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 مقدمة:

، م2020)الصندوق( خالل العام  األولية للطروحات كابيتال الخيريبين هذا التقرير المعلومات المتعلقة بصندوق 

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

 .م2020العام 

 

 معلومات االستثمار : أوال

 اإليضاح البيان #

 األولية للطروحات كابيتال الخير صندوق الصندوق اسم 1

 

2 

 

هداف وسياسات االستثمار أ

 وممارساته

 ووحدات الشركات المساهمة أسهم في أصوله الستثمار الصندوق يهدف

 في األولية أو األسواق في العام األولي الطرح فترة خالل المتداولة الصناديق

 في ادراجها على سنوات خمس يمض لم التي الجديدة المدرجة الشركات أسهم

 الخليجي التعاون ودول مجلس السعودية العربية المملكة في الثانوية األسواق

 جميع فإن الصندوق استثمارات وألغراض. أفريقيا وشمال األوسط واقليم الشرق

 مع قتتواف التي الشركات من ستكون الصندوق بها يستثمر سوف التي الشركات

 السعودية كابيتال الخير لشركة الشرعية المعايير

 لن يتم توزيع أي أرباح نقدية للمشتركين وسيعاد استثمارها في الصندوق. واألرباح الدخل توزيع سياسة 3

 

 متاح عند الطلب وبدون مقابل. م2020 للعاماألولية  للطروحات كابيتال الخير لصندوق السنوي التقريرمالحظة: 

 داء الصندوق آ: ثانيا  

 

، من خالل البنود   م2020و م2018ما بين  الثالثةالجداول التالية توضح مقارنة بين آداء الصندوق خالل األعوام  -1

 التالية:

 (سعودي ريال) مالية سنة كل نهاية في الصندوق أصول قيمة صافي -أ

م2020 م2019  م2018    البند 

 الصندوققيمه أصول  5,437,318.33 5,107,782.00 12,226,710.34
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  ماليةنهاية كل سنه  فيصافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة  -ب

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

م2020 م2019   البند 2018 

 اقل اعلى أقل  أعلى   أقل أعلى 
 صافي قيمة أصول الصندوق

8.1683 5.9678 6.75 6.15 7.862 6.162 
 

 مالية سنة كل نهاية يف المصدرة الوحدات عدد -د

م2020 م2019  م2018   البند 

 المصدرة الوحدات عدد 0 4,670.00 1,156,866.00

 قيمة االرباح الموزعة لكل وحدة  -ح

 .م2020ال توجد أي أرباح موزعة على وحدات الصندوق خالل العام        

 نسبة المصروفات  -ط

 

 

 

 

 

 

 

م2020 م2019  م2018   البند 

 قيمة أصول الصندوق لكل وحدة 6.475 6.7302 8.1541

م2020 م2019  م2018   البند 

 المصروفات نسبة 3.68% 3.31% 1.40%
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 سجل أداء الصندوق وفقًا للبنود التالية: -2

 ( منذ التأسيس و) أسنوات  وخمس, وثالث سنوات ، العائد اإلجمالي لسنة واحدة   -أ

 

 منذ التأسيس( أوالعائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية ) -ب

 

 م2020تعاب التي تحملها الصندوق خالل العام الخدمات والعموالت واأل -ج

م 2020التي تحملها الصندوق خالل العام األتعاب و الخدماتالجدول أدناه يوضح جميع العموالت ومقابل 

 النحو التالي: وهي على

 البند المبلغ )ريال سعودي(

 أتعاب االدارة 50,912.04

 رسوم الحفظ 15,000.00

 اللجنه الشرعيةت أمكاف 0.00

 مراقب الحساباتتعاب أ 35,200.00

 أعضاء مجلس االدارةت أمكاف 10,000.00

 الرسوم الرقابية 7,500.00

 االرشاديرسوم المؤشر  38,278.00

 رسوم السوق المالية 5,250.00

 مصاريف آخرى 9,738.00
 

التأسيس منذ  

سنوات  خمس

(2016-2020) 

