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 مقدمة:

م، 2017يبين هذا التقرير المعلومات المتعلقة بصندوق الخير كابيتال بلص للصكوك )الصندوق( خالل العام 

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

 م.2017العام 

 معلومات الستثمار : أولا 

 اإليضاح البيان #

 .للصكوك بلص كابيتال الخير صندوق الصندوق اسم 1

 

2 

 

اهداف وسياسات االستثمار 

 وممارساته

 المدى على المال رأس في نمو لتحقيق الصندوق يهدف

 خالل من الموزع الدخل من عوائد وتحقيق والطويل المتوسط

 وأوراق للدخل مدرة استثمارات تشمل محفظة في االستثمار

 .اإلسالمية الشريعة أحكام مع متوافقة مالية

 مدير ويحتفظ. الصندوق في استثمارها إعادة يتم سوف المكاسب واألرباح الدخل توزيع سياسة 3

 مالكي على سنوية نصف أرباح بتوزيع حقه في الصندوق

 .الوحدات

 

 متاح عند الطلب وبدون مقابل. م2017 للعام للصكوك بلص كابيتال الخير لصندوق السنوي التقريرمالحظة: 

 :  أداء الصندوق ثانياا

 

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

 م، من خالل البنود التالية:2015

 

 مالية )دولر أمريكي( ةأصول الصندوق فى نهاية كل سن قيمة صافي -أ

م2017  البند 2015م 2016م 

 قيمه أصول الصندوق 1,479,498.00 2,198,037 2,237,188.98
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 (أمريكي دولر)صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة فى نهاية كل سنه مالية  -ب

م 2017  البند 2015م 2016م 

 قيمة أصول الصندوق لكل وحدة 98.83 104.0452 105.908
 

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

م 2017  البند 2015م 2016م 

 أقل أعلى أقل أعلى أقل أعلى
 صافي قيمة أصول الصندوق

106.41 104.13 104.41 96.34 102.07 97.98 
 

 مالية سنة كل نهاية فى المصدرة الوحدات عدد -د

م2017  البند 2015م 2016م 

 المصدرة الوحدات عدد 17,336 6,154 11,345.07
 

 قيمة الرباح الموزعة لكل وحدة   -ه

 م.2017ال توجد أي أرباح موزعة على وحدات الصندوق خالل العام        

 نسبة المصروفات   -و

م 2017  البند 2015م 2016م 

2.61%  المصروفات نسبة 2.18% 1.25% 
 

 للبنود التالية: سجل أداء الصندوق وفقاً  -2

 , وخمس سنوات , ) أو منذ التأسيس ( وثالث سنوات ,العائد اإلجمالي لسنة واحدة   -أ

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

%5.91 8%  العائد اإلجمالي 1.69% 
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 منذ التأسيس( أوالماضية )العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر  -ب

 

 م2017خالل العام تعاب التي تحملها الصندوق الخدمات والعمولت واأل  -ج

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

 وهي على النحو التالي:

 البند المبلغ )بالدوالر األمريكي(

 االدارة أتعاب 16,672

 الحفظ رسوم 2,998

 الشرعية اللجنة تمكافئا -

 الحسابات مراقب اتعاب 13,372

 االدارة مجلس أعضاء تمكافئا 2,667

 الرقابية الرسوم 2,022

 االرشادي المؤشر رسوم -

 المالية السوق رسوم 1,344

 اخري مصاريف 504
 

 اآلتي: نباإلضافة إلى المعلومات الموضحة في الجدول أعاله، تود الشركة بيا

  1.77هي صول قيمة األ من صافي 2017إجمالي نسبة المصروفات كما فى عام أن%  

  تخفيضها  أورسوم  أييقرر االعفاء من أن مدير الصندوق لم 

 :  معلومات إضافيةثالثاا

  م أثر على أداء الصندوق.2017أنه لم يحدث أي تغيير جوهري خالل العام 

  التصويت فى الجمعيات العمومية لصالح الصندوق ب م2017أن مدير الصندوق لم يقم خالل العام 

