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بلص للصكوك ل لخير كابيتاوق اصند

كابيتاللصندوق الخير التقرير السنوي 
م    2021للعام للصكوكبلص 

:مقدمة

قبلمنيداروالذيم،2120العامخالل(الصندوق)للصكوكبلصكابيتالالخيربصندوقالمتعلقةالمعلوماتالتقريرهذايبين

.م2120العامخاللللصندوقالماليةالنتائجإىلباإلضافة،(الصندوقمدير)السعوديةكابيتالالخيرشركة

:االستثمارصندوقمعلومات(أ

اإليضاح البيان 

صندوق الخير كابيتال بلص للصكوك اسم صندوق االستثمار1

2
مار اهداف وسياسات االستث

وممارساته

والطويلالمتوسطالمدىعلىالمالرأستنميةيفللصندوقاالستثماريالهدفيتمثل
ألوراقواللدخلالمدرةاالستثماراتيفاالستثمارطريقعنالموزعالدخلمنعوائدوتحقيق

ئدعوالتحقيقالصندوقويهدف.اإلسالميةالشريعةومبادئأحكاممعالمتوافقةالمالية
.للمستثمريناإلرشاديالمؤشرمعدلعنتزيد

3
سياسة توزيع الدخل 

واألرباح
.دوقلن يتم توزيع أي ارباح على المشتركين، بل سيعاد استثمار االرباح يف الصن

الصندوق تقارير4
م متاح عند الطلب 2021للعام إن  التقرير السنوي لصندوق الخير كابيتال بلص للصكوك 

.وبدون مقابل

5

اإلرشادي المؤشروصف
للصندوق 

أشهر3اليبور 

الموقع اإللكتروين لمزود
(إن ُوجد)الخدمة 

أشهر3اليبور 
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:الصندوقأداء(ب

:التاليةالبنودخاللمن،م2021وم2019بينماالثالثةاألعوامخاللالصندوقأداءبينمقارنةتوضحالتاليةالجداول(1

صايف قيمة أصول الصندوق  (دوالر امريكي)مالية ةنهاية كل سنيفأ-

م2021 م2020 م2019 السنة/البند

2,625,998 2,822,811 2,426,422 قيمه أصول الصندوق

م2021 م2020 م2019 السنة/البند

123.4554 120.2087 114.0898 قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

(دوالر امريكي)مالية ةنهاية كل سنيفقيمة أصول الصندوق لكل وحدة صايف -ب

(دوالر امريكي)وأقل صايف قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية أعلى -ج

م2021 م2020 م 2019 السنة/البند

أعلى أقل أعلى أقل أعلى أقل
صايف قيمة أصول الصندوق

124.579 120.0821 120.2252 99.2361 114.09 104.87

نهاية كل سنة ماليةيفالوحدات المصدرة عدد -د

م2021 م2020 م2019 السنة/البند

- 3,615.00 12,641.00 عدد الوحدات المصدرة

(حيثما ينطبق)وحدةالموزعة لكل رباح قيمة األ-هـ

.م2021ال توجد أي أرباح موزعة على وحدات الصندوق خالل عام 

نسبة المصروفات-و

م2021 م2020 م2019 السنة/البند

1.95% 1.54% 1.60% نسبة المصروفات
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.(إن ُوجدت)استحقاقها وتاريخنسبة األصول المقترضة من إجمايل قيمة األصول، ومدة انكشافها -ز

.الينطبق

.الصندوقنتائج مقارنة أداء المؤشر االسترشادي للصندوق بأداء -ح

م2021 م2020 م2019 السنة/البند

أداء الصندوق  8.69% 5.38% 2.70%

0.16% 0.47% أداء المؤشر اإلسترشادي  2.31%

:التاليةللبنودوفقا  الصندوقأداء(2

(أو منذ التأسيس) العائد اإلجمايل لسنة واحدة وثالث سنوات و خمس سنوات -أ

منذ اإلنشاء 
خمس  سنوات 

(م2017-2021)

لثالث سنوات 

(م2019-2021)

لسنة واحدة 

(م2021)
السنة/البند

23.46% 16.68% 8.21% 2.70% العائد اإلجمايل

(أو منذ التأسيس)اإلجمايل السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية العائد -ب

منذ 

اإلنشاء 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 السنة/البند

23.46% 2.70% 5.38% 8.69% -0.97% %1.69 4.37% 1.76% العائد اإلجمايل

م2120والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق خالل العام الخدمات -ج

(أمريكيدوالر)المبلغ  البند

19,708.71 أتعاب االدارة

6,144.05 رسوم الحفظ

0 مكافات اللجنه الشرعية

8,802.66 اتعاب مراقب الحسابات

2,666.66 مكافات أعضاء مجلس االدارة

2,000.00 الرسوم الرقابية

1,333.33 رسوم السوق المالية

5,401.96 مصاريف آخرى

5,049.34 رسوم ضريبة القيمة المضافة

:اآليتتوضيحباإلضافة إىل المعلومات الموضحة يف الجدول أعاله، يود مدير الصندوق 

 1.95من صايف قيمة األصول هي م 2021أن إجمايل نسبة المصروفات كما ىف عام%

 أن مدير الصندوق لم يقرر التنازل أو االعفاء عن أي رسوم أو تخفيضها.
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.يجب تطبيق قواعد حساب بيانات األداء وأي افتراض بشكل متسق-د

تم االعتماد على القوائم المالية المدققة الحتساب األداء

.إذا حدثت تغييرات جوهرية خالل الفترة وأثرت يف أداء الصندوق، يجب اإلفصاح عنها بشكل واضح( 3

.2021لم يحدث أي تغيير جوهري يؤثر على أداء الصندوق خالل عام 

وتاريخ الجمعية العمومية السنوية على أن تحتوي على اسم الُمصِدر التصويت اإلفصاح عن ممارسات ( 4

(االمتناع من التصويت/ موافق غير / موافق )وموضوع التصويت وقرار التصويت 

الينطبق

.مجلس إدارة الصندوق ( 5

أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية .أ-

:مؤلف من أربعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس وعضوان مستقالن( المجلس)يتوىل إدارة الصندوق مجلس إدارة 

(رئيس مجلس إدارة الصندوق) خالد عبدالرزاق الملحم / األستاذ 

(عضو غير مستقل)ريان بن حمد الخويطر / األستاذ

(عضو مستقل)ممدوح بن محمد بن عبدالعزيز الدعيجي / األستاذ 

(عضو مستقل)عمرو رأفت شهوان / األستاذ 
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.نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.أ

(الرئيس) خالد عبدالرزاق الملحم / األستاذ 

يشغل . السعوديةكابيتال الخيرم وكان مدير العمليات يف 2009السيد خالد الملحم انضم للخير كابيتال السعودية يف يوليو 

كثرالسيد خالد لديه . األن منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي عاما من الخبرة يف قطاع الخدمات المالية، 18من أ

.ال العربيةيف المملكة العربية السعودية، بما يف ذلك سامبا وشركة كابيتالرائدة الماليةوتقلد المناصب العليا يف المؤسسات 

(عضو غير مستقل)ريان بن حمد الخويطر/ األستاذ 

م بخبرة عملية 2017العام منانضم ريان الخويطر بشركة الخير كابيتال السعودية كرئيس إدارة تطوير األعمال يف سبتمبر 