 سنوات ثالث

 (م2018-2020)

 واحدة لسنة

 البند م(2020)

 العائد اإلجمالي 21.13% 7.745% 1.394% %-18.31

 التأسيس منذ

 

م2020  

 

م2019  

 

م2018  

 

م2017 م2016   

 

 البند م2015

 اإلجماليالعائد  %19.44- %4.36 -9.83% -14.60% 3.94% 21.13% %-18.31
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 اآلتي: في الجدول أعاله، يود مدير الصندوق بيانباإلضافة إلى المعلومات الموضحة 

 1.4 هي صولقيمة األ صافي منم 2020عام  فينسبة المصروفات كما  إجمالي أن% 

  تخفيضها  أورسوم  أي عناالعفاء  التنازل أو يقررأن مدير الصندوق لم 
 

 داء الصندوق.آأثر على م 2020أنه لم يحدث أي تغيير جوهري خالل العام  -3

 التالية لصالح الصندوق: الجمعيات العمومية فيالتصويت بم 2020مدير الصندوق خالل العام  قام -4

 (إس  آي إم ركةوموضوع التصويت وقرار التصويت )لشعادية   الغيرالعامة م الجمعية 2020 -06-01  -أ

وافقأال  امتنع وافقأ   جداول االعمال 

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بشان زيادة رأس مال  √  

لما  الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقا  

 : يلي

 .مليون ريال 40 للزيادةالمبلغ االجمالي  -أ

مليون ريال، ويصبح رأس المال  160قبل الزيادة رأس المال  -ب 

 .%25مليون ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها 200بعد الزيادة 

مليون ويصبح عدد  16المال عدد األسهم قبل زيادة رأس -ت

 .مليون سهم 20األسهم بعد الزيادة 

شركة تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز موارد ال -ث 

مما يساهم في تحقيق معدالت نمو جيدة خالل األعوام القادمة. 

 معدل الزيادة: سهم واحد لكل أربعة أسهم. - ج

مليون ريال االحتياطي  40ستتم الزيادة من خالل رسملة مبلغ  -ح  

 واألرباح المرحلة. 

في حال الموافقة على البند أعاله سيكون تاريخ أحقية أسهم  -خ

المنحة لمساهمي الشركة المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية 

العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى 

شركة مركز إيداع األوراق المالية ) مركز اإليداع ( في نهاية ثاني يوم 

د الجمعية العامة غير العادية وفي حالة وجود تداول يلي تاريخ انعقا

كسور أسهم سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة 

األسهم وتباع بسعر السوق ، ثم توزع قيمتها على حملة األسهم 
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يومًا  30المستحقين للمنحة كل حسب حصته ، خالل مدة ال تتجاوز 

 من تاريخ تحديد األسهم المستحقة لكل سهم 

من النظام األساس للشركة الخاصة برأس  7يل المادة رقم تعد  -.د

 المال )مرفق( .

من النظام األساس للشركة الخاصة  8تعديل المادة رقم  -ذ

 في األسهم ) مرفق ( باالكتتاب

من النظام األساس للشركة 3رقم التصويت على تعديل المادة    √

 الخاصة بأغراض الشركة. )مرفق(

من النظام األساس للشركة 21رقم التصويت على تعديل المادة    √

 الخاصة بصالحيات المجلس )مرفق(

 

 

 

 (العربية المراكز شركةل) التصويت وقرار التصويت وموضوعالجمعية العامة العادية  30/09/2020 -ب

 

اوافق ال امتنع االعمال جداول اوافق   

مارس  31اإلدارة للعام المالي المنتهي في  التصويت على تقرير مجلس   √

 م.2020

مارس  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في    √

 م.2020

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في    √

 م.2020مارس  31

 

عن العام المالي المنتهي  التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة   √

 م.2020مارس  31في 

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

 م.2020مارس  31
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التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف األول والثاني من العام  √  