م2017 اإلنشاء منذ العائد م2016   البند م2014 م2015 

%5.91 1.69%  العائد اإلجمالي (1.94%) 1.76% 4.37% 
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: مجلس إدارة الصندوق  رابعاا

إثنان منهم  أعضاء (4) أربعةمن صندوق الخير كابيتال بلص للصكوك  )الصندوق( يتألف مجلس إدارة  

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

باإلضافة إلى مناقشة مسؤول ، من ضمنها أداء الصندوق خالل العام بالصندوقالمواضيع المتعلقة 

 التي تتضمن مناقشة أي مخالفة واإللتزام لمواضيع اإللتزام ذات العالقة التي تخص الصندوقالمطابقة 

 التصويت حقوق سياسة إعتماد تم وقد، ألنظمة ولوائح 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

 .لصندوقلال 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

 الفترةأنشطة االستثمار خالل   -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 
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 التحاليل مقدمي ومن أطراف آخرى، من مختارة وبحوث ،المكّثف االئتماني للبحث داخلي إجراء باستخدام

 لتحقيق اهداف الصندوق. المالئمة االستثمارية الفرص إليجاد االئتمانية

 م2017ؤشر االسترشادي خالل العام الجدول التالي يوضح أداء الصندوق مقارنة بالم -3

 

م7201العام   البند 

1.69%  داء الصندوقأ 

1.24%  االرشاديالمؤشر داء أ 

 

 م7201العام خالل الصندوق حكام أتفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط و  -4

 # الفقرة أسباب التغيير

نظرا لتغيير المحاسب الخارجي الذي 

 م2016حدث في العام 

ريال  50,000المحاسب الخارجي للصندوق لتصبح تعديل رسوم 

 سنويًا، وإدراجه في بند مستقل في فقرة الرسوم والمصاريف
1 

 المذكورة اإلستثمار حدود مع تماشياً 

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

تعديل بند الرسوم والصاريف بحيث تدفع رسوم االسترداد  تماشيًا مع تطبيق أفضل الممارسات

 للصندوق بدال من مدير الصندوق
3 

 من دءاً ب المضافة القيمة ضريبة لتطبيق

 تحمل وتوضيح م،2018 يناير 1

 دق التي الضريبية للرسوم الصندوق

 الصناديق تعامالت على تفرض

 اإلستثمارية

وتعديل االعتبارات إضافة معلومات ضريبة القيمة المضافة 

 الضريبية
4 

 بإستقالة وذلك صندوقال  إدارة مجلس أعضاء عضوية تعديل ال توجد

 .الدبيخي علي بن عبدالله المستقل العضو
5 
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أن شروط وأحكام الصندوق من خالل استراتيجية الصندوق، والمخاطر المتوقعة خالل العام  -5

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

 .علومات كافية بشأن أنشطة الصندوقمدروس ومبني على م

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

 م.2017باإلشتراك بأي صندوق استثمار آخر خالل العام 
 

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

: 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 الصندوق 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 

المعمول بها في الئحة صناديق  وصالحيات اإلقتراض وحدود اإلستثمارج( مخالفة أي من قيود 

 اإلستثمار.
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:   القانونيالمحاسب  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  

والموضحة في م 2017رأي 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(

 للمحاسبين القانونيين.

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

لتلك القوائم.م 2017العام المالي ألصول صندوق اإلستثمار عن   

.م2017المركز المالي للصندوق للعام أن القوائم المالية تقدم بصورة صحيحة وعادلة  ج(   

 

: القوائم المالية للصندوق   ثامناا

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

 .قانونيون محاسبون وشركاهم ويونغ ارنست



 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق الخير كابيتال بلص للصكوك
 )مدار من قبل شركة الخير كابيتال السعودية(

 القوائم المالية
 2017ديسمبر  31

 
 







 صندوق الخير كابيتال بلص للصكوك

 جزءاً من هذه القوائم المالية. 11إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

3 

 قائمة المركز المالي
 2017 ديسمبر 31كما في 

 
  2017 2016 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي إيضاح 
 ─── ───────── ───────── 