المالية حيث تقلد مناصب قيادية عديدة من السوق وهيئة عاما شملت أرامكو السعودية كمستشار للعقود،  17ًتزيد عن 

رة يف حيث تكونت لديه خب. إدارة حماية المستثمر، ومدير إدارة التنفيذومدير والطرح،ضمنها مدير وحدة مخالفات الصناديق 

يف ستثماراتاالالسعودية، وهيكلة الشركات والتخطيط االستراتيجي إضافة إىل إستراتيجيات المالية السوقأنظمة ولوائح 

من جامعة الملك سعود، الصناعية الهندسةيحمل األستاذ ريان درجة البكالوريس يف . األوراق المالية واالستثمار العقاري

.  بديباألمريكيةالجامعة من MBA))وماجستير يف إدارة األعمال 

(عضو مستقل)ممدوح بن محمد بن عبدالعزيز الدعيجي / األستاذ 

واشنطن، وحصل على جورج محامي ومستشار قانوين مرخص، حصل على درجة الماجستير يف تخصص القانون من جامعة

حصل على شهادة المستشار القانوين العام وأيضا سعود،درجة البكالوريوس يف تخصص القانون من جامعة الملك 

ة حصل على الشهادة التنفيذية يف استثمارات رأس المال الجرىء من جامعكما هارفرد،للشركات من كلية القانون بجامعة 

كثر من السيد .والحوكمةالعديد من الدورات المتخصصة يف مجاالت القانون والتشريعات إىل باإلضافةبيركلي،  ممدوح لدية أ

.  والحوكمةواإلداريةسنة خبرة يف االستشارات القانونية والتنظيمية 18

(عضو مستقل)عمرو رأفت شهوان / األستاذ

سنة من 16عن يزيد ماحائز على شهادة بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة عمان األهلية األردن، يمتلك السيد عمرو 

لالستشارات المالية بالمملكة العربية بخيت بمركزالخبرة بمجال األسواق المالية حيث شغل منصب باحث ومحلل مايل 

ب سامبا المالية بالمملكة العربية السعودية وشغل شهوان منصبمجموعة للصناديقالسعودية ثم شغل منصب مدير أول 

ار يف ومستششركات أرباح لالستثمار باألردن وهو مالك ومدير عام مؤسسة أرباح للبرمجيات لمجموعة التنفيذيالرئيس 

.  إدارة االستثمارات المباشرة لدى شركة ماسك

6



أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته .-ج

:تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال ال الحصر، اآليت

.  على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي كون الصندوق طرفا فيهاالموافقة -

للمادةوفقا مدير الصندوق ، ومتى كان ذلك ً مناسبا، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه اإلشراف-

.الئحة صناديق االستثمارمن (13)

دوق ومسؤول لدى مدير الصن( المطابقة وااللتزاملجنة )مرتين ً سنويا على االقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام االجتماع -

.متبعةمن التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة اللديه، للتأكد التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

.إقرار أي توصية يرفعها المصفي يف حالة تعيينه-

كتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات - صناديق العالقة بالئحةاألخرى ذات التأكد من ا

.االستثمار

دوق ومذكرة وأحكام الصنوفقا لشروط من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات ً التأكد -

.وأحكام الئحة صناديق االستثماراللجنة الشرعية المعلومات والمستندات ذات العالقة، وقرارات 

.الوحداتبأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي العمل -

.اتخذها المجلستدوين محاضر اإلجتماعات التي تبين جميع وقائع اإلجتماعات والقرارات التي -

.مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق-د

.ريال5000سنوية مقدارها مكافأة يتحصل العضو المستقل على 

.بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق-هـ

رص تجاه والحبذلك العناية يقوم مجلس إدارة الصندوق باالشراف على أي تضارب للمصالح وتسويته، ويجب عليهم 

.  ناسبةبحسن النية بالطريقة المتضارب المصالح مالكي الوحدات، باالضافة إىل ذلك بذل اقصى جهد ممكن لحل 

.يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العالقةبيان -و

صندوق الخيركابيتال
للصكوك 

كابيتال صندوق الخير
للطروحات األولية   

صندوق الخير
م  كابيتال لألسه

صندوق الخير
ابحةكابيتال للمر 

الصندوق /اسم العضو 

    خالد عبدالرزاق الملحم / األستاذ 

    رريان بن حمد الخويط/ األستاذ 

   
ممدوح بن محمد / األستاذ 

الدعيجي 

    عمرو رأفت شهوان / األستاذ
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.هدافهالموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها بما يف ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق أل-ز

ندوق الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها بما يف ذلك أداء الصندوق وتحقيق الص" 2“الملحق رقم 

.ألهدافه

:  مدير الصندوق( ج

.اسم مدير الصندوق ،وعنوانه 1)

اسم مدير الصندوق 

بسجل تجاري رقم الخير كابيتال السعودية، شركة مساهمة سعودية مقفلة تم تأسيسها وفقا ألنظمة المملكة العربية السعودية

رقمهـ والصادر يف مدينة الرياض، ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص 27/03/1430وتاريخ 1010264915

.م17/11/2008هـ الموافق 19/11/1429وتاريخ 3708120-

:  عنوان مدير الصندوق كالتايل

الدور الثامن–أبراج مدارات–طريق الملك عبد العزيز، حي الوزارات 

11547، الرياض 69410صندوق بريد 

المملكة العربية السعودية

+966(11)2155678: هاتف

+966(11)2191270: فاكس

(.إن ُوجد)أو مستشار االستثمار /اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و(2

.ال يوجد مدير من الباطن للصندوق
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.ألنشطة االستثمار خالل الفترةمراجعة (3

لية المتوافقة مع قام مدير الصندوق بإيجاد الفرص االستثمارية يف أسواق الصكوك العالمية لبناء محفظة متنوعة من األوراق الما

االئتمانية بناًء وكانت  االستراتيجية االستثمارية تعتمد على تقويم ظروف األسواق، واختيار األدوات. أحكام الشريعة اإلسالمية

أطراف أخرى، على منهجية االستثمار من القاعدة إىل القمة باستخدام إجراء داخلي للبحث االئتماين المكّثف، وبحوث مختارة من

.ومن مقدمي التحاليل االئتمانية إليجاد الفرص االستثمارية المالئمة لتحقيق اهداف الصندوق

.الفترةصندوق االستثمار خالل أداء ( 4

.الفترةأي تغييرات حدثت على شروط وأحكام الصندوق خالل تفاصيل ( 5

لم يحدث أي تغييرات على شروط وأحكام الصندوق خالل الفترة

طة أي معلومة أخرى من شأنها أن ُتمكِّن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنش( 6

.الصندوق خالل الفترة

م، تحتوي على جميع 2021ن شروط وأحكام الصندوق من خالل استراتيجية الصندوق، والمخاطر المتوقعة خالل العام إ

المعلومات التي من شأنها أن ُتمكِّن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة 

.الصندوق

وم اإلدارة كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبير يف صناديق استثمار أخرى، يجب اإلفصاح عن نسبة رسإذا ( 7

.المحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق

م إدارة صندوق كما أن رسو. الصندوق يستثمر بالحدود المنصوص عليها يف الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق

