعودي . 50,000

3 
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( من الئحة صناديق 2للتتوافق مع متطلبات الملحق ) تعديل الفقرة

 االستثمار

( مدير الصندوق: 12الفقرة )ز( من الفقرة )

أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير تم تعديل 

 كلالصندوق وأنشطة العمل الرئيسية ل

 زعضو

4 

، م2019أن شروط وأحكام الصندوق من خالل استراتيجية الصندوق، والمخاطر المتوقعة خالل العام  -5

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

 .علومات كافية بشأن أنشطة الصندوقومبني على م
 

ادارة صندوق الخير كابيتال  أن رسومكما  شروطه وأحكامه، بالحدود المذكورة فى يستثمر صندوق ال  -6

 يوضحالجدول التالى  صول الصندوق،أمن صافي قيمة  %1.25لألسهم السعودية هي 

 :م2019خالل العام  اآلخرىالتي تمت في الصناديق  االستثمارات
 

 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 عموالت أيوجد أنه ال ت -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

 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   
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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 

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

 

  القانونيالمحاسب نبذة عن  :خامسًا 

( اسم وعنوان المحاسب القانوني.1  

 شركة العظم والسديرى محاسبون ومراجعون قانونيون 

12241طريق األمير محمد بن عبدالعزيز، الرياض   

 السعودية العربية المملكة

966112175000 هاتف: +  

+000696611217فاكس:   

م والموضحة في 9201رأي المحاسب القانوني حيال القوائم المالية للصندوق خالل العام   (2

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

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

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

 م لتلك القوائم.2019صندوق اإلستثمار عن العام المالي 

 م.2019أن القوائم المالية تقدم بصورة صحيحة وعادلة المركز المالي للصندوق للعام   ج(
 

  : القوائم المالية للصندوقسادساً 

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

 .العظم والسديرى محاسبون ومراجعون قانونيون


















































