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           المحتويات

 معلومات صندوق االستثمار أواًل: 

ثانيا: نبذة عن مدير الصندوق        

 للصندوق المالية القوائم: ثالثاً 

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

عام الالنصف األول من خالل  للصكوك بلص 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 #

 .للصكوك بلص كابيتال الخير صندوق الصندوق اسم 1

 

2 

 

االستثمار اهداف وسياسات 

 وممارساته

 المتوسط المدى على المال رأس في نمو لتحقيق الصندوق يهدف

 في االستثمار خالل من الموزع الدخل من عوائد وتحقيق والطويل

 امأحك مع متوافقة مالية وأوراق للدخل مدرة استثمارات تشمل محفظة

 .اإلسالمية الشريعة
 

 متاح عند الطلب وبدون مقابل. م2016 للعام للصكوك بلص كابيتال الخير لصندوق السنوي التقريرمالحظة: 

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

 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
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 أنشطة االستثمار خالل الفترة  -2

 من متنوعة محفظة لبناء العالمية الصكوك أسواق في االستثمارية الفرص بإيجاد الصندوققام مدير   

على  تعتمد االستثمارية ستراتيجيةالا وكانت . اإلسالمية الشريعة أحكام مع المتوافقة المالية األوراق

 القمة إلى القاعدة من االستثمار منهجية على بناءً  االئتمانية األدوات واختيار ،األسواقتقويم ظروف 

 التحاليل مقدمي ومن أطراف آخرى، من مختارة وبحوث ،المكّثف االئتماني للبحث داخلي إجراء باستخدام

 لتحقيق اهداف الصندوق. المالئمة االستثمارية الفرص إليجاد االئتمانية

 م2017خالل النصف األول من العام بالمؤشر االسترشادي الجدول التالي يوضح أداء الصندوق مقارنة  -3

م2017النصف األول من العام   البند 

1.56%  داء الصندوقأ 

31.1%  االرشاديالمؤشر داء أ 

 

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

 

 # الفقرة مالحظات

 مستقل بند بإضافة والمصاريف الرسوم في تعديل ال يوجد 

 .الحسابات مراجع ألتعاب وأساسي
1 

 

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

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

 .علومات كافية بشأن أنشطة الصندوققرار مدروس ومبني على م
 

      بأن الصندوق لم يقم . علماً شروط وأحكام الصندوقبالحدود المذكورة فى صندوق يستثمر ال -6

 .م2017خالل النصف األول من العام باإلشتراك بأي صندوق استثمار آخر 
 

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



 
 للصكوك بلصصندوق الخير كابيتال 

  (السعوديةالخير كابيتال شركة )مدار من قبل 

 القوائم المالية األولية )غير مراجعة(

 2017يونيو  30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  





  الخير كابيتال بلص للصكوكصندوق  

 جزءاً من هذه القوائم المالية األولية.  8إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت

 2 

   األوليةقائمة المركز المالي 
 2017يونيو  30كما في 

 

 2016يونيو  30 2016ديسمبر 31 2017يونيو  30  

 )غير مراجعة( )مراجعة( )غير مراجعة(  

          دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي إيضاح 

     الموجودات

 428.987 971,573 980,692 4 نقدية وشبه نقدية 

 595.366 789,338 1,221,832 5 متاحة للبيع  استثمارات

 508.688 430,401 -     6 إيداعات مرابحة 

 15.435 19,006 34,695  دخل عمولة خاصة مستحقة

         -     22 2,249  مصاريف مدفوعة مقدماً 

  2,239,468 2,210,340 1,548,476         

     المطلوبات

 5.647 5,744 4,304  أتعاب إدارة مستحقة 

         17.248 6,747 3,311  مصاريف مستحقة الدفع 

         22.895 12,491 7,615  إجمالي المطلوبات 

         1.525.581 2,197,849 2,231,853  صافي الموجودات

     

         14.970 21,124 21,124  الوحدات المصدرة

         91.101 104.05 105.66   قيمة الوحدة
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 )غير مراجعة(األولية ائمة العمليات ق

 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 2016    2017    إيضاح 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي   
        

     االستثمارات دخل

 29.548 33,807   دخل عمولة خاصة

 -      (20)   خسارة ترجمة عمالت 
       

   33,787 29.548 
       

      المصاريف 

 (5.682) 7,976  7 أتعاب إدارة

 (7.077) 21,101   أخرى
       

   29,077 (12.759) 
       

 16.789 4,710   دخل العمليات صافي
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 )غير مراجعة( األولية قائمة التدفقات النقدية

 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
     2017     2016 
        دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

      النشاطات التشغيلية
 16.789  4.710  صافي دخل العمليات

     
     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 -       (403,200)  ، صافيمتاحة للبيعإستثمارات  