ي تمت سنويا من صايف قيمة أصول الصندوق ،الجدول التايل  يوضح االستثمارات الت% 0.75الخير كابيتال بلص للصكوك هي 

:م2021العاميف الصناديق األخرى خالل 

ريقة االستفادة حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة، مبينا  بشكل واضح ماهيتها وطبيان ( 8

(.إن ُوجدت)منها 

.ال توجد أي عموالت خاصة  حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة

.بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه الالئحة تضمينها بهذا التقريرأي ( 9

اليوجد 

م2021العام  البند

2.70% الصندوقداء أ

0.16% المؤشر االرشاديداء أ

)%(الرسوم من صايف االشتراك  اسم الصندوق المستثمر فيه

%0.25رسوم اإلدارة  الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعوديصندوق
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.مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق( 10

(حتى تاريخه –2013يوليو ) مدير الصندوق منذ -1

(حتى تاريخه -2018سبتمبر )مساعد مدير الصندوق منذ -2

(حتى تاريخه -2021سبتمبر ) مساعد مدير الصندوق منذ -3

الصناديق يجب اإلفصاح عن نسبة مصروفا ت كّل صندوق بنهاية العام والمتوسط المرّجح لنسبة مصروفات كل( 11

(.حيثما ينطبق)الرئيسة المستثمر فيها 

:أمين الحفظ( د

.اسم أمين الحفظ، وعنوانه-1

االنماء لالستثمار 

2طريق الملك فهد، برج العنود 

11544، الرياض 55560صندوق بريد 

المملكة العربية السعودية

8004413333: هاتف

966+12185900: فاكس

.موجز لواجباته ومسؤولياتهوصف -2

بشكليعد أمين الحفظ مسؤواًل عن التزاماته وفقاً ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء أدى مسؤولياته •

.مباشر أم كلف بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة مؤسسات السوق المالية 

وأيعد أمين الحفظ مسؤواًل تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال •

.اهمال أو سوء تصرف أو تقصيره المتعمد

كذلكيعد أمين الحفظ مسؤواًل عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول •

.اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوقعن 

:الصندوقمشغل (هـ

.اسم مشغل الصندوق، وعنوانه-1

دية بسجل تجاري الخير كابيتال السعودية، شركة مساهمة سعودية مقفلة تم تأسيسها وفقا ألنظمة المملكة العربية السعو 

ص هـ والصادر يف مدينة الرياض، ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخي27/03/1430وتاريخ 1010264915رقم 

.م17/11/2008هـ الموافق 19/11/1429وتاريخ 37–08120رقم 

:  عنوان مدير الصندوق كالتايل

الدور الثامن–أبراج مدارات–طريق الملك عبد العزيز، حي الوزارات 

11547، الرياض 69410صندوق بريد 

المملكة العربية السعودية

+966(11)2155678: هاتف

+966(11)2191270: فاكس

)%(الرسوم من صايف االشتراك  اسم الصندوق المستثمر فيه

سنويا 0.70% صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي

10



.وصف موجز لواجباته ومسؤولياته-2

نشر صايف قيمة أصول الصندوق يف الموقع االلكتروين وموقع تداول-

.تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد وفقا لشروط واحكام الصندوق -

.التأكد من دقة تطبيق واحكام شروط الصندوق -

.االحتفاظ بالسجالت لجميع الوحدات الصادرة والملغاة لكل مشترك بالصندوق -

.أعداد القوائم المالية للصندوق حسب الئحة صناديق االستثمار -

ليه الئحة عمانصت التقارير لمالكي الوحدات و تقديم التقارير الخاصة بهيئة السوق المالية حسب تقديم -

االستثمارصناديق 

راء التسويات اجبحساب الصندوق،و تسجيل جميع المبالغ الخاصة باستثمارات الصندوق والمصاريف واالتعاب -

.الالزمة 

.صناديق االستثمار التأكد من أن جميع استثمارات الصندوق وفقا لشروط واحكام الصندوق والئحة -

واحكام الصندوقأصول الصندوق لتسعير وحدات الصندوق يف الوقت المحدد بشروط تقييم -

:مراجع الحسابات( و

.اسم مراجع الحسابات، وعنوانه

شركة العظم والسديرى محاسبون ومراجعون قانونيون 

12241طريق األمير محمد بن عبدالعزيز، الرياض 

المملكة العربية السعودية

+966112175000: هاتف

+966112176000: فاكس

:القوائم المالية( ز

م، والتي تمت مراجعتها من قبل شركة العظم2021يوضح النتائج المالية للصندوق للعام " 1" الملحق رقم 

.قانونيونوالسديري محاسبون ومراجعون 
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  صندوق الخير كابيتال بلص للصكوك
السعودية( شركة الخير كابيتال)مدار من قبل   
 القوائم المالية 

2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 مع تقرير المراجع المستقل

 

 صفحة فهرس

  

2-1 تقرير المراجع المستقل  

 3 قائمة المركز المالي 

 4  الشامل قائمة الدخل

 5  صافي الموجودات العائد لمالكي الوحداتقائمة التغيرات في 

 6  قائمة التدفقات النقدية

81-7 إيضاحات حول القوائم المالية   

 

 

  

 







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

 المالية.من هذه القوائم  ال يتجزأ   جزءا (16)إلى  (1)شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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 قائمة المركز المالي 
 2021 ديسمبر  31كما في 

 
 

 ايضاح

 ديسمبر 31 
  2021 

 دوالر أمريكي

 ديسمبر 31 
 2020 

 دوالر أمريكي
      

      الموجودات 

 301,927  19,327  7 نقدية وشبة نقدية 
 25,776  30,845   وجودات أخرىوم مقدما   مدفوعة مصاريف
 2,512,934  2,591,609  8 اآلخر الشامل الدخلبالقيمة العادلة من خالل  مدرجة مالية موجودات

 2,840,637  2,641,781   إجمالي الموجودات
      
 

     

      المطلوبات

 4,819  5.458  9 مستحقة إدارةأتعاب 
 13,007  10.325   مطلوبات أخرى و مستحقة مصاريف

 17,826  15.783   إجمالي المطلوبات 
 2,822,811  2.625.998   صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات

      

      

 23,483  21,271   المصدرةالوحدات 
      
  

    

 120.2087  123.4554   صافي قيمة الموجودات العائد لكل وحدة 
      

      

 
 
 

  



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

 المالية.من هذه القوائم  ال يتجزأ   جزءا (16)إلى  (1)شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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  قائمة الدخل الشامل
  2021 ديسمبر  31ة المنتهية في نلسل

  

 ايضاح
 2021 

 دوالر أمريكي
 2020 

 أمريكيدوالر 
      

      دخل االستثمار 

 108.434  113,990   صكوك أرباح

بالقيمة العادلة من المكاسب المحققة من الموجودات المالية 
  خالل الدخل الشامل األخر

 
37.050 

 
20.931 

 360  53  9 قصيرة االجل   مرابحة عقود من دخل

 566  -   أخرى إيرادات

   151.093  130.291 

      

      المصاريف

 (18,226)   (19,709)  9 أتعاب إدارة 

 (25,590)   (31,398)  10 أخرى مصاريف

   (51,107)   (43,816) 

 86.475  99.986   لسنةلصافي دخل 

       :الدخل الشامل اآلخر

 ائمةقإلى  ذلك بعدإعادة تصنيفها  يتم ان يمكن التي البنود
 دخلال

  
 