    الموجودات
 971,573 582,780 4 نقدية وشبه نقدية 

 789,338 1,418,382 5 استثمارات متاحة للبيع
 430,401 220,562 6 إيداعات مرابحة

 19,006 28,851  دخل عمولة خاصة مستحقة
 22 -  مدفوعة مقدماً مصاريف 

  ───────── ───────── 

 2,210,340 2,250,575  إجمالي الموجودات
  ───────── ───────── 

    المطلوبات
 5,744 4,416 8 أتعاب إدارة مستحقة 

 6,747 11,000  مصاريف مستحقة الدفع
  ───────── ───────── 

 12,491 15,416  إجمالي المطلوبات
  ───────── ───────── 

 2,197,849 2,235,159  صافي الموجودات
  ═════════ ═════════ 

    
 21,124 21,124  الوحدات المصدرة

  ═════════ ═════════ 

    قيمة الوحدة
  105.81 104.05 
  ═════════ ═════════ 

 
 

  



 صندوق الخير كابيتال بلص للصكوك

 جزءاً من هذه القوائم المالية. 11إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

4 

 ائمة العملياتق
 2017 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
  2017 2016 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي إيضاح 
 ─── ──────── ──────── 

    االستثماردخل 
 66,072 71,504  دخل عمولة خاصة

  ──────── ──────── 

  71,504 66,072 
    المصاريف
 (12,947) (16,672) 8 أتعاب إدارة

 (23,450) (22.916) 7 أخرى
  ──────── ──────── 

  (39.588) (36,397) 
  ──────── ──────── 

 29,675 31.916  صافي دخل العمليات
  ════════ ════════ 

 
 

  



 صندوق الخير كابيتال بلص للصكوك

 جزءاً من هذه القوائم المالية. 11إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

5 

 قائمة التدفقات النقدية
 2017 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
  2017 2016 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي إيضاح 
 ─── ──────── ──────── 

    النشاطات التشغيلية
 29,675 31.916  صافي دخل العمليات

    
    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (173,993) (623.650)  متاحة للبيع، صافي استثمارات
 (430,401) 209,839  إيداعات مرابحة

 (13,881) (9,845)  دخل عمولة خاصة مستحقة
 3,753 (1,328) 8 أتعاب إدارة مستحقة

 (12,106) 4,253  مصاريف مستحقة الدفع
 (22) 22  مصاريف مدفوعة مقدماً 

  ───────── ───────── 

 (596,975) (388,793)  صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التشغيلية
  ───────── ───────── 

    
    النشاطات التمويلية

 639,403 1,200,000  متحصالت من وحدات مباعة
    - (1,200,000)  قيمة وحدات مستردة

  ───────── ───────── 

 639,403 -  النشاطات التمويليةمن صافي النقدية 
  ───────── ───────── 

 42,428 (388,793)  )النقص( الزيادة في النقدية وشبه النقدية 
    

 929,145 971,573  النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
  ───────── ───────── 

 971,573 582,780  النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة
  ═════════ ═════════ 

    
    بنود غير نقدية أخرى

    
 49.273 24.944  بيعللاستثمارات متاحة عن محققة غير في أرباح  التغيرصافي 

  ═════════ ═════════ 

 
 

  



 صندوق الخير كابيتال بلص للصكوك

 جزءاً من هذه القوائم المالية. 11إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

6 

 ائمة التغيرات في صافي الموجوداتق
 2017 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 

 
2017 

 لاير سعودي
2016 

 لاير سعودي
 ────────── ────────── 

 1,479,498 2,197,849 صافي الموجودات في بداية السنة
 ────────── ────────── 

   التغيرات من العمليات
 29,675 31.916 صافي دخل العمليات

 49,273 5.394 أرباح غير محققة عن استثمارات متاحة للبيع
 ────────── ────────── 

 78,948 37,310 صافي التغير من العمليات
 ────────── ────────── 

   التغيرات من معامالت الوحدات:
 639,403 1,200,000 متحصالت من وحدات مباعة

 - (1,200,000) قيمة وحدات مستردة
 ────────── ────────── 

 639,403 - صافي التغير من معامالت الوحدات
 ────────── ────────── 

 2,197,849 2,235,159 صافي الموجودات في نهاية السنة
 ══════════ ══════════ 

   
   معامالت الوحدات

   
   ديسمبر: 31فيما يلي ملخص لمعامالت الوحدات للسنة المنتهية في 

   

