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 مقدمة:

، م2020يبين 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 

 .م2020العام 

 معلومات االستثمار  -أواًل 

 اإليضاح البيان #

 .للصكوك بلص كابيتال الخير صندوق الصندوق اسم 1

 

2 

 

 وسياسات االستثمار وممارساتهأهداف 

 المتوسط المدى على المال رأس في نمو لتحقيق الصندوق يهدف

 في االستثمار خالل من الموزع الدخل من عوائد وتحقيق والطويل

 أحكام 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

 

 وبدون مقابل.متاح عند الطلب  م2020 للعام للصكوك بلص كابيتال الخير لصندوق السنوي التقريرمالحظة: 

 أداء الصندوق  - ثانياً 

، من خالل البنود م2018و  م2020ما بين  الثالثة  األعوامخالل الصندوق  أداءالجداول التالية توضح مقارنة بين  -1

 التالية:
 

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

م2020 م9201  م2018   البند 

 قيمه أصول الصندوق 2,214,942 2,426,422.00 2,822,811.00
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 (أمريكي دوالر)صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة فى نهاية كل سنه مالية  -ب

م2020 م2019   م2018   البند 

 قيمة أصول الصندوق لكل وحدة 104.85 114.0898 120.2087
 

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

 البند م 2018 م 2019 م2020

صافي قيمة  أقل أعلى أقل  أعلى  أقل  أعلى

أصول 

 الصندوق
120.2252 99.2361  114.09 104.87 106.03 103.79 

 

 مالية سنة كل نهاية فى المصدرة الوحدات عدد -د

م2020 م2019  م2018   البند 

 المصدرة الوحدات عدد 0.00 12,641.00 3,615.00

 الموزعة لكل وحدة  األرباحقيمة  -ه

 .م2020ال توجد أي أرباح موزعة على وحدات الصندوق خالل العام        

 نسبة المصروفات  -و

م2020 م2019  م2018   البند 

1.54% 1.60% %1.80  المصروفات نسبة 

 للبنود التالية:سجل أداء الصندوق وفقًا  -2

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

 

 

 

اإلنشاء منذ العائد  
 لخمس سنوات 

(م2016-2020)  

لثالث سنوات 

(م2018-2020)  

لسنة واحدة 

 (م2020)
 البند

 العائد اإلجمالي 5.38% 13.51% 20.48% 20.22%



 التقرير السنوي لصندوق الخير كابيتال بلص للصكوك                                                                       

 م2020للعام                                                                                                                                                                           

5 | P a g e  
 

 

 منذ التأسيس( أوالسنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية )العائد اإلجمالي  -ب

 م2020تعاب التي تحملها الصندوق خالل العام الخدمات والعموالت واأل -ج

م 2020األتعاب التي تحملها الصندوق خالل العام والجدول أدناه يوضح جميع العموالت ومقابل الخدمات 

 وهي على النحو التالي:

 البند المبلغ )بالدوالر األمريكي(

 أتعاب االدارة 18,226.27

 رسوم الحفظ 4,000.00

 الشرعيةمكافات اللجنه  0

 اتعاب مراقب الحسابات 8,960.00

 مكافات أعضاء مجلس االدارة 2,667.00

 الرسوم الرقابية  2,000.00 

 رسوم المؤشر االرشادي 0

 رسوم السوق المالية 1,400

 مصاريف آخرى 6,563.00
 

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

  1.54هي صول قيمة األ من صافيم 2020عام  فيإجمالي نسبة المصروفات كما أن% 

  تخفيضها أورسوم  أي التنازل أو اإلعفاء عنيقرر أن مدير الصندوق لم.  