  

غير محققة عن الموجودات المالية المدرجة  أرباح/)خسائر(
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
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(29.463) 

  

45.776 

 132,251  70,523    للسنةالشامل  الدخلإجمالي 

      

 

 
  



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

 المالية.من هذه القوائم  ال يتجزأ   جزءا (16)إلى  (1)شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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  قائمة التغيرات في صافي الموجودات
 2021 ديسمبر  31المنتهية في  لسنةل
 
  
 2021 

 دوالر أمريكي
 2020 

 دوالر أمريكي
    
    

 2,426,422  2,822,811  السنةصافي الموجودات في بداية 
 

 
  

    من العمليات  اتالتغير

 86.475  99.986 العمليات من دخلالصافي 
 مكاسب غير محققة من الموجودات المالية بالقيمة العادلة

 (29.463)  من خالل الدخل الشامل اآلخر

  
45.776 

 132,251  70.523 التغير من العمليات  صافي

    

  من معامالت الوحدات  التغيرات
  

 426,064  -   باعةممن وحدات  متحصالت

 (161,926)   (267,336) الوحدات المستردة  قيمة

 264,138  (267,336) الوحدات معامالت من التغيرات صافي

 2,822,811  2,625,998 السنةصافي الموجودات في نهاية 
    
 

   

  معامالت الوحدات 

  : على النحو التالي ديسمبر 31المنتهية في  سنةلفيما يلي ملخصا  لمعامالت الوحدات 

 

 
  

    2021 
 وحـــدات   

    2020 
 وحـــدات  

    
    

 21,268  23,483 سنةالوحدات في بداية ال
    

 3,615  -  باعةم وحدات

 (1,400)  (2.212) مستردة  وحدات

 2,215  (2.212) صافي التغييرات في الوحدات

 23,483  21.271 سنةالوحدات في نهاية ال
    



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

 المالية.من هذه القوائم  ال يتجزأ   جزءا (16)إلى  (1)شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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 قائمة التدفقات النقدية 
  2021 ديسمبر  31المنتهية في  لسنةل
 

 
 

  2021 
 دوالر أمريكي 

   2020 
 دوالر أمريكي

     
     

     التشغيلية األنشطة
 86.475  99.986   السنةدخل صافي 

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 (723.776)   (108.141)  بالصافي, اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة مالية موجودات 
 545,570  (5,069)  وجودات أخرىوم مقدما   مدفوعة مصاريف 
 (395)  638  أتعاب إدارة مستحقة      
 3,981  (2.678)  مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى   مصاريف    

 (88,145)   (15,264)  التشغيلية نشطةاأل في ةالمستخدم ةالنقدي اتصافي التدفق
     

 التمويلية نشطةاأل
    

 من وحدات مباعة  متحصالت
 

- 
 

426,064 

 مستردة وحدات قيمة
 

(267,336)  
 

(161,926) 
     

 التمويلية نشطةن األم ةفي(/ الناتج ةالتدفق النقدي )المستخدمصافي 
 

(267,336) 
 

264,138 
     
     

 175,993  (282,600)  النقدية وشبة النقدية  في الزيادة (/النقص)صافي 
 125,934  301,927  السنةالنقدية وشبة النقدية في بداية 

 301,927  19,327  السنةالنقدية وشبة النقدية في نهاية 
     
 

    
 
 
 
 



  صندوق الخير كابيتال بلص للصكوك
 )ُمدار من قبل شركة الخير كابيتال السعودية(
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 إيضاحات حول القوائم المالية 
 2021ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 

 عـــام - 1

 يتالكاب الخير شركة قبل من ومدار منشأ مفتوح استثماري صندوق هو )"الصندوق"( للصكوك بلص كابيتال الخير صندوق إن

شعبان  3عملياته بتاريخ بدأ الصندوق  الوحدات"(. )"مالكي الصندوق في الوحدات مالكي لمصلحة الصندوق"(، )"مدير السعودية

 :يلي كما الصندوق مدير عنوان إن (.2014يونيو  1هـ )الموافق 1435

 

 كابيتال الخير

 69410  ب ص

 11547  الرياض

  السعودية العربية المملكة
 

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

 بشكل الصندوق يستثمر سوف .اإلسالميةتشمل استثمارات مدرة للدخل وأوراق مالية متوافقة مع أحكام الشريعة  محفظةفي 

 الصندوق مرسيستث كما. للتحويل قابلة صكوك وفي سيادية وشبه سيادية سندات إصدار جهات تصدرها التي الصكوك في أساسي

 المتوافقة دالنق ومكافئات الشريعة مع المتوافقة والودائع المرابحة مثل اإلسالمي التمويل تسهيالت مثل أخرى ائتمانية أدوات في

 .والعائد لمحفظةا لمخاطر أكثر بموازنة يسمح مما اإلسالمية الشريعة مع
 

 ،هو شركة الخير كابيتال السعودية الصندوق وصي كان ، 2017 عام في.و للصندوق تعمل شركة الخير كابيتال السعودية مديرا  

 قةالمواف تمت. للصندوق حفظ كأمين لالستثمار اإلنماء شركة الصندوق مدير عين( 2018 مايو 2 الموافق) 1439 شعبان 16 في

 والمراجعة( 2014 أبريل 29 الموافق) هـ 1435 الثانية جمادى 29 في المالية السوق هيئة قبل من الصندوق وأحكام شروط على

( 2019 مايو 02 الموافق) هـ 1440 رمضان 27 ،( 2018 مارس 25 الموافق) هـ 1439 رجب 08 في الحق ا عليها والموافقة

 (.2021 أبريل 21 الموافق) هـ 1442 رمضان 10 ويوم

 اللوائح النظامية   - 2

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

 ة( لالئحة صناديق االستثمار الجديد2016نوفمبر  6هـ )الموافق 1438صفر  6من  ( واعتبارا  2006ديسمبر  24)الموافق 

، باإلضافة إلى ( 2016مايو  23هـ )الموافق 1437شعبان  16المالية بتاريخ )"الالئحة المعدلة"( الصادرة من قبل هيئة السوق 

والتي تنص على  (،2021فبراير  24هـ )الموافق 1442جمادى اآلخرة  30الصادر بتاريخ  2021-22-2التعديل الجديد رقم 

 ية اتباعها. األمور التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة العربية السعود

 
 بيان االلتزام وأسس اإلعداد   - 3

 بيان االلتزام 3-1

ة كتم إعداد هذه القوائم المالية وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في الممل

ة بـ )ويشار إليها مجتمع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبينالعربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من 

 .)"المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"
 

 المركز المالي حسب ترتيب السيولة. قائمة في مطلوباتوال تالموجودايتم عرض 
 

( متداولةالقوائم المالية ) إعدادتاريخ  بعد شهرا   12التي تتم في غضون  اتأو التسوي اتباالسترداد ( تحليال  12)اإليضاح يبين

 (.متداولة)غير  المالية القوائم إعدادتاريخ  بعد شهرا   12وأكثر من 
 

 أسس اإلعداد 3-2

تم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 الشامل اآلخر والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة.  والدخل
 الوظيفية العملة 3-3

 .تم عرض القوائم المالية باللاير السعودي وهي العملة الوظيفية



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

9 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية 
 2021 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
   السياسات المحاسبية الهامة 4

قوائم التي تم تطبيقها على ال واالفصاحات. مطابقة للسياسات الماليةإن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم 

 فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة:، 2020ديسمبر  31المالية للسنة المنتهية في 

  األدوات المالية

 االولى االثبات

بتسجيل الموجودات المالية والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي وذلك فقط عندما يصبح طرف ا في األحكام التعاقدية لألداة  الصندوقيقوم 

 المالية.

