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 مقدمة:

، م2018)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 

 .م2018العام 

 

 معلومات االستثمار : أوال

 اإليضاح البيان #

 األولية للطروحات كابيتال الخير صندوق الصندوق اسم 1

 

2 

 

اهداف وسياسات االستثمار 

 وممارساته

 ووحدات المساهمة  الشركات أسهم في أصوله الستثمار الصندوق يهدف

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

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

 و الخليجي التعاون مجلس دول و السعودية العربية المملكة في الثانوية األسواق

 جميع فإن الصندوق استثمارات وألغراض. أفريقيا وشمال األوسط الشرق اقليم

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

 السعودية كابيتال الخير لشركة الشرعية المعايير

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

 

 متاح عند الطلب وبدون مقابل. م2018 للعاماألولية  للطروحات كابيتال الخير لصندوق السنوي التقريرمالحظة: 

 داء الصندوق آ: ثانياً 

 

م، من خالل البنود 2016م و 2018الجداول التالية توضح مقارنة بين آداء الصندوق خالل األعوام الثالثة ما بين  -1

 التالية:

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

م2018  م2017   البند 2016م 

 قيمه أصول الصندوق 24,327,629 7,684,028.65 5,437,318
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 (أمريكي دوالر)صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة فى نهاية كل سنه مالية  -ب

م2018 م 2017   البند 2016م 

 قيمة أصول الصندوق لكل وحدة 8.43 7.581 6.47

 

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

 البند 2016م 2017م 2018

 أقل أعلى أقل أعلى أعلى أقل
 صافي قيمة أصول الصندوق

7.862 6.162 7.276 8.492 8.46 7.23 
 

 مالية سنة كل نهاية فى المصدرة الوحدات عدد -د

م2018 م2017   البند 2016م 

 المصدرة الوحدات عدد 1,343,881 0 0
 

 قيمة االرباح الموزعة لكل وحدة  -ح

 .م2018ال توجد أي أرباح موزعة على وحدات الصندوق خالل العام        

 نسبة المصروفات  -ط

م2018 م 2017   البند 2016م 

3.68%  4.32%  المصروفات نسبة 2.37% 

 سجل أداء الصندوق وفقًا للبنود التالية: -2

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

 

 منذ التأسيس( أوالسنوات المالية العشر الماضية )العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من  -ب

 البند م(2018لسنة واحدة ) م(2016-2018)ثالث سنوات  منذ التأسيس

 العائد اإلجمالي -14.60% -19.63% -35.25%
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 م2018تعاب التي تحملها الصندوق خالل العام الخدمات والعموالت واأل -ج

م 2018التي تحملها الصندوق خالل العام األتعاب و الخدماتالجدول أدناه يوضح جميع العموالت ومقابل 

 وهي على النحو التالي:

(المبلغ )بالريال السعودي  البند 

 أتعاب االدارة    79,525.00

 رسوم الحفظ    7,516.00

 مكافات اللجنه الشرعية      -

 اتعاب مراقب الحسابات    52,500.00

 مكافات أعضاء مجلس االدارة    10,000.00

 الرسوم الرقابية    7,500.00

 رسوم المؤشر االرشادي    35,625.00

 رسوم السوق المالية    5,250.00

 مصاريف آخرى    5,391.00
 

 اآلتي: في الجدول أعاله، يود مدير الصندوق بيانباإلضافة إلى المعلومات الموضحة 

  3.68هي صول قيمة األ من صافي 2018فى عام  إجمالي نسبة المصروفات كماأن% 

  تخفيضها  أورسوم  أي عناالعفاء  التنازل أو يقررأن مدير الصندوق لم 
 

 داء الصندوق.آأثر على م 2018أنه لم يحدث أي تغيير جوهري خالل العام  -3

 التالية لصالح الصندوق: الجمعيات العموميةالتصويت فى بم 2018مدير الصندوق خالل العام  قام -4