 
2017 

 وحــدات
2016 

 وحــدات
 ───────── ───────── 

 14,970 21,124 السنةالوحدات في بداية 
 ───────── ───────── 

 6,154 11,345 وحدات مباعة
 - (11,345) وحدات مستردة

 ───────── ───────── 

 6,154 - الزيادة في الوحدات صافي
 ───────── ───────── 

 21,124 21,124 الوحدات في نهاية السنة
 ═════════ ═════════ 
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 عــام -1
 
 بين 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 شركة
 

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

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

ً  تثمريس كما للتحويل، القابلة والصناديق سيادية وشبه سيادية مؤسسات عن الصادرة الصكوك في رئيسية بصورة  في أيضا

 ريعةالش أحكام مع المتوافقة النقدية شبه واالستثمارات والودائع ،الجماعية المرابحة تسهيالت لمث أخرى ائتمانية أدوات

 والمخاطر. األرباح في أفضل توازن يجادإب يسمح مما اإلسالمية،
 

تمت الموافقة على شروط وأحكام الصندوق من قبل  .تعمل شركة الخير كابيتال السعودية مديراً وأمين حفظ للصندوق
 3(. بدأ الصندوق عملياته بتاريخ 2014أبريل  29هـ )الموافق 1435 اآلخرجمادي  29هيئة السوق المالية بتاريخ 

 (.2014يونيو  1هـ )الموافق 1435 شعبان
 

 تمسك دفاتر وسجالت الصندوق بالدوالر األمريكي.
 

 اللوائح النظامية -2
 

هـ 1427الحجة  وذ 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  16( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ "الالئحة المعدلة") ةالجديد
 اعها.عربية السعودية اتبوالتي تنص على األمور التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة ال

 
 السياسات المحاسبية الهامة -3

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

 
 أهم السياسات المحاسبية المتبعة:بياناً بونورد فيما يلي 

 
 العرف المحاسبي

 التاريخية.تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة 
 

 النقدية وشبه النقدية
وفترة استحقاقها  ةالمرابح لدى البنك وإيداعات الرصيدمن المشار إليها في قائمة التدفقات النقدية تتكون النقدية وشبه النقدية 

ً األصلية   .تقل عن تسعين يوما
 

 االستثماراتتقويم 
قويم تدرج األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة ت. التقويمبسعر السوق بتاريخ  المتاحة للبيعتقوم االستثمارات 

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

 
لى أساس العائد أو الخصم ع بالعالوة بنية االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة )المعدلة المشتراةتقيد االستثمارات 

 في القيمة.الدائم ، ناقصاً االنخفاض (عليالف
 

ير القابلة للتحصيل. يتم االفصاح عن دخل العمولة الخاصة المستحقة في غمرابحة بالتكلفة ناقصاً المبالغ تقيد إيداعات ال
 فترة بصورة مستقلة.نهاية ال

 
 المعامالت االستثمارية

 تقيد المعامالت االستثمارية بتاريخ التداول. 
 

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

 المتوسط المرجح.تكلفة على أساس 
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 تتمة - السياسات المحاسبية الهامة -3
 

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

 
 المصاريف

 . االستحقاقيتم إثبات المصاريف على أساس مبدأ 
 

 العمالت األجنبية
بأسعار التحويل السائدة حين إجراء المعامالت. ويعاد  لدوالرات أمريكيةتحّول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية 

تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ قائمة المركز المالي بأسعار التحويل السائدة 
 .في ذلك التاريخ. تدرج األرباح والخسائر الناتجة عن التحويل في قائمة العمليات

 
 النقديةالنقدية وشبه  -4

 
2017 

 دوالر أمريكي
2016 

 دوالر أمريكي
 ───────── ───────── 

 524.523 59.510 رصيد لدى البنك
يوما )انظر تسعين إيداعات مرابحة وفترة استحقاقها أقل من 