 (508.688)  430,401  إيداعات مرابحة 

 (10.310)  (15,689)  خاصة مستحقة دخل عمولة

 3.656  (1.440)  أتعاب إدارة مستحقة 
 (1.605)  (3,436)  مصاريف مستحقة الدفع 

        -      (2,227)  مصاريف مدفوعة مقدماً     

        (500.158)  9,119  النشاطات التشغيلية)المستخدمة في( صافي النقدية من 

      التمويليةالنشاطات 

 -       1,200,000  متحصالت من الوحدات المباعة
        -       (1,200,000)  قيمة الوحدات المستردة

        -       -        النشاطات التمويلية النقدية المستخدمة فيصافي 

 (500.158)  9,119  النقدية وشبه النقدية في  الزيادة )النقص(
        929.145  971,573  في بداية الفترة وشبه النقديةالنقدية 

        428.987  980,692  في نهاية الفترة النقدية وشبه النقدية

     
     دخل عمولة خاصةالتدفقات النقدية التشغيلية من 

        19.238  18,118  مستلمة دخل عمولة خاصة
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 )غير مراجعة( األوليةقائمة التغيرات في صافي الموجودات 

 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
  2017     2016 
        دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
     

        1.479.498  2,197,849  صافي الوحدات في بداية الفترة
     

     التغيرات من العمليات 
 16.789  4,710  دخل العمليات صافي

        29.294  29,294  أرباح غير محققة عن استثمارات متاحة للبيع 

        46.083  34,004  صافي التغير من العمليات 

     التغيرات من معامالت الوحدات:

 -        1,200,000  متحصالت من الوحدات المباعة
        -        (1,200,000)  قيمة الوحدات المستردة

        -        -        صافي التغير من معامالت الوحدات

        1.525.581  2,231,853  صافي الموجودات في نهاية الفترة

 

 معامالت الوحدات 

 

 ً  : يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  معامالت الوحداتل فيما يلي ملخصا

 
      2017     2016 
         دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   
      

         14.970  21,124   الوحدات في بداية الفترة
      

 -        11,345   وحدات مباعة
         -        (11,345)   وحدات مستردة

         -        -         في الوحدات صافي النقص

         14.970  21,124   الفترةالوحدات في نهاية 
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  األولية إيضاحات حول القوائم المالية
 2017يونيو  30

 
 عــام - 1

 شركة نبي اتفاق بموجب أنشئ المدة، محدد غير استثماري صندوق هو ("الصندوق") للصكوك بلص كابيتال الخير صندوق إن 

  (."الوحدات مالكي") فيه المستثمرين لمصلحة (،"الصندوق مدير") السعودية العربية كابيتال الخير

المال على المدي المتوسط والطويل وتحقيق عوائد من الدخل الموزع من خالل االستثمار يهدف الصندوق لتحقيق نمو في رأس  

 في محفظة تشمل استثمارات مدرة للدخل وأوراق مالية متوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية.

يئة وق من قبل هتعمل شركة الخير كابيتال السعودية مديراً وأمين حفظ للصندوق تمت الموافقة على شروط وأحكام الصند 

ـ )الموافق 1435جمادي الثاني  29السوق المالية بتاريخ  هـ 1435شعبان  3(. بدأ الصندوق عملياته بتاريخ 2014أبريل  29ه

  (.2014يونيو  1)الموافق 

 .بالدوالر األمريكيتمسك دفاتر وسجالت الصندوق  

 عمليات. لالسنوية لإن النتائج األولية قد ال تعتبر مؤشراً دقيقاً على النتائج  

 

 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 )الالئحة المعدلة( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية 

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

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

 

  السياسات المحاسبية الهامة - 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 

 التاريخية. التكلفة لمبدأ فقاً و األولية المالية القوائم تعد 

 النقدية وشبه النقدية   

وفترة  مرابحةال من األرصدة لدى البنوك وإيداعاتالمشار إليها في قائمة التدفقات النقدية األولية تتكون النقدية وشبه النقدية  

ً استحقاقها األصلية   .تقل عن تسعين يوما

 تقويم اإلستثمارات 

 تدرج األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة تقويم. التقويمبسعر السوق بتاريخ  المتاحة للبيعتقوم االستثمارات  

االستثمارات المتاحة للبيع في قائمة التغيرات في صافي الموجودات األولية. تدرج األرباح والخسائر المحققة عن استبعاد 

 ولية.االستثمارات المتاحة للبيع في قائمة العمليات األ

س العائد بالعالوه أو الخصم على أسا تقيد االستثمارات المشتراه بنية االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة )المعدلة 

 الفعلي، ناقصاً االنخفاض في القيمة. 

تحقة في نهاية الخاصة المستقيد إيداعات المرابحة بالتكلفة ناقصاً المبالغ عير القابلة للتحصيل. يتم االفصاح عن دخل العمولة  

 الفترة بصورة مستقلة.

 المعامالت االستثمارية  

 تقيد المعامالت االستثمارية بتاريخ التداول.  

