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           المحتويات

 الستثمار  معلومات: أولا 

 الصندوق مدير عن نبذة: ثانيا

ا   للصندوق المالية القوائم: ثالثا

 م9201للعام  للصندوقالنصف سنوية  " النتائج المالية1" رقم الملحق 
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 مقدمة:

، م2019العام النصف األول من خالل  للصكوك بلص كابيتال الخيريبين هذا التقرير المعلومات المتعلقة بصندوق 

ية النصف سنووالذي يدار من قبل شركة الخير كابيتال السعودية )مدير الصندوق(، باإلضافة إلى النتائج المالية 

 م.2019للعام للصندوق 

 معلومات الستثمار  :أولا 

 اإليضاح البيان #

 .للصكوك بلص كابيتال الخير صندوق الصندوق اسم 1

 

2 

 

 اهداف وسياسات الستثمار وممارساته

 المتوسط المدى على المال رأس في نمو لتحقيق الصندوق يهدف

 في الستثمار خالل من الموزع الدخل من عوائد وتحقيق والطويل

 امأحك مع متوافقة مالية وأوراق للدخل مدرة استثمارات تشمل محفظة

 .اإلسالمية الشريعة

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

 .الوحدات مالكي على سنوية نصف أرباح بتوزيع حقه في الصندوق

 

: نبذة عن مدير الصندوقثانيا  

 اسم وعنوان مدير الصندوق -1

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

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

، مع مالحظة أنه م17/11/2008 الموافق هـ19/11/1429 وتاريخ 37 – 08120 رقم بترخيص المالية السوق

 .للصكوك بلص كابيتال  ل يوجد مدير من الباطن لصندوق الخير

 عنوان مدير الصندوق كالتالي: 

 الثامن الدور –مداراتأبراج  – الوزارات حي العزيز،عبد  الملك طريق

 11547 الرياض ،69410 بريد صندوق

 السعودية العربية المملكة

 +966(11) 2155678: هاتف

 +966(11) 2191270: فاكس
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 الفترة خالل الستثمار أنشطة -2

 سياسية الستثمار المنصوص عليها فى شروط و احكام الصندوق .الصندوق  يتبع مدير   

 م9201 النصف األول من العامخالل ؤشر السترشادي الجدول التالي يوضح أداء الصندوق مقارنة بالم -3

 البند *م2019النصف األول من العام 

 داء الصندوقأ 4.86% 

 الرشاديالمؤشر داء أ % 2.60
 

 .م30/06/2019 في تاريخالقوائم المالية  في*كما 
 

 م9201 النصف األول من العامخالل الصندوق تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط واحكام   -4

 # الفقرة قبل التعديل بعد التعديل

 قانونيون محاسبون والسديري العظم

مع  –  واستشاريون  )عضو كرو الدولية (

أينما الحسابات  مراجعتعديل معلومات 

 وردت في  مستندات الصندوق

 1 الحسابات مراجع ويونغ ارنست

 -التحلية-طريق األمير محمد بن عبدالعزيز

 11443 الرياض 10504صندوق بريد 

 المملكة العربية السعودية

 +966112175000هاتف: 

 +966112176000فاكس: 

 برج الفيصلية

 11461الرياض  2732 صندوق بريد

 المملكة العربية السعودية

 +966112734740هاتف: 

+966112734730فاكس:   

العنوان المسجل وعنوان 

 العمل للمجاسب القانوني
2 

ريال  32,000مراجع الحسابات يتقاضى 

، سنوياا من صافي قيمة األصول 

سيتم إحتساب المستحق من هذه و

الرسوم عند كل يوم تقويم على أساس 

ول الصندوق وتخصم صافي قيمة أص

 بشكل ربع سنوي.

 50,000مراجع الحسابات يتقاضى 

ريال سعودي، وسيتم إحتساب 

المستحق من هذه الرسوم عند كل 

يوم تقويم على أساس صافي قيمة 

أصول الصندوق وتخصم بشكل ربع 

 سنوي.

مقابل الخدمات والعمولت 

مراجع بند  –واألتعاب 

 الحسابات

3 

 يوسف بن عبدالله الشالش 

 عبداللطيف بن عبدالله الشالش 

 ماجد بن عبدالرحمن القاسم 

 خالد بن عبدالرزاق الملحم 

 الفريان محمد بن فهد 

 خالد بن عبدالرزاق الملحم 

 ريان بن حمد الخويطر 

 الدعيجي محمد بن ممدوح 

 عمرو رأفت شهوان 

( 12الفقرة )ز( من الفقرة )

أسماء مدير الصندوق: 

أعضاء مجلس إدارة مدير 

الصندوق وأنشطة العمل 

 الرئيسية لكل عضو

4 
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النصف أن شروط وأحكام الصندوق من خالل استراتيجية الصندوق، والمخاطر المتوقعة خالل  -5

من شأنها أن ُتمكِّن مالكي ، تحتوي على جميع المعلومات التي م2019العام األول من 

 .علومات كافية بشأن أنشطة الصندوقالوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على م

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

 .م2019خالل النصف األول من العام باإلشتراك بأي صندوق استثمار آخر 
 

 خاصة  حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة. عمولت يأيوجد  ل -7

 

ا القوائم المالية للصندوق :ثالثا   

 مراجعتها، والتي تمت م2019للعام للصندوق النصف سنوية  الماليةيوضح النتائج " 1" رقم الملحق

 .العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون  )عضو كرو الدولية (من قبل 









صندوق الخیر كابیتال بلص للصكوك
(ُمدار من قبل شركة الخیر كابیتال السعودیة)

.األولیة المختصرةجزءاً من ھذه القوائم المالیة١٣إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت
٢

(غیر مراجعة)المختصرةاألولیة قائمة المركز المالي 
٢٠١٩یونیو ٣٠كما في 

ایضاح

٢٠١٩یونیو ٣٠
(غیر مراجعة)
دوالر أمریكي

٢٠١٨دیسمبر ٣١
)مراجعة(

دوالر أمریكي

الموجودات 
٧٠٨٫٢٥٨٦٦٥٬١١١نقدیة وشبة نقدیة 

٢٤٫٤٠٠١٩٬٧٠٥مصاریف مدفوعة مقدماً ومدینون آخرون

٧١٫٦٠٦٫٤٢٢١٬٥٤٧٬٠٨٠الدخل الشامل اآلخربالقیمة العادلة من خالل موجودات مالیة مدرجة

٢٫٣٣٩٫٠٨٠٢٬٢٣١٬٨٩٦إجمالي الموجودات

المطلوبات
٤٫٧٩١٤٬٦٥٣مستحقةإدارةأتعاب 

٩٫٢٠٢١٢٬٣٠١مطلوبات أخرى مصاریف مستحقة و

١٣٫٩٩٣١٦٬٩٥٤إجمالي المطلوبات 

٢٫٣٢٥٫٠٨٧٢٬٢١٤٬٩٤٢صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات

٢١٫١٢٤٢١٫١٢٤الوحدات المصدرة

١١٠٫٠٦٩١١٠٤٫٨٥٤٢لكل وحدة العائدصافي قیمة الموجودات
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