 447.050 523.270 اإليضاح أدناه(
 ───────── ───────── 

 582.780 971.573 
 ═════════ ═════════ 
 

 (.6االفصاح عن إيداعات المرابحة لدى الجهات ذات العالقة بصورة مستقلة في اإليضاح )يتم 
 

 المتاحة للبيع االستثمارات -5
 

 فيما يلي ملخص بمكونات محفظة االستثمارات المتاحة للبيع في آخر يوم تقويم للفترة:
 

 القيمة السوقية التكلفة 
خسائر( الرباح )األ

 محققة الغير 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 2017ديسمبر  31

───────── ───────── ───────── ───────── 

 22.339 1.418.382 1.396.043 استثمارات متاحة للبيع 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 القيمة السوقية التكلفة 
األرباح )الخسائر( 

 محققة الغير 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي  2016ديسمبر  31

───────── ───────── ───────── ───────── 

 16.945 789.338 772.393 استثمارات متاحة للبيع 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

ً  ٪6.5 إلى ٪4.5: 2016سنوياً ) ٪6.5 إلى ٪3.5 يتراوح منتحمل هذه الصكوك ربح بمعدل ثابت  وتستحق ما  (سنويا
 .سنة ثالثينبين خمس إلى 

 
 إيداعات المرابحة -6

 
ً ) ٪2.35تحمل إيداعات المرابحة عمولة بمعدل قدره  ً  ٪3: 2016سنويا  2018(، وتستحق خالل شهر فبراير سنويا

اإليضاح قة بصورة مستقلة في (. تم االفصاح عن إيداعات المرابحة لدى الجهات ذات العال2017شهر فبراير : 2016)
(8.) 
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 األخرىالمصاريف  -7

 
2017 

 دوالر أمريكي
2016 

 دوالر أمريكي
 ───────── ───────── 

 15.333 15.393 نظاميةو مهنيةأتعاب 
 3.000 2.998 حفظأتعاب 
 3.784 2,677 أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب 

 1.333 1,344 رسوم تداول
  504 أخرى 

 ───────── ───────── 

 22.916 23.450 
 ═════════ ═════════ 

 
 ذات العالقة الجهاتالمعامالت مع  -8

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

 من قبل مدير الصندوق. ةإدارة الصندوق وصناديق أخرى مداروأعضاء مجلس 
 

موجودات قيمة من صافي  ٪0.75باحتساب أتعاب إدارة عن كل يوم تعامل بمعدل سنوي قدره يقوم مدير الصندوق 
 الصندوق. تستحق هذه األتعاب بتاريخ كل يوم تعامل، وتدفع شهرياً.

 
 ٪0.50وال يزيد عن  ٪0.035إضافة إلى ذلك، يقوم مدير الصندوق باحتساب أتعاب أمين الصندوق بمعدل سنوي قدره 

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

يسترد مدير الصندوق من الصندوق المصاريف األخرى المتكبدة نيابة عن الصندوق  ،وطبقاً لشروط وأحكام الصندوق
لة ثمثل أتعاب المراجعة، والمصاريف النظامية واألتعاب القانونية والوساطة والخدمات االستشارية والمصاريف المما

من عمليات االسترداد التي تتم خالل السنة األولى  ٪1األخرى. قام الصندوق بفرض عمولة على االسترداد المبكر قدرها 
 بالنسبة للسنة الثالثة. ٪0.5للسنة الثانية و ٪0.75من االشتراك، و

 
تتم كافة المعامالت مع الجهات ذات العالقة وفق  ،عالقةخالل دورة أعماله العادية، مع جهات ذات  يتعامل الصندوق

 إدارة الصندوق.مجلس قبل رسمية معتمدة من  اتفاقيةأسعار متفق عليها بصورة متبادلة بموجب 
 

 :لسنةلذات العالقة الجهات المعامالت مع وفيما يلي 
 مبلغ المعاملة، مدين )دائن(  
  ────────────────────── 

 المعاملة طبيعة جهة ذات عالقة
2017 

 دوالر أمريكي
2016 

 دوالر أمريكي
───────── ───────── ───────── ───────── 

 (12.947) (16,672) أتعاب إدارة  مدير الصندوق
 430.401 220,562 إيداعات مرابحة، صافي  
 29.934 16,297 دخل عمولة خاصة على إيداعات مرابحة 
 (3.000) (10,448) حفظأتعاب  
 639.403 - متحصالت من اشتراكات الوحدات  
 -        (1,200,000) مدفوعات لقاء استرداد الوحدات 
    