 

 .م2020خالل العام  الصندوق أداءيؤثر على  ير جوهرييأنه لم يحدث أي تغ -3

 .الجمعيات العمومية لصالح الصندوقفى  التصويتب م2020مدير الصندوق لم يقم خالل العام  أن -4

إثنان منهم  أعضاء (4) أربعةمن صندوق الخير كابيتال بلص للصكوك  يتألف مجلس إدارة :  مجلس إدارة الصندوق -5

، وتمت مناقشة العديد من المواضيع م2020إجتماعين خالل العام الصندوق عقد مجلس إدارة و .مستقلين

باإلضافة إلى مناقشة مسؤول المطابقة واإللتزام ،  من ضمنها أداء الصندوق خالل العام بالصندوقالمتعلقة 

 

 اإلنشاء منذ العائد

 

م2020  

 

م2019  

 

م2018  

 

م2017 م2016   

 

 البند م2015

20.22% 5.38% 8.69% -0.975% %1.69  العائد اإلجمالي 1.76% 4.37% 
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لمواضيع اإللتزام ذات العالقة التي تخص الصندوق، والتي تضمنت مناقشة التعديالت التي طرأت على 

 تندات،.هذه المسمستندات الصندوق و التأكد من التزام مدير الصندوق بالقيود االستثمارية المنصوص عليها في 

 نبذة عن مدير الصندوق  -ثالثًا 

 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

 لصندوق.ليوجد 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

 الفترة خالل االستثمار أنشطة -2

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

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

 يداخل إجراء باستخدام القمة إلى القاعدة من االستثمار منهجية على بناءً  االئتمانية األدوات واختيار ،األسواق

 الفرص إليجاد االئتمانية التحاليل مقدمي ومن ،أخرىأطراف  من مختارة وبحوث ،المكّثف االئتماني للبحث

 لتحقيق اهداف الصندوق. المالئمة االستثمارية
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 م2020التالي يوضح أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر االسترشادي خالل العام  الجدول -3

 

م2020العام   البند 

 داء الصندوقأ 5.38%

 االرشاديالمؤشر داء أ 0.47%
 

 م2020العام خالل  مستندات الصندوقتفاصيل أي تغييرات حدثت على   -4

 # الفقرة المستند قبل التعديل بعد التعديل المقترح أسباب التغيير

بالعمل  البدء

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

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

 .علومات كافية بشأن أنشطة الصندوقمدروس ومبني على م

شروط وأحكام و المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار بالحدودصندوق يستثمر ال -6

سنويا من صافي  %0.75رسوم إدارة صندوق الخير كابيتال بلص للصكوك هي  أنكما  .الصندوق

 اللخ األخرى الصناديق في تمت التي االستثمارات يوضح التالي  الجدولقيمة أصول الصندوق ،

 م.2020 العام
 

 اسم الصندوق المستثمر فيه )%( الرسوم من صافي االشتراك

االشتراك قيمة صافي من 0.25%  صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي 
 

 .حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة خاصة ي عموالتأال يوجد  -7
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 الحفظأمين  نبذة عن -رابعًا 

 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

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

فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق الالزمة  اإلداريةاتخاذ 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 صناديق اإلستثمار  ونقل إسترداد( إصدار أ

 وشروط وأحكام الصندوق.الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار  وحساب سعرب( تقويم 

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

  القانونيالمحاسب  -خامسًا 

( اسم وعنوان المحاسب القانوني.1  

 محاسبون ومراجعون قانونيون  السديريوشركة العظم 

 12241طريق األمير محمد بن عبدالعزيز، الرياض 

 السعودية العربية المملكة

 +966112175000: هاتف

+966112176000: فاكس  



 التقرير السنوي لصندوق الخير كابيتال بلص للصكوك                                                                       

 م2020للعام                                                                                                                                                                           

9 | P a g e  
 

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

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

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

 القانونيين وأحكام الئحة صناديق االسثتمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات

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

 لتلك القوائم. م2020العام المالي صندوق اإلستثمار عن 

 م.2020المالي للصندوق للعام لمركز لأن القوائم المالية تقدم بصورة صحيحة وعادلة  ج( 

 

  للصندوقالقوائم المالية  -سادساً 

شركة العظم من قبل  مراجعتها، والتي تمت م2020للصندوق للعام  الماليةيوضح النتائج " 1" رقم الملحق

 محاسبون ومراجعون قانونيون  السديريو

 










