ودات المالية جعند اإلثبات األولي، تقاس الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة لها. ويتم إثبات تكاليف المعامالت المتعلقة بالمو

رجة ير المدالعادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في الربح أو الخسارة. وفي حالة الموجودات المالية والمطلوبات المالية غ بالقيمة

لها ناقصا تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة باالستحواذ على الموجودات المالية  العادلةبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فإن القيمة 

 والمطلوبات المالية أو إصدارها تمثل مبلغ اإلثبات األولي.

 التصنيف
 به ضمن الفئات التالية: يقوم الصندوق بتصنيف الموجودات المالية الخاصة

 .مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

  .بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

  .بالتكلفة المطفأة 

 

 تتم هذه التصنيفات بناء على نموذج العمل الخاص بالصندوق إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.

الصندوق بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وذلك عندما تقع ضمن نموذج العمل الخاص باقتناء الموجودات  يقوم

لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وعندما ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل 

 ولة على أصل المبلغ القائم.فقط عمليات سداد أصل المبلغ والعم

وبالنسبة للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة، فإنه سيتم إثبات األرباح والخسائر إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل 

اآلخر. وبالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية، فإن ذلك يعتمد على ما إذا قد قام الصندوق بوضع خيار غير قابل 

 لغاء عند االثبات األولي للمحاسبة عن استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.لإل

يقوم الصندوق بتصنيف كافة المطلوبات المالية كمقاسة الحقا  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي، فيما عدا 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة. المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة

يقوم الصندوق بتصنيف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلل بشكل 

 ادلة.يمة العكبير عدم اتساق القياس أو االثبات أو في حالة إدارة مجموعة من المطلوبات المالية وتقويم أدائها على أساس الق

 التوقف عن اثبات األدوات المالية

بشكل  يتم التوقف عن إثبات أصل مالي )أو جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة، حيثما ينطبق ذلك(

 )أي استبعاده من قائمة المركز المالي للصندوق( عند: أساسي

 ن الموجودات، أوانتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية م 

  قيام الصندوق بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى

طرف آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما )أ( قام الصندوق بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة 

ندوق بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنه قام بتحويل لأل صل، أو )ب( لم يقم الص

 السيطرة على األصل.

وفي الحاالت التي يقوم فيها الصندوق بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية، فإنه 
 باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية. يجب عليه تقويم فيما إذا وألي مدى قام

وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة 
دوق أيضا  الصن على األ صل، يستمر الصندوق في إثبات األصل بقدر ارتباط الصندوق المستمر به. وفي تلك الحالة، يقوم

بإثبات المطلوبات المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس 
 الحقوق وااللتزامات التي أبقى عليها الصندوق.
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يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو الحد 
 األقصى للمبلغ الذي يجب على الصندوق دفعه، أيهما أقل. 

يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته. وفي حالة تبديل االلتزامات 
المالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماما ، أو بتعديل شروط االلتزامات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا 

يل كتوقف عن اثبات االلتزامات األصلية واثبات التزامات جديدة. يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في التبديل أو التعد
 الربح أو الخسارة. 

 

 األدوات المالي مقاصة
الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية المبالغ التي  تسويةتتم 

 أو تحقيق األصول و تسوية االلتزامات في وقت واحد. الصافينية للتسوية على أساس وجود  وعندتم إثباتها، 

 

 في قيمة الموجودات المالية  هبوطال
الصندوق، على أساس مستقبلي، بإجراء تقويم لخسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة للموجودات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة يقوم 

ا أو مدى عمر  12أو المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويتم تحديد خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  شهر 
ا الحصة من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن حاالت التعثر بشأن  12ئتمان المتوقعة على مدى االصل. تمثل خسائر اال شهر 

ا بعد تاريخ إعداد القوائم المالية. لكن عندما تكون هناك زيادة جوهرية في مخاطر  12أداة مالية ما والمحتملة خالل الـ  شهر 
 صص على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر االصل.االئتمان المتوقعة منذ نشوؤها يتم تحديد المخ

 

 الوحدات القابلة لالسترداد

 تصنف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات حقوق ملكية عند:

  .استحقاق مالك الوحدات القابلة لالسترداد حصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق في حالة تصفية الصندوق 

  .تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد ضمن فئة األدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات األدوات المالية األخرى 

  وجود خصائص مماثلة لكافة الوحدات القابلة لالسترداد المصنفة ضمن فئة األدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات

 األدوات المالية األخرى. 

 حدات القابلة لالسترداد أي تعهدات تعاقدية لتسليم النقدية أو أصل مالي آخر بخالف حقوق المالك في عدم تضمن الو

 حصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق. 

  تحديد إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المتعلقة بالوحدات القابلة لالسترداد على مدى عمر األداة المالية بصورة جوهرية

لربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات على أساس ا

 المثبت وغير المثبت للصندوق على مدى عمر األداة المالية. 

ت مالية اباإلضافة إلى الوحدات القابلة لالسترداد، والتي تتضمن كافة الخصائص أعاله، فإنه يجب أال يكون لدى الصندوق أدو
 أخرى أو عقد يشتمل على: 

  إجمالي التدفقات النقدية المحدد بصورة جوهرية على أساس الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبت

 أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير المثبت للصندوق.

 ائد المتبقي لألسهم القابلة لالسترداد. األثر الناتج عن التقييد أو التحديد الجوهري للع 
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امتالك  توقف الوحدات القابلة لالسترداد عنيقوم الصندوق بصورة مستمرة بتقويم تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد. وفي حالة 

كافة الخصائص أو الوفاء بكافة الشروط المنصوص عليها لكي يتم تصنيفها كحقوق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها 

سابقة في صافي ة الكمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة بتاريخ إعادة التصنيف، مع إثبات أي فروقات ناتجة عن القيمة الدفتري

الموجودات العائد لمالكي الوحدات. وفي حالة امتالك الوحدات القابلة لالسترداد كافة الخصائص الحقا  واستيفائها لشروط تصنيفها 

كحقوق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية كمطلوبات بتاريخ إعادة 

 .التصنيف

 يتم المحاسبة عن عملية إصدار وشراء وإلغاء الوحدات القابلة لالسترداد كمعامالت حقوق ملكية. 

 ال يتم إثبات أي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الشامل عند شراء وإصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالصندوق. 
 

 النقدية وشبه النقدية

 . بنوكال في النقدية على النقدية وشبه النقدية تشتمل ،ديةلغرض إعداد قائمة التدفقات النق
 

 المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية )قانونية أو متوقعة( على الصندوق ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل 

يمكن إجراء تقدير لمبلغ االلتزام بشكل موثوق ان يتطلب األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه 

به. وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، 

ور المخصص نتيجة مر عندما يكون ذلك مالئما ، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في

 الوقت كتكلفة تمويل.
 