 (.شركة لجام للرياضة) التصويت وقرار التصويت وموضوع الجمعيةم 09/12/2018  -أ

 

 التأسيس منذ

 

م2018  

 

م2017 م2016   

 

 البند م2015

 العائد اإلجمالي %19.44- %4.36 -9.83% -14.60% -35.25%
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 جدوال االعمال اوافق ال اوافق امتنع

 ( من النظام األساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة. )مرفق(3التصويت على تعديل المادة )   √

( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك فى 4المادة )التصويت على تعديل    √

 .الشركات )مرفق(

( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة ببيع األسهم غير 10التصويت على تعديل المادة )    √

 .مستوفاة القيمة. )مرفق(

متعلقة بتداول األسهم. ( من النظام األساسي للشركة ال12التصويت على تعديل المادة )   √

 .)مرفق(

( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بشراء وبيع ورهن 13التصويت على تعديل المادة )   √

 .أسهم الشركة من قبل الشركة. )مرفق(

( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال . 14التصويت على تعديل المادة )   √

 )مرفق(

( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال. 15التصويت على تعديل المادة )   √

 .)مرفق(

( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الصكوك 16التصويت على تعديل المادة )    √

 .والسندات. )مرفق(

 .والمتعلقة بإدارة الشركة. )مرفق(( من النظام األساسي للشركة 17التصويت على تعديل المادة )    √

( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بإنتهاء عضوية 18التصويت على تعديل المادة )   √

 .المجلس. )مرفق(

( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بصالحيات المجلس. 20التصويت على تعديل المادة )   √

 .)مرفق(

( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء 21المادة )التصويت على تعديل     √

 .مجلس اإلدارة واللجان. )مرفق(

( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بصالحيات الرئيس 22التصويت على تعديل المادة )   √

 .والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. )مرفق(

ن النظام األساسي للشركة المتعلقة باجتماعات مجلس ( م23التصويت على تعديل المادة )   √

 .اإلدارة. )مرفق(

( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماعات 25التصويت على تعديل المادة )   √

 .مجلس اإلدارة. )مرفق(

اإلدارة. ( من النظام األساسي للشركة المتعلقة بقرارات مجلس 26التصويت على تعديل المادة )   √

 .)مرفق(

( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. 33التصويت على تعديل المادة )    √

 .)مرفق(

( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بسجل حضور 34التصويت على تعديل المادة )   √

 .الجمعيات. )مرفق(

 التصويت
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ألساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية ( من النظام ا35التصويت على تعديل المادة )   √

 .العامة العادية. )مرفق(

( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية 36التصويت على تعديل المادة )   √

 .العامة غير العادية. )مرفق(

والمتعلقة بالتصويت في ( من النظام األساسي للشركة 37التصويت على تعديل المادة )   √

 .الجمعيات. )مرفق(

( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل اللجنة. 41التصويت على تعديل المادة )   √

 .)مرفق(

 .( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة. )مرفق(44التصويت على تعديل المادة )   √

( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بصالحيات مراجع 46) التصويت على تعديل المادة   √

 .الحسابات. )مرفق(

( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بتقرير مراجع الحسابات. 47التصويت على تعديل المادة )   √

 .)مرفق(

مالية. ( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق ال49التصويت على تعديل المادة )   √

 .)مرفق(

 ( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع األباح )مرفق (50التصويت على تعديل المادة ) √  

( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بإستحقاق األرباح. 51التصويت على تعديل المادة )   √

 .)مرفق(

للشركة والمتعلقة بتوزيع األرباح لألسهم ( من النظام األساسي 52التصويت على تعديل المادة )   √

 .الممتازة. )مرفق(

 التصويت على ترقيم مواد النظام األساسي للشركة وفقا للتعديل المقترح. )مرفق(   √

التصويت على إنهاء دورة مجلس االدارة الحالية مبكرًا اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك في    √