مليون ريال  665م، بإجمالي مبلغ وقدره 2020مارس  31المالي المنتهي في 

من  %14ريال للسهم الواحد وبما نسبته  1.4سعودي، أي ما مجموعه 

 رأسمال الشركة. )مرفق(

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف  √  

 م.2021مارس  31سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 

الشركة من بين المرشحين بناًء على  التصويت على تعيين مراجع حسابات   √

توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع 

م، 2021مارس  31الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في 

 م، وتحديد أتعابه.2022مارس  31والربع األول من العام المالي المنتهي في 

ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن  1,800,000ف مبلغ التصويت على صر   √

 م.2020مارس  31العام المالي المنتهي في 

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/ أحمد دمرداش بدراوى    √

عضوًا )غير تنفيذي( في المقعد الشاغر بمجلس اإلدارة ابتداًء من تاريخ تعيينه 

إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية م 2020يوليو  15في 

 م. )مرفق السيرة الذاتية(2022يونيو  18في 

التصويت على الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وضوابط وإجراءات عمل    √

 اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم. )مرفق(

لمكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة التصويت على سياسة ا   √

 واللجان التابعة وكبار التنفيذيين. )مرفق(

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها    √

 30ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداًء من تاريخ انعقاد الجمعية في 

م، علمًا أن 2022يونيو  18اريخ م وحتى انتهاء الدورة في ت2020سبتمبر 

المرشحين )المرفقة سيرهم الذاتية( هم: د. بيرنارد هيجنز و أ. نديم مصطفى 

 شابسوغ و أ. فهد إبراهيم الخريف

التصويت على مجموعة من االتفاقيات اإلطارية ما بين الشركة وعدد من    √

 األطراف ذات العالقة. )مرفق(

اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية التصويت على تفويض مجلس    √

( من المادة الحادية والسبعين من نظام 1بالترخيص الوارد في الفقرة )



 األولية للطروحات كابيتال الخير لصندوق السنوي التقرير                                                                        
 م2020للعام                                                                                                                                   

9 | P a g e  
 

الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى 

نهاية دورة مجلس االدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في 

ات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة الضوابط واالجراء

 بشركات المساهمة المدرجة.

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز    √

الحكير وشركاه، والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز 

حكير، واألستاذ/ عمر بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز ال

 تأجيريهالمحمدي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات 

بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا 

سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت  5إلى  2تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 

ريال.  350,914,140م مبلغ 2020مارس  31للعام المالي المنتهي في 

 والترخيص بها لعام قادم. )مرفق(

لتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة األطعمة ا   √

والترفيه التجارية المحدودة، والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/ فواز بن 

عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة 

ة مراكز تجارية تابعة بعد تأجيريهفيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات 

للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح 

سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي  5إلى  2مددها ما بين 

ريال. والترخيص بها لعام  20,603,944م مبلغ 2020مارس  31المنتهي في 

 قادم. )مرفق(

ود التي تمت بين الشركة وشركة ألعاب بيلي، التصويت على األعمال والعق   √

والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ 

سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود 

بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن  تأجيريهإيجار مساحات 

 10إلى  5، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين المملكة

 31سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت التي للعام المالي المنتهي في 

 ريال. والترخيص بها لعام قادم. )مرفق( 15,360,265م مبلغ 2020مارس 

 زالتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فواز عبدالعزي   √

الحكير وشركاه العقارية، والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/ فواز بن 
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عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، 

وهي عبارة عن عقود إنشاء وتطوير مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف 

 3إلى  1ا ما بين مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مدده

مارس  31سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في 

 ريال. والترخيص بها لعام قادم. )مرفق( 331,905,340م مبلغ 2020

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة تضاريس    √

المهندس/ سلمان بن نجد للحراسات األمنية، والتي لعضو مجلس اإلدارة 

عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات أمنية 

لجميع المراكز التجارية التابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط 

ومزايا تفضيلية، لمدة سنة واحدة، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي 