وفي الحاالت التي من المتوقع فيها استرداد بعض أو كافة المنافع االقتصادية الالزمة لتسوية مخصص ما من طرف آخر، فإنه 

 . مبلغيتم إثبات المبلغ المسترد كأصل وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعال  وأنه من الممكن قياس ذلك ال
 

 المصاريف المستحقة الدفع

 يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبال الخدمات المستلمة، سواء  قدمت بها فواتير من الموردين أم ال. ويتم إثبات

 تلك االلتزامات في األصل بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. 
 

 أتعاب اإلدارة 

 إثبات أتعاب إدارة الصندوق على أساس مبدأ االستحقاق وتحمل على قائمة الدخل الشامل .يتم 
 

يتم تحميل أتعاب إدارة الصندوق وفقا للمعدالت المتفق عليها مع مدير الصندوق وكما هو منصوص عليه في الشروط واألحكام 

 الخاصة بالصندوق. 

 المصاريف

 مبدأ االستحقاق في الفترة المحاسبية التي يتم تكبدها فيها. يتم قياس وإثبات المصاريف على أساس 

 الزكاة

 إن الزكاة على مستوى الصندوق من مسؤولية مالكي الوحدات وال يجنب لها مخصص في هذه القوائم المالية.  

 العمالت األجنبية 

بأسعار التحويل السادة بتواريخ إجراء تلك المعامالت.  األمريكي دوالريتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى ال

 يتم إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل.

 .لتقريرا تاريخ في الصرف بسعر األمريكي الدوالر إلى األجنبية بالعمالت المقومة المالية والمطلوبات الموجودات تحويل يتم

 لعمالتا تحويل من صافية كخسارة الشامل لالدخ قائمةمن إعادة التحويل في  الناتجة األجنبية العمالت بفروق العترافا يتم

 .االجنبية
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 صافي قيمة الموجودات

وذلك بقسمة صافي موجودات الصندوق  في قائمة المركز المالي احتساب صافي قيمة الموجودات لكل وحدة والمفصح عنه يتم
 . السنةعلى عدد الوحدات المصدرة في نهاية 

 

 األحكام واالفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة  -5
 

للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، استخدام بعض األحكام  ، طبقا  للمعايير الدوليةب إعداد القوائم الماليةيتطل
واالفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات 

لمصاريف المصرح عنها خالل الفترة التي أعدت القوائم ومبالغ اإليرادات وا خ إعداد القوائم الماليةوالمطلوبات المحتملة بتاري
المالية بشأنها. يتم تقويم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة وذلك بناء  على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشتمل على توقعات 

ستمرة، ويتم ت الرئيسية بصورة ملألحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقا  للظروف. يتم مراجعة التقديرات واالفتراضا
إثبات التعديالت على التقديرات مستقبال. وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو التي 

 مارست فيها األحكام:
 

 مبدأ االستمرارية
وفقا  لمبدأ االستمرارية، وهو على قناعة بأن الصندوق قام مدير الصندوق بإجراء تقويم لمقدرة الصندوق على االستمرار في العمل 

لديه الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة علم بأي حاالت عدم تأكد 
على  ةم إعداد القوائم الماليه، تجوهري قد يثير شكوكا  حول مقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا  لمبدأ االستمرارية. علي

 أساس مبدأ االستمرارية.
 

 قياس القيمة العادلة 
، بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. إن القيمة العادلة هي السعر الذي استثماراته في األدوات المالية يقوم الصندوق بقياس

طلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل م
القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما في السوق الرئيسي للموجودات 

موجودات أو المطلوبات. إن السوق الرئيسي أو أو المطلوبات، أو في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة لل
األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الصندوق. تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن 

 ية. دالمتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصا
 

 يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة بتاريخ إعداد القوائم المالية على أساس السعر المتداول لها
 (، بدون أي خصم لقاء تكاليف المعامالت. المتداولة صفقاتوسعر الطلب لل المتداولة غير صفقات)سعر العرض لل

 
 يضاحالمالية بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير. تم اإلفصاح عن القيم العادلة لتلك األدوات المالية في اال األدواتيقيس الصندوق 

12. 
 

 بعد المفعول سارية وغير الصادرة المعايير - 6
لمالية للصندوق. ا قوائمالحتى تاريخ إصدار  المفعول،ولكن لم تصبح سارية  إصدارها،هناك العديد من المعايير والتفسيرات التي تم 

 ير،لمعاياالمالية للصندوق. يعتزم الصندوق اعتماد هذه  قوائماللن يكون لهذه المعايير أي تأثير كبير على  اإلدارة،في رأي مجلس 
 إن وجدت.
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 النقدية وشبه النقدية -7

  

2021 

 دوالر أمريكي

2020 

 دوالر أمريكي
  ───────── ───────── 

 301,927 1,479  البنك لدى رصيد
 - 17.848  نقدا مع أمين الحفظ

  ───────── ─────── 
  19,327 301,927 
  ═════════ ═════════ 

 
التقييم ، تعتقد اإلدارة أنه ال توجد وبناء  على هذا  9أجرت اإلدارة مراجعة كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  7.1

 محلية. حاجة ألي خسارة انخفاض كبيرة في القيمة مقابل القيمة الدفترية لألرصدة النقدية
 
 اآلخر الشامل الدخلالعادلة من خالل  بالقيمة مدرجةمالية  موجودات - 8

 يتم. ةالعادل بالقيمة قياسها ويتم الصكوكمن  اآلخر الشامل الدخلالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  تتكون 
 . بلومبيرغ يف المتداولة االقفال أسعار أساس على العادلة القيمة تحديد

 :أدناه السنة من األخير التقييم يوم في االخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المدرجة المالية الموجودات تقيم 
 

 غير المحققة األرباح  القيمة السوقية  التكلفة   2021  ديسمبر 31
 أمريكي دوالر  أمريكي دوالر  أمريكي  دوالر 
      

 خالل من العادلة بالقيمة مدرجة مالية موجودات
 2,527,393 اآلخر الشامل الدخل

 
2,591,609 

 
64,216 

      
    

 
 غير المحققة األرباح  السوقية القيمة  التكلفة  2020 ديسمبر 31
 أمريكي دوالر  أمريكي دوالر  أمريكي  دوالر 
      

 الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة مالية موجودات
 اآلخر الشامل

 
2,423,056 

  
2,512,934 

  
89,878 

      
    

 
 ولديها( سنوي ا ٪6.88 إلى ٪2.76: 2020 ديسمبر 31) سنوي ا ٪6.88 إلى ٪2.76 بين ثابت ربح معدل الصكوك تحمل 

 .سنوات عشر الى خمسةفترات استحقاق تتراوح من 
 
 
 
 
 

 2021 
 دوالر أمريكي

 2020 
 أمريكي دوالر

 45.776  (29.463) للسنة محققة غير)خسائر(/مكاسب 
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 تتمة - المالية إيضاحات حول القوائم
 2021ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 
 مع الجهات ذات العالقة المعامالت - 9

اء ( وأعضكابتال الخيرمين التابعين لمدير الصندوق )تتضمن الجهات ذات العالقة مالكي الوحدات ومدير الصندوق والمساه
 مجلس إدارة الصندوق والصناديق األخرى المدارة من قبل مدير الصندوق.