 إثبات اإليرادات  

دخل العموالت الخاصة على اساس العائد الفعلي. تحدد األرباح والخسائر المحققة عن االستثمارات المباعة على يتم إثبات  

 ط المرجح.أساس المتوس
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 تتمة   – األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 2017يونيو  30

 
 
   تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  - 3

 الزكاة وضريبة الدخل  

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

 المصاريف  

 يتم إثبات المصاريف على أساس مبدأ اإلستحقاق.  

 العمالت األجنبية  

بأسعار التحويل السائدة حين إجراء المعامالت. ويعاد تحويل  لدوالرات أمريكيةالمعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية  تحّول 

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

 . األولية التاريخ. تدرج األرباح والخسائر الناتجة عن التحويل في قائمة العمليات

 

 قدية وشبه النقدية الن    - 4

 2016يونيو  30 2016ديسمبر  31 2017يونيو  30 

 )غير مراجعة( )مراجعة( )غير مراجعة( 

        دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

إيداعات مرابحة تقل فترة استحقاقها عن تسعين يوماً 
 424.017 524,523 967,772 )أنظر اإليضاح أعاله(

        4.970 447,050 12,920 رصيد لدى البنك 

 980,692 971,573 428.987 
       

 
 (.6اإليضاح ) جهات ذات العالقة بصورة مستقلة فييتم االفصاح عن إيداعات المرابحة لدى ال 
 
   المتاحة للبيع  االستثمارات - 5
 في آخر يوم تقويم للفترة:فيما يلي ملخص بمكونات محفظة االستثمارات المتاحة للبيع  

 )غير مراجعة( 2017يونيو  30
 

 القيمة السوقية التكلفة
 خسائر( الرباح )األ

 غير محققة 
        دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

        46,239 1,221,832 1,175,593 استثمارات متاحة للبيع 

 

 )مراجعة( 2016 ديسمبر 31
 

 السوقيةالقيمة  التكلفة
 األرباح )الخسائر( 

 غير محققة
        دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

        16,945 789,338 772,393 استثمارات متاحة للبيع 

 

 )غير مراجعة( 2016يونيو  30
 

 القيمة السوقية التكلفة
 األرباح )الخسائر( 

 غير محققة
        أمريكي دوالر دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

        (3.034) 595.366 598.400 استثمارات متاحة للبيع 

بالسنة،  %6.5لغاية  %4.5: 2016ديسمبر  31سنوياً ) %6.5حتى  %3.54تحمل هذه الصكوك ربح بمعدل ثابت قدره 
 (، وتستحق ما بين خمس إلى عشر سنوات.%6.5لغاية  %4.56: 2016يونيو  30و 
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 تتمة   –إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 2017يونيو  30

 
    

 المرابحة إيداعات  - 6

سنوياً(،  %3.5: 2015يونيو  30، و %3: 2016ديسمبر  31سنوياً ) %3.5تحمل إيداعات المرابحة عمولة بمعدل قدره  

(. تم 2015: خالل شهر سبتمبر 2012يونيو  30: ال شيء، و 2015ديسمبر  31) 2016وتستحق خالل شهر يوليو 

  (.7االفصاح عن إيداعات المرابحة لدى الجهات ذات العالقة بصورة مستقلة في اإليضاح )

 
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  - 7

 تشتمل الجهات ذات العالقة على مالكي الوحدات، ومدير الصندوق، ومساهم في مدير الصندوق )بنك الخير( وأعضاء مجلس 

 إدارة الصندوق وصناديق أخرى مداره من قبل مدير الصندوق.

من صافي موجودات الصندوق.  %0.75يقوم مدير الصندوق باحتساب أتعاب إدارة عن كل يوم تعامل بمعدل سنوي قدره  

 تستحق هذه األتعاب بتاريخ كل يوم تعامل، وتدفع شهرياً.

من  %0.50وال يزيد عن  %0.35ب أمين الصندوق بمعدل سنوي قدره إضافة إلى ذلك، يقوم مدير الصندوق باحتساب أتعا 

 دوالر أمريكي سنوياً. 3.000صافي قيمة موجودات الصندوق وبحد أدنى قدره 

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

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

من عمليات االسترداد التي تتم خالل السنة األولى من االشتراك،  %1الصندوق بفرض عمولة على االسترداد المبكر قدرها 

 بالنسبة للسنة الثالثة. %0.5للسنة الثانية و  %0.75و 

تتم كافة المعامالت مع الجهات ذات العالقة وفق أسعار  ،عالقةخالل دورة أعماله العادية، مع جهات ذات  ل الصندوقيتعام 

 متفق عليها بصورة متبادلة بموجب إتفاقية رسمية معتمدة من إدارة الصندوق.

 :2016ديسمبر  31مملوكة من قبل مدير الصندوق ) وحدة 9779على  2017يونيو  30الوحدات المصدرة كما في  تشتمل 

 : كافة الوحدات(.2016يونيو  30كافة الوحدات(، و 
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  .(2016يونيو  30 :2016) 2017يونيو  30كان آخر يوم تقويم في الفترة  