ريال. والترخيص بها لعام  57,278,571م مبلغ 2020مارس  31المنتهي في 

 قادم. )مرفق(

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة نسك    √

للمشاريع التجارية، والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز 

الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، واألستاذ/ عمر بن عبدالعزيز 

 تأجيريهساحات المحمدي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار م

بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا 

سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت  5إلى  2تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 

ريال.  77,441,233م مبلغ 2020مارس  31للعام المالي المنتهي في 

 والترخيص بها لعام قادم. )مرفق(

لتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوابة الغذاء ا   √

التجارية، والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، 

والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة 

ية تابعة للشركة في مختلف بعدة مراكز تجار تأجيريهعن عقود إيجار مساحات 

 5إلى  2مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 

مارس  31سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في 

 ريال. والترخيص بها لعام قادم. )مرفق( 15,313,237م مبلغ 2020

بين الشركة وشركة إتقان إلدارة التصويت على األعمال والعقود التي تمت    √

المرافق، والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، 
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والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة 

عن عقود خدمات إدارة جميع المنشآت التابعة للشركة، بدون شروط ومزايا 

ة، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي تفضيلية، لمدة سنة واحد

ريال. والترخيص بها لعام  36,818,438م مبلغ 2020مارس  31المنتهي في 

 قادم. )مرفق(

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن    √

الحكير للسياحة والتنمية، والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/ فواز بن 

عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة 

بعدة مراكز تجارية تابعة  تأجيريهفيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات 

للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح 

سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي  10إلى  7مددها ما بين 

ريال. والترخيص بها لعام  26,834,371م مبلغ 2020مارس  31المنتهي في 

 قادم. )مرفق(

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجيل القادم    √

المحدودة، والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير 

بعدة  تأجيريهمصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات 

بدون شروط ومزايا  مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة،

سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام  10تفضيلية، وتصل مددها إلى 

ريال. والترخيص  25,848,736م مبلغ 2020مارس  31المالي المنتهي في 

 بها لعام قادم. )مرفق(

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مراكز القهوة    √

عضوي مجلس اإلدارة األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، التجارية، والتي ل

والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة 

بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف  تأجيريهعن عقود إيجار مساحات 

 5إلى  2 مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين

مارس  31سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في 

 ريال. والترخيص بها لعام قادم. )مرفق( 831,827م مبلغ 2020

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطعم ازال،    √

، والمهندس/ والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير
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سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود 

بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن  تأجيريهإيجار مساحات 

سنوات،  5إلى  2المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 

م 2020مارس  31ي المنتهي في حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المال

 ريال. والترخيص بها لعام قادم. )مرفق( 6,348,816مبلغ 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهارة لأللعاب    √

المبتكرة التجارية، والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز 

الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي 

كز تجارية تابعة للشركة في بعدة مرا تأجيريهعبارة عن عقود إيجار مساحات 

 10مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، وتصل مددها إلى 

مارس  31سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في 

 ريال. والترخيص بها لعام قادم. )مرفق( 4,074,149م مبلغ 2020

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة االتحاد المبتكر    √

المحدودة، والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، 

والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة 

تجارية تابعة للشركة في مختلف بعدة مراكز  تأجيريهعن عقود إيجار مساحات 

 5إلى  2مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 

مارس  31سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في 

 ريال. والترخيص بها لعام قادم. )مرفق( 8,861,644م مبلغ 2020

مت بين الشركة وشركة فاس التقنية التصويت على األعمال والعقود التي ت   √

التجارية، والتي لعضو مجلس اإلدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير 

مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات تقنية المعلومات، بدون 

سنوات، حيث بلغت  2إلى  1شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 

م مبلغ 2020مارس  31لي المنتهي في قيمة التعامالت للعام الما

 ريال. والترخيص بها لعام قادم. )مرفق( 2,136,265

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فضاء    √

األطفال، والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، 

ير مباشرة فيها، وهي عبارة والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غ

بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف  تأجيريهعن عقود إيجار مساحات 
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سنوات، حيث  10مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها 

م مبلغ 2020مارس  31بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في 

 بها لعام قادم. )مرفق(ريال. والترخيص  2,458,890

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قطاع األزياء    √

)فاشيون ديستريكت(، والتي لعضو مجلس اإلدارة المهندس/ سلمان بن 

عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات 

بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط  تأجيريه

سنوات، حيث بلغت قيمة  3إلى  1ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 

 17,279,328م مبلغ 2020مارس  31التعامالت للعام المالي المنتهي في 

 ريال. والترخيص بها لعام قادم. )مرفق(

العقود التي تمت بين الشركة وشركة عبر الوسائل التصويت على األعمال و   √

للدعاية واإلعالن )فيا ميديا(، والتي لعضو مجلس اإلدارة المهندس/ سلمان 

بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار 

بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة،  تأجيريهمساحات 

سنوات، حيث  3إلى  1بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 

م مبلغ 2020مارس  31بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في 

 ريال. والترخيص بها لعام قادم. )مرفق( 18,427,930

العقود التي تمت بين الشركة وشركة مكان األظافر التصويت على األعمال و   √

للتجارة، والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير مصلحة 

بعدة مراكز  تأجيريهغير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات 

ية، لتجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضي

سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام  5إلى  3تتراوح مددها ما بين 

ريال. والترخيص بها  2,447,522م مبلغ 2020مارس  31المالي المنتهي في 

 لعام قادم. )مرفق(

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجد األعمال    √

المحدودة، والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، 

والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة 

ية تابعة للشركة في مختلف بعدة مراكز تجار تأجيريهعن عقود إيجار مساحات 

 7إلى  3مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 
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مارس  31سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في 

 ريال. والترخيص بها لعام قادم. )مرفق( 1,069,546م مبلغ 2020

ين الشركة وشركة إزدهار التصويت على األعمال والعقود التي تمت ب   √

الرياضية، والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير 

مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار لمركز صحي في أحد 

 10المراكز التجارية التابعة للشركة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته 

مارس  31ام المالي المنتهي في سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت للع

 ريال. والترخيص بها لعام قادم. )مرفق( 4,054,403م مبلغ 2020

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سعف    √

التجارية، والتي لعضو مجلس اإلدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير 

بعدة  تأجيريهقود إيجار مساحات مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ع

مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا 

سنوات، حيث بلغت قيمة التعامالت  5إلى  2تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 

ريال. والترخيص  136,066م مبلغ 2020مارس  31للعام المالي المنتهي في 

 بها لعام قادم. )مرفق(

قود التي تمت بين الشركة وشركة فاس التصويت على األعمال والع   √

السعودية القابضة، والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز 

الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي 

عبارة عن تحويل من مستحقات الزكاة، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام 

 ريال. )مرفق( 18,345,202م مبلغ 2020مارس  31المالي المنتهي في 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس    √

السعودية القابضة، والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز 

الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي 

 عبارة عن دفع مصاريف متعلقة بالطرح العام األولي، حيث بلغت قيمة

 16,192,603م مبلغ 2020مارس  31التعامالت للعام المالي المنتهي في 

 ريال. )مرفق(

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس    √

السعودية القابضة، والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز 

صلحة مباشرة فيها، وهي الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير م
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عبارة عن دفعات للموردين، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي 

 ريال. )مرفق( 45,607,280م مبلغ 2020مارس  31المنتهي في 

√ 

 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس   

فواز بن عبدالعزيز السعودية القابضة، والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/ 

الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي 

عبارة عن مصاريف مدفوعة أخرى، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي 

 ريال. )مرفق( 1,469,622م مبلغ 2020مارس  31المنتهي في 

لشركة الوطنية للتربية و وقرار التصويت )العامة العادية وموضوع التصويت م الجمعية 2020 -10-06 -ج

 التعليم(

اوافق ال امتنع االعمال جداول اوافق   

 التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس االدارة    √

التصويت على "معايير األعمال المنافسة"، التي بموجبها يتحقق مجلس    √

ألعمال الشركة أو منافستها في أحد  اإلدارة من منافسة عضو مجلس اإلدارة

( من 46( من المادة )3فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقًا لمتطلبات الفقرة )

 الئحة حوكمة الشركات

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية للتربية    √

االدارة والتعليم وشركة ريفان للتشغيل والصيانة والتي لرئيس مجلس 

االستاذ / خالد بن محمد الخضير مصلحة غير مباشرة فيها وهو عقد شراء كامل 

حصص الماّلك في شركة ريفان للتشغيل والصيانة )شركة ذات مسؤولية 

 % 100محدودة( ، لتكون مملوكة للشركة الوطنية للتربية والتعليم بنسبة 

 فضيليةريال ، وبدون شروط ت 946.000وقيمة الشراء اإلجمالية 

التصويت على إعادة توجيه الجزء الغير مستخدم من متحصالت الطرح    √

( 39.195.527بمبلغ ) -الترجي سابقا-لمشروعي مجمع تالل الدوحة التعليمي 

( ريال سعودي 13.914.183ريال سعودي ، و مجمع القصيم التعليمي بمبلغ )

 .، الستخدامها في تمويل أنشطة الشركة التشغيلية

 عطاء لشركة) التصويت وقرار التصويت وموضوعالعامة العادية م الجمعية 2020 -05-16 -د

 )التعليمية
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اوافق ال امتنع االعمال جداول اوافق   

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناًء على    √

توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع 

والثالث والرابع والسنوي للعام المالي المنتهي في  والثاني األول 

م وتحديد 31/07/2022م والربع االول لعام المالي المنتهي في 31/07/2021

 أتعابه. 

 470,000بي دي أو الدكتور محمد العمري وشركاه  -

 400,000. العالمية كرو عضو الشيخ وآل والسديري مالعظ -

 800.000. تلي بيكر -

 365,000. العالمية ام اس ار عضو المتحدون المحاسبون -

 بي عضو قانونيون محاسبون وشركاؤه البسام أحمد إبراهيم شركة -

 350,000. العالمية أي كف

 .والمكافآت الترشيحات لجنة عمل الئحة تعديل على التصويت   √

 اإلدارة و واللجان  اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت سياسة على التصويت   √

 .التنفيذية

 

منهم  اثنان أعضاء (4) أربعة األولية منللطروحات  كابيتال الخيرصندوق يتألف مجلس إدارة : الصندوق إدارة مجلس -5

، وتمت مناقشة العديد من المواضيع م2020خالل العام  اجتماعينعقد مجلس إدارة الصندوق وقد  مستقلين،

باإلضافة إلى مناقشة مسؤول المطابقة ،  0000ضمنها أداء الصندوق خالل العامالمتعلقة بالصندوق من 

ذات العالقة التي تخص الصندوق، والتي تضمنت مناقشة التعديالت التي طرأت  االلتزاملمواضيع  وااللتزام

المنصوص عليها في هذه على مستندات الصندوق و التأكد من التزام مدير الصندوق بالقيود االستثمارية 

 .المستندات



 األولية للطروحات كابيتال الخير لصندوق السنوي التقرير                                                                        
 م2020للعام                                                                                                                                   

17 | P a g e  
 

 : نبذة عن مدير الصندوقثالثا  

 اسم وعنوان مدير الصندوق -1

 سعوديةال 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

، 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

 خالل الفترة االستثمارأنشطة    -2

 وفي األولية األسواق في األولي الطرح فترة خالل المساهمة الشركات أسهم في استثمر أصوله الصندوق