البند العاشر الخاص بتعديل المادة الثامنة عشر من النظام األساسي حال تمت الموافقة على 

 .للشركة

التصويت على انتخاب سبعة أعضاء لعضوية مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة    √

م، وذلك في حال  2021ديسمبر  09م وتنتهي في  2018ديسمبر  10والتي ستبدأ إعتبارًا من 

لبند التاسع الخاص بتعديل المادة السابعة عشر والبند الحادي والثالثون تمت الموافقة على ا

 .أعاله.)مرفق السيرة الذاتية للمرشحين(

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت اعضائها للدوالة    √

ما يان المرشحين هم االتية ، عل 2021ديسمبر  09الجديدة تبدأمن تاريخانعقات الجمعية بتارؤيخ 

 اسمائهم 

 الدكتور / محمد بن فرج الكناني ، رئيسا  -1

 االستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الحيدري ، عضوا  -2

 االستاذ / وسام بن حسين الفريحي  ، عضوا  -3

 ) مرفق السيرة الذاتية للمرشحين (

نصف سنوًي أو ربع سنوًي عن التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل    √

م، وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف وفقًا للضوابط واإلجراءات التنظيمية 2019العام المالي 

 .الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
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ل التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين الدكتور/ طارق بن عبدالله النعيم عضو مستق    √

م يكمل العضو الجديد مدة سلفه حتى نهاية الدورة 2018أغسطس  30بالمجلس اعتبارًا من تاريخ 

 الحالية للمجلس.)مرفق(

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين الدكتور/ محمد بن فرج الكناني، كعضو مستقل من خارج    √

م، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه 2018سبتمبر  24المجلس، في لجنة المراجعة اعتبارًا من تاريخ 

 حتى نهاية الدورة الحالية للجنة وفقًا لالئحة عمل لجنة المراجعة. )مرفق(

 .التصويت على سياسة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية المعدلة )مرفق(   √

 

 )شركة ساكو ( التصويت وقرار التصويت وموضوع الجمعيةم 17/12/2018 -ب

 

 جدوال االعمال اوافق ال اوافق امتنع

   

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

: التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية )وفقًا لماهو موضح 1البند 

 :أدناه(

 

مليون ريال،  360مليون ريال، ورأسمالها بعد الزيادة سيبلغ  240رأس مال الشركة قبل الزيادة  -

 .% 50بنسبة زيادة قدرها 

 

مليون  36مليون سهم، وعدد أسهمها بعد الزيادة سيكون  24عدد أسهم الشركة قبل الزيادة  -

 سهم

 

 .تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تدعيم رأس مال الشركة ليتوافق مع اجمالي أصولها -

 

  .مملوكينستكون زيادة رأس المال عن طريق منح سهم واحد مقابل كل سهمين  -

 

ريال من اإلحتياطي  62,298,561ستكون الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ  -

 .ريال من حساب األرباح المبقاة 57,701,439النظامي، ومبلغ 

 

سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجالت الشركة لدى مركز اإليداع  -

بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية  لألوراق المالية )إيداع(، وذلك

 .للشركة

 

: التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام األساس للشركة المتعلقة بأغراض 2البند    √

 .الشركة )مرفق(

 برأس مال : التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام األساس للشركة والمتعلقة3البند  √  

الشركة، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال الشركة حال موافقة الجمعية على البند 

 األول الخاص بزيادة رأس المال)مرفق(

 التصويت
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: التصويت على تعديل المادة الثامنة والعشرون من النظام األساس للشركة المتعلقة 4البند  √  

 فق(بموعد نشر الدعوة للجميعة العامة )مر

: التصويت على تعديل المادة التاسعة والثالثون من النظام األساس للشركة المتعلقة 5البند   √  

 .بتقارير اللجنة )مرفق(

: التصويت على تعديل المادة الثالثة واألربعون من النظام األساس للشركة المتعلقة 6البند √  

 .بالوثