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           المحتويات

 أواًل: معلومات االستثمار 

 ثانيا: نبذة عن مدير الصندوق

  ثالًثا: القوائم المالية للصندوق

                                                                                                     

 م9201للعام للصندوق النصف سنوية  " النتائج المالية1" رقم الملحق 
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 مقدمة:

ول من النصف األخالل  للمرابحة بالريال السعودي الخير كابيتال يبين هذا التقرير المعلومات المتعلقة بصندوق 

، والذي يدار من قبل شركة الخير كابيتال السعودية )مدير الصندوق(، باإلضافة إلى النتائج المالية م2019العام 

 م.2019للعام للصندوق النصف سنوية 

 معلومات الستثمار  :أولا 

 اإليضاح البيان #

 للمرابحة بالريال السعودي صندوق الخير كابيتال  اسم الصندوق 1

 

2 

 اهداف وسياسات االستثمار وممارساته

االستثمار في أدوات أسواق النقد مثل عقود المرابحة واإلجارة، 

قبل  ( أو أفضل منAإضافة إلى الصكوك المصنفة ائتمانيًا بدرجة )

( أو وكالة فيتش الدولية للتصنيف A2ستاندرد اند بورز أو موديز )

 (.Aاالئتماني )

 ال يوجد  سياسة توزيع الدخل واألرباح 3

 

: نبذة عن مدير الصندوقثانيا  

 اسم وعنوان مدير الصندوق -1

 السعودية ، شركة مساهمة سعودية مقفلة مؤسسة وفقا ألنظمة المملكة العربيةالخير كابيتال السعودية

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

، مع مالحظة أنه ال م17/11/2008هـ الموافق 19/11/1429وتاريخ  37 – 08120السوق المالية بترخيص رقم 

 .وديكابيتال للمرابحة بالريال السعيوجد مدير من الباطن لصندوق الخير 

 عنوان مدير الصندوق كالتالي: 

 الدور الثامن –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 االستثمار خالل الفترة -2

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

 م9201خالل النصف األول من العام رشادي ؤشر االالجدول التالي يوضح أداء الصندوق مقارنة بالم -3

 

* م9201النصف األول من العام   البند 

 داء الصندوقأ %3.46

 داء المؤشر االرشاديأ %1.45

 .م30/06/2019 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 واستشاريون  )عضو كرو 

مع تعديل معلومات  –الدولية (  

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

الرياض  2732صندوق بريد    

11461 

 المملكة العربية السعودية

+966112734740هاتف:   

+966112734730فاكس:   

العنوان المسجل وعنوان 

العمل للمجاسب 

 القانوني

2 

 32,000يتقاضى مراجع الحسابات 

ريال سنويًا من صافي قيمة 

األصول ، وسيتم إحتساب المستحق 

من هذه الرسوم عند كل يوم تقويم 

على أساس صافي قيمة أصول 

 الصندوق وتخصم بشكل ربع سنوي.

يتقاضى مراجع الحسابات 

ريال سعودي، وسيتم  50,000

إحتساب المستحق من هذه 

الرسوم عند كل يوم تقويم على 

أساس صافي قيمة أصول 

الصندوق وتخصم بشكل ربع 

 سنوي.

مقابل الخدمات 

 –والعموالت واألتعاب 

 بند مراجع الحسابات 

3 
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 يوسف بن عبدالله الشالش 

 عبداللطيف بن عبدالله الشالش 

 ماجد بن عبدالرحمن القاسم 

 خالد بن عبدالرزاق الملحم 

 فهد بن محمد الفريان 

  خالد بن عبدالرزاق الملحم 

 ريان بن حمد الخويطر 

 ممدوح بن محمد الدعيجي 

   عمرو رأفت شهوان 

الفقرة )ز( من الفقرة 

( مدير الصندوق: 12)

أسماء أعضاء مجلس 

إدارة مدير الصندوق 

وأنشطة العمل الرئيسية 

 لكل عضو

4 

 

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

رسوم إدارة صندوق الخير علمًا بأن ،بالحدود المذكورة فى شروط وأحكام الصندوق الصندوق يستثمر -6

إستثمر الصندوق من صافى قيمة االصول، كما أن  %0.25 هي كابيتال للمرابحه بالريال السعودي

 :فى الصناديق التالية الفترة  خالل

I. الخليجي المتنوع للمتاجرة  شمورصندوق ا  

II.  بالريال السعوديصندوق ميفك للمرابحة 

III.  صندوق ارباح الخليجي للسيولة 

 

 ي عموالت خاصة  حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة.أال 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 

 رسوم ادارة الصندوق  اسم الصندوق #

 سنويًا من صافي قيمة أصول الصندوق.  %0.5 صندوق اشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة   1

 سنويًا من صافي قيمة أصول الصندوق %0.5 صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي 2

 سنويًا من صافي قيمة أصول الصندوق %0.55 الخليجي للسيولةصندوق ارباح  3
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