وأيضا  الثانوية األسواق في إدراجها على سنوات خمس يمض لم والتي حديثاً  المدرجة المساهمة الشركات أسهم

 .المتداولة  يقالصنادو في أدوات سوق النقد

 

 م2020التالي يوضح أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر االسترشادي خالل العام  الجدول -3
 

م2020 العام  البند 

 داء الصندوقأ 21.13%

 االرشاديالمؤشر داء أ 13.78%
 

 

 

 م2020العام خالل  مستندات الصندوقتفاصيل أي تغييرات حدثت على   -4

 # الفقرة المستند قبل التعديل بعد التعديل المقترح التغيير أسباب
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البدء بالعمل بالئحة 

مؤسسات السوق 

 المالية

مؤسسات السوق المالية 

أو الئحة مؤسسات 

 السوق المالية 

أشخاص مرخص لهم أو  

الئحة األشخاص المرخص 

 لهم

جميع 

المستندات 

  أينما ورد

أشخاص 

مرخص لهم أو 

الئحة 

األشخاص 

 المرخص لهم 

1 

 

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

مالكي الوحدات من اتخاذ قرار من شأنها أن ُتمكِّن ، تحتوي على جميع المعلومات التي م2020

 .علومات كافية بشأن أنشطة الصندوقمدروس ومبني على م

رسوم ادارة صندوق الخير كابيتال  أنكما  شروطه وأحكامه، فيبالحدود المذكورة صندوق يستثمر ال -6

يوضح  يالتالالجدول الصندوق ،أصول من صافي قيمة  %1.25للطروحات االولية هي 

 م2020التي تمت في الصناديق اآلخرى خالل العام االستثمارات 

 فيه المستثمر الصندوق أسم )%( االشتراك صافي من الرسوم

 صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي %0.25رسوم اإلدارة 
 

 الصندوق خالل الفترة.حصل عليها مدير  خاصة ي عموالتأوجد أنه ال ت -7

 الحفظأمين  : نبذة عنرابعا  

 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



 األولية للطروحات كابيتال الخير لصندوق السنوي التقرير                                                                        
 م2020للعام                                                                                                                                   

19 | P a g e  
 

الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن  يمالكيعد أمين الحفظ مسؤواًل عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح 

االزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق اإلداريةاتخاذ جميع االجراءات   

 3-مالحظة أن المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ والموضحة في شروط وأحكام الصندوق ال تشمل 

 إبداءه لرأيه في:

ومذكرة  وشروط وأحكام الصندوق االستثمارالوحدات بموجب أحكام الئحة الصناديق  ستردادواونقل أ( إصدار 

 .المعلومات

ومذكرة  وشروط وأحكام الصندوق االستثمارالوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق  وحساب سعرب( تقويم 

 .المعلومات

 .االستثمارالمعمول بها في الئحة صناديق  االقتراض وصالحيات االستثمار وحدودج( مخالفة أي من قيود 

  القانونيالمحاسب  نبذة عن :خامسا  

( اسم وعنوان المحاسب القانوني.1  

 محاسبون ومراجعون قانونيون  والسديريشركة العظم 

 12241محمد بن عبدالعزيز، الرياض طريق األمير 

 السعودية العربية المملكة

 +966112175000: هاتف

+966112176000: فاكس  

والموضحة في م 2020رأي المحاسب القانوني حيال القوائم المالية للصندوق خالل العام ( 2

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

المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين للمعايير  قوائم المالية أعدت وروجعت وفقاً الأ(  أن 

 .القانونين

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

 القوائم.لتلك م 2020عن العام المالي  االستثمارصندوق 

 .م2020ج(  أن القوائم المالية تقدم بصورة صحيحة وعادلة المركز المالي للصندوق للعام 
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  : القوائم المالية للصندوقسادسا  

العظم ا من قبل شركة هت، والتي تمت مراجعم2020للعام للصندوق  الماليةيوضح النتائج " 1" رقم الملحق

 ومراجعون قانونيونمحاسبون  يوالسدير














