 4.918 - إيداعات مرابحة عنربح  بنك الخير 
    

 (3.784) (2.677) أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة  أعضاء مجلس إدارة الصندوق
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 تتمة - ذات العالقة الجهاتالمعامالت مع  -8
 

 ذات عالقة:جهات من فيما يلي الرصيد المستحق )إلى(/
 

 طبيعة الرصيد الجهة ذات العالقة
2017 

 دوالر أمريكي
2016 

 دوالر أمريكي
───────── ───────── ───────── ───────── 

 (5.744) (4,416) أتعاب إدارة الصندوق المستحقة مدير الصندوق
 2.197.952 1,034,716 قيمة وحدات محتفظ بها 
 (1.550) (3,000) أتعاب حفظ مستحقة 
 430.401 523,270 مرابحةإيداعات  

 
إيداعات  مستحقة عندخل عمولة خاصة 

 1.823 2,210 مرابحة
 (2.663) - المستحقة دارةاإلأعضاء مجلس أتعاب  أعضاء مجلس إدارة الصندوق

 
 

: 2016ديسمبر  31من قبل مدير الصندوق )محتفظ بها  2017ديسمبر  31كما في  9.779بلغ عدد الوحدات المصدرة 
21.124.) 

 
 إدارة المخاطر -9

 
 مخاطر أسعار العموالت الخاصة

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

 
عمولة، بما في ذلك إيداعات المرتبطة بالموجودات والمطلوبات بشأن يخضع الصندوق لمخاطر أسعار العموالت الخاصة 

افة كالتغيرات المفترضة في أسعار العموالت الخاصة مع بقاء أثر الدخل يمثل األثر على . لدى البنكالمرابحة والرصيد 
ال ابتة وث معدالتالصندوق إلى الخاصة بمرابحة النة. تستند إيداعات على دخل الصندوق للس ،المتغيرات األخرى ثابتة

 الربح. في معدالتتتعرض لتقلبات 
 

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

 
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

 وتمثل الصعوبات التي يواجهها الصندوق في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماته المالية.
 

، وبالتالي يتعرض أسبوعيتنص شروط وأحكام الصندوق على أن يتم االشتراك في واسترداد الوحدات على أساس 
ن م الخاصة بالصندوق المالية الموجودات تتألفالوحدات. مالكي  باسترداداتالصندوق لمخاطر السيولة بشأن الوفاء 

والتأكد  انتظامبيقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة  .يمكن بيعها فوراالتي  المرابحة توإيداعاالبنك لدى الرصيد 
ذات وك لدى بن األجل مرابحة قصيرةالإيداعات يتم إيداع عند نشوئها و التزاماتمن توفر السيولة الكافية للوفاء بأية 

 .جيد يائتمانتصنيف 
 

 مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن التقلبات التي تطرأ على قيمة أداه مالية ما بسبب التغيرات في أسعار الصرف 

عن كثب تقلبات أسعار الصرف وتعتقد أن هناك مخاطر ضئيلة للخسائر بسبب تقلبات أسعار  اإلدارةتراقب األجنبي. 
لسعودي اللاير اسعر صرف وحيث أن  واللاير السعودي. األمريكي الدوالربالصرف حيث تتعامل الشركة بشكل رئيسي 

  جوهرية.عمالت خاطر ملتعرض الصندوق ال يتعتقد أن  اإلدارة، فإن األمريكي الدوالرمثبت مقابل حاليا 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية -10
 

تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. تتكون الموجودات المالية الخاصة بالصندوق من 
 .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 

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

 
 أخر يوم للتقويم -11

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

 
 
 



 

12 

 

 

 

m:\m_rfd\al khair capital funds (61287861)\2017_year_engagement name_eng\6- fs\arabic_2017\al_khair capital sukuk funds 2017 

ar.docx 

 

 م ق/

25/3/2018 

26/3/2018 

 
 


