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           المحتويات

 معلومات الستثمار  :أولا 

 ثانيا: نبذة عن مدير الصندوق

ا: القوائم المالية للصندوق   ثالثا

 م9201للعام  للصندوقالنصف سنوية  " النتائج المالية1" رقم الملحق  
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 مقدمة:

العام النصف األول من خالل  لألسهم السعودية كابيتال الخيريبين هذا التقرير المعلومات المتعلقة بصندوق 

ف النص، والذي يدار من قبل شركة الخير كابيتال السعودية )مدير الصندوق(، باإلضافة إلى النتائج المالية م2019

 م.2019للعام للصندوق سنوية 

 معلومات الستثمار  :أولا 

 اإليضاح البيان #

 السعودية لألسهم كابيتال الخير صندوق الصندوق اسم 1

 

2 

 

اهداف وسياسات الستثمار 

 وممارساته

 والطويل المتوسط المدى على المال رأس في نمو لتحقيق الصندوق يهدف

 الشريعة أحكام مع المتوافقة الشركات أسهم في الستثمار خالل من سواءاا 

 في الستثمار خالل ومن السعودية األسهم سوق في والمدرجة اإلسالمية

 المرابحة صناديق أو عمليات وفي السعودية الشركات ألسهم األولية الطروحات

 اراألستثم خالل من أو اإلسالمية الشريعة أحكام مع والمتوافقة المخاطر المتدنية

 .اإلسالمية الشريعة ومبادئ أحكام مع المتوافقة النقد أسواق أدوات في

 واألرباح الدخل توزيع سياسة 3
 نقدية توزيعات شكل على أو محققة رأسمالية أرباح كانت سواءاا  األرباح جميع

 الصندوق في استثمارها يعاد سوف
 

: نبذة عن مدير الصندوقثانيا  

 اسم وعنوان مدير الصندوق -1

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

ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية هـ والصادر في مدينة الرياض، 27/03/1430وتاريخ  1010264915تجاري رقم 

، مع مالحظة أنه ل يوجد مدير من الباطن م17/11/2008هـ الموافق 19/11/1429وتاريخ  37 – 08120بترخيص رقم 

 . كابيتال لألسهم السعودية لصندوق الخير 

 عنوان مدير الصندوق كالتالي: 

 دور الثامنال –مداراتأبراج   –طريق الملك عبد العزيز، حي الوزارات 

 11547، الرياض 69410صندوق بريد 

 المملكة العربية السعودية

 +966(11) 2155678هاتف: 

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

 حكام الصندوق .أسياسية الستثمار المنصوص عليها فى شروط و الصندوق  يتبع مدير    

 م9201خالل النصف األول من العام الجدول التالي يوضح أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر السترشادي  -3

*م9201النصف األول من العام   البند 

 داء الصندوقأ %8.25

 داء المؤشر الرشاديأ %12.34

 .30/06/2019 في تاريخالقوائم المالية  في*كما 

 م9201خالل النصف األول من العام الصندوق تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط واحكام   -4

 # الفقرة قبل التعديل بعد التعديل 

العظم والسديري محاسبون قانونيون 

ع م –واستشاريون  )عضو كرو الدولية (  

تعديل معلومات مراجع الحسابات أينما 

 وردت في  مستندات الصندوق

 1 مراجع الحسابات  ارنست ويونغ 

-طريق األمير محمد بن عبدالعزيز

الرياض  10504صندوق بريد  -التحلية

 المملكة العربية السعودية 11443

 +966112175000هاتف:  

+966112176000فاكس:   

 برج الفيصلية 

 11461الرياض  2732صندوق بريد 

 المملكة العربية السعودية

 +966112734740هاتف: 

+966112734730فاكس:   

العنوان المسجل وعنوان 

العمل للمجاسب 

 القانوني

2 

ريال  32,000يتقاضى مراجع الحسابات 

، سنوياا من صافي قيمة األصول 

سيتم إحتساب المستحق من هذه و

الرسوم عند كل يوم تقويم على أساس 

صافي قيمة أصول الصندوق وتخصم 

 بشكل ربع سنوي.

 50,000يتقاضى مراجع الحسابات 

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 واألتعاب 

 بند مراجع الحسابات 

2 

 يوسف بن عبدالله الشالش 

 عبداللطيف بن عبدالله الشالش 

  القاسمماجد بن عبدالرحمن 

 خالد بن عبدالرزاق الملحم 

 فهد بن محمد الفريان 

  خالد بن عبدالرزاق الملحم 

 ريان بن حمد الخويطر 

 ممدوح بن محمد الدعيجي 

   عمرو رأفت شهوان 

( 12الفقرة )ز( من الفقرة )

مدير الصندوق: أسماء 

أعضاء مجلس إدارة مدير 

الصندوق وأنشطة العمل 

 الرئيسية لكل عضو

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

من شأنها أن ُتمكِّن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار ، تحتوي على جميع المعلومات التي م2019العام 

 علومات كافية بشأن أنشطة الصندوق.مدروس ومبني على م

باإلشتراك  بأن الصندوق لم يقم . علماا شروط وأحكام الصندوقالصندوق يستثمر بالحدود المذكورة فى  -6

 .م2019خالل النصف األول من العام بأي صندوق استثمار آخر 

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

 

ا : القوائم المالية للصندوقثالثا   

من قبل  مراجعتها، والتي تمت م2019للعام للصندوق النصف سنوية " يوضح النتائج المالية 1الملحق رقم "

 .العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون  )عضو كرو الدولية (شركة 
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