يتم استحقاق هذا موجودات الصندوق.  قيمةمن صافي  ٪0.75أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدره  باحتسابيقوم مدير الصندوق 
 في كل تاريخ تداول ويتم دفعه على أساس شهري.

 
وفق ا للشروط واألحكام ، يسترد مدير الصندوق من الصندوق أي مصروفات أخرى يتم تكبدها نيابة عن الصندوق مثل رسوم 

والقانونية وخدمات الوساطة واالستشارات وغيرها من الرسوم المماثلة. فرض الصندوق عمولة  رقابيةالوالخدمات  مراجعةال
للسنة الثالثة  ٪0.5للسنة الثانية ، و  ٪0.75على االسترداد خالل السنة األولى من االشتراك ، و  ٪1استرداد مبكرة بنسبة 

 .االسترداد المبكر منعل
 

خالل دورة األنشطة العادية، يتعامل الصندوق مع جهات ذات عالقة. يتم إجراء كافة المعامالت مع الجهات ذات العالقة على 
 أساس األسعار المتفق عليها بصورة مشتركة بموجب اتفاقية رسمية، والتي يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الصندوق. 

 

 ت العالقة للفترة:فيما يلي بيان المعامالت مع الجهات ذا
 )دائن( مدين الرصيد المعاملة مبلغ  

جهة ذات ال
 طبيعة المعاملة عالقةال

ديسمبر  31
2021 
 أمريكي دوالر

 ديسمبر 31
 2020 

 أمريكي دوالر

ديسمبر  31
2021 
 أمريكي دوالر

 ديسمبر 31
 2020 

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

 4,819 5.458 (18,226)  (19,709) أتعاب إدارة  مدير الصندوق
      

 كابتال الخير
 المحدودة)دبي( 

قيمة الوحدات المحتفظ 
 - بها

 
- 934,190 

 
1,175,659 

 
ودائع  -ذمم مدينة 
 - مرابحة

 
- - 

 
- 

 
دخل من عقود المرابحة 

 - قصيرة األجل
 

360 - 
 
- 

      

صناديق أخرى 
يديرها مدير 
 الصندوق

 

موجودات مالية مدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر
 

 
- 

 
80,127 

 

 
- 

 
80,127 

      
أعضاء مجلس 
 إدارة الصندوق

أتعاب أعضاء مجلس 
 اإلدارة

(2,667 )  (2,667) - (1,317) 

كانت مملوكة من (9،779 : 2020ديسمبر  31وحدة ). 7.567 .والتي بلغت  2021ديسمبر  31إن الوحدات التي تم إصدارها في 
 .في الصندوق (%41.64: 2020ديسمبر  31مملوكة ) ٪36قبل مدير الصندوق والتي تمثل 

  األخرى المصاريف - 10

 2021 

 دوالر أمريكي 

 2020 

 دوالر أمريكي 
    

 8.960  10,296 مهنية  أتعاب

 2.667  2,667 (9 ايضاح) اإلدارة مجلس أعضاء أتعاب

 2.000  1,533 رقابية رسوم

 1.400  2,000 تداول رسوم

 4.000  6,144 الحفظ أمين أتعاب

 6,563  8,758  أخرى

 31,398  25,590 
    



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

15 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية 
 2021 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  -11

 العادلة للقيمة الهرمي والتسلسل العادلة القيمة تحديد

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين 

 متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما: 

 أو المطلوبات أو للموجودات الرئيسي السوق في 

 والمطلوبات. للموجودات فائدة األسواق أكثر في الرئيسي، السوق وجود عدم حالة في 
 

دات أو . تقاس القيمة العادلة للموجوالصندوقإن السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل 

السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل  المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في

 مصالحهم االقتصادية.
 

إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدره الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من 

خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه االستخدام األفضل  خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أومن

 واألمثل. 
 

                                                                                                     طرق تقويم مالئمة وفقا  للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت  الصندوقستخدم ي

 ظة.القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالح
 

ا للمدة القصيرة في هذه القوائم المالية المدرجة الدفترية قيمتها عن        كثيرا   تختلف ال المالية لألدوات العادلة القيمة إن لهذه                     نظر 

 األدوات المالية.
 

ل الهرمي ضمن التسلس اح عنها في القوائم الماليةتصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفص

 لمستويات القيمة العادلة المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

 (.األسعار تجديد أو تعديل بدون)أي  مماثلة مطلوبات أو لموجودات نشط سوق في المتداولة األسعار: األول المستوى 

 غير وأ مباشرة بصورة للمالحظة قابلة العادلة، القيمة لقياس الهامة األدنى، المستوى مدخالت تعتبر تقويم طرق: الثاني المستوى 

 .مباشرة

 للمالحظة قابلة غير العادلة، القيمة لقياس الهامة األدنى، المستوى مدخالت تعتبر ال تقويم طرق: الثالث المستوى. 

 

العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستويات التسلسل الهرمي يبين الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة 

ير غللقيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة. وال يشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية 

،  2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في . ية تقارب بشكل معقول قيمتها العادلة                                              المقاسة بالقيمة العادلة نظرا  ألن القيمة الدفتر

قياسات القيمة العادلة ، ولم يكن هناك تحويالت إلى أو خارج قياسات القيمة  2والمستوى  1لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 

 .3العادلة من المستوى 

 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1 المستوى القيمة الدفترية دوالر أمريكي

       2021 ديسمبر  31
       موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

بالقيمة العادلة من خالل  مدرجةموجودات مالية 
 2,591,609 - - 2,591,609 2,591,609  اآلخر الشامل الدخل

           

 2,591,609 - - 2,591,609 2,591,609 اإلجمالي
           
      

      أمريكي دوالر
       2020ديسمبر  31

       موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
بالقيمة العادلة من خالل  مدرجةموجودات مالية 

 2,512,934 - - 2,512,934 2,512,934 اآلخر الشامل الدخل
           

 2,512,934 - - 2,512,934 2,512,934 اإلجمالي
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 تتمة - احات حول القوائم الماليةإيض
 2021ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 

 إستحقاق الموجودات والمطلوبات  تواريختحليل  -12

 المتوقع فيها استردادها أو تسويتها، على التوالي:يبين الجدول أدناه تحليل الموجودات والمطلوبات  

 اإلجمالي شهر 12بعد  شهر 12خالل  

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 2021 ديسمبر  31كما في 
       

    الموجودات

 19.327 - 19.327 نقدية وشبة نقدية 
 30.845 - 30.845 آخرون ومدينون مقدما   مدفوعة مصاريف
 خالل من العادلة بالقيمة مدرجة مالية موجودات

 2.591.609 2.434.234 157.375 اآلخر الشامل الدخل
       

 2.641.781 2.434.234 207.547 الموجوداتإجمالي 
       

    المطلوبات 

 5.458 - 5.458 أتعاب إدارة مستحقة 

 10.325 - 10.325 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 
       

 15.783 - 15.783 إجمالي المطلوبات 
       
    

 اإلجمالي شهر 12بعد  شهر 12خالل  

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 2020ديسمبر  31كما في 
 

      

    الموجودات 

 301,927     - 301,927 نقدية وشبة نقدية 
 25,776     - 25,776 آخرون ومدينون مقدما   مدفوعة مصاريف
 خالل من العادلة بالقيمة مدرجة مالية موجودات

 2,512,934 2,230,041 282,893 اآلخر الشامل الدخل
       

 2,840,637 2,230,041 610,596 إجمالي الموجودات 
       

    المطلوبات
 4,819     - 4,819 أتعاب إدارة مستحقة 

 13,007     - 13,007 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 
       

 17,826     - 17,826 إجمالي المطلوبات 
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 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية 
 2021ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 
 إدارة المخاطر المالية -13

 
 مخاطر اإلئتمان 

تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. ال يوجد لدى 
الصندوق نظام تصنيف داخلي معتمد. تتم إدارة مخاطر االئتمان والحد منها وذلك من خالل مراقبة التعرضات لمخاطر االئتمان، 

قابلة محددة، وتقويم الجدارة االئتمانية باستمرار لألطراف المقابلة. تتم إدارة مخاطر االئتمان وتقليل المعامالت مع أطراف م
بشكل عام على أساس أنظمة التصنيف االئتماني الخارجية لألطراف المقابلة. يقوم مدير الصندوق بإدارة مخاطر االئتمان وذلك 

 المخاطر   منخفضةاألطراف  من خالل مراقبة التعرضات لمخاطر االئتمان والتعامل مع

 بشأن بنود قائمة المركز المالي:  الصندوقتعرض لها ييوضح الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي 

 ديسمبر 31 
2021 

 أمريكي دوال

 ديسمبر 31
2020 

      أمريكي دوال

 301,927 19,327 نقدية وشبة نقدية 
      2,512,934 2,591,609 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة مالية موجودات

 2,610,936 2,814,861      
 

 مخاطر السيولة
 طلوباتللم المصاحبة اللتزاماتتمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي يواجهها الصندوق في توفير األموال الالزمة للوفاء با

 المالية والتي تتم تسويتها من خالل تقديم النقدية والموجودات المالية األخرى. 
  

، وبالتالي يتعرض الصندوق لمخاطر السيولة هاواسترداد الوحدات فياالشتراك  شروطتنص شروط وأحكام الصندوق على 
باالقتراض للوفاء بتلك االستردادات. تعتبر األوراق المالية الخاصة ويسمح للصندوق مالكي الوحدات.  باسترداداتبشأن الوفاء 

في أسواق األسهم. يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة  ةبالصندوق قابلة للتحقيق الفوري حيث أن جميعها مدرج
 بصورة منتظمة والتأكد من توفر األموال الكافية للوفاء بااللتزامات عند نشوئها.

سيتم  تقارب قيمها الدفترية وجميعها المالية القوائم إعداد بتاريخلجميع المطلوبات المالية للصندوق  المخصومة غير يمةإن الق
 .المالية القوائم إعداد ختسويتها خالل عام واحد من تاري

 
 مخاطر السوق 

 ،همل العمالت األجنبية، وأسعار األسيالتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار تحو تأثيرتمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن 
ق يتمثل في إدارة الخاصة به. إن الهدف من إدارة مخاطر السو النقدية تدفقاتعلى دخل الصندوق أو ال ،وأسعار العموالت

 ومراقبة التعرضات لمخاطر السوق ضمن مستويات مقبولة مع الحفاظ على العائد.
 

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

الصرف وتعتقد أن هناك حد ا أدنى من مخاطر التعرض للخسائر بسبب تقلبات تراقب اإلدارة عن كثب تقلبات أسعار األجنبي. 
ا ألن اللاير السعودي حالي ا  أسعار الصرف حيث يتعامل الصندوق بشكل أساسي مع الدوالر األمريكي واللاير السعودي. نظر 

 ألي مخاطر كبيرة تتعلق بالعملة. على تعادل ثابت مقابل الدوالر األمريكي ، لذلك تعتقد اإلدارة أن الصندوق ال يتعرض
 

 أسعار الفائدة  مخاطر
مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في 

النظر عن ذلك ، ال يخضع  السوق. الوديعة ألجل التي يودعها الصندوق هي وديعة قصيرة األجل بسعر فائدة ثابت. بصرف
 الصندوق ألي مخاطر أسعار فائدة حيث أن جميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى ال تحمل عمولة.

     
 أسعار األسهم  مخاطر
 استثمارات .قالسو سعر في التغير الى تعود والتي االسعار في تقلبات الى المالية األدوات بتعرض األسهم أسعار مخاطر تتمثل

 عن المخاطر ذهه إدارةسعر السوق الناتجة من عدم اليقين بشأن األسعار المستقبلية. تتم  بمخاطر التأثر سريعة تعتبر الصندوق
 . االستثمار محافظ تنويع خالل من الصندوق مدير طريق
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 تتمة –إيضاحات حول القوائم المالية 
 2021ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 
  الالحقة األحداث -14

 المالية. وائمالقالمالية تتطلب التعديل أو اإلفصاح في هذه  القوائمالقوائم المالية وقبل إصدار هذه  إعدادلم تحدث أي أحداث بعد تاريخ 

 
  تقويم  آخر يوم -15
 

 .(2020 ديسمبر 31: 2020) 2021 ديسمبر 30 هو فترةللكان آخر يوم تقويم 

 

 عتماد القوائم المالية  ا  -16

 .(م2022مارس 28) هـ1443 شعبان 25من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ  عتماد هذه القوائم الماليةاتم 

 

 

 

 

 

  





 

 

 شركة الخير كابيتال السعودية 

 جدول أعمال اإلجتماع الثاني لمجلس إدارة صناديق الخير كابيتال لعام2021

 صندوق الخير لالسهم السعودية 

 صندوق الخير للطروحات االولية 

 صندوق الخير بلص للصكوك 

 صندوق الخير للمرابحة بالريال السعودي

صندوق الخير كابيتال للتمويل بالهامش    

Alkhair Capital Saudi Arabia 

AGENDA FOR THE 2ND BOARD’ MEETING OF ALKHAIR CAPITAL SAUDI FUNDS 2021 

` 
  

The Agenda for the 2nd  Board Of ALKHAIR CAPITAL 
FUNDS  that will be held on the 27 -12- 2021G 

الخير صناديق إدارة لمجلس  الثاني جتماعإلجدول أعمال ا

 م 2021-12-27، الجاري عقده بتاريخ كابيتال 

 Approve the minutes of the meeting . 
 

 Present and discuss the all public Fund 
performance YTD. 

 Present and discuss the Compliance report. 

 . ق الموافقة على محضر االجتماع الساب 

 منذ بداية العام . صناديق الخيرعرض و مناقشة آداء  

 المطابقة و اإللتزام. عرض و مناقشة تقرير إدارة 

 Verify that no breaches or conflict of interest 
happened since inception. 

 
 Ensure that the fund manager is in line with 

the fund’ T&C.  
 

 Present and discuss the report for services 
providers   

 
 Present and discuss the annual report that 

includes all complaints 
 

 Others subjected to be discussed. 
 

 
 

 
 
 
 

التصديق على عدم وجود تضارب مصالح خالل الفترة  

 .السابقة

مدير الصندوق بالقيود المذكورة في  التزام التأكد من 

  نشرة الشروط و األحكام.

   الخدماتتقرير مقدمي عرض ومناقشة  

 السنوي عرض و مناقشة تقرير الشكاوى  

 

  ى.مواضيع أخر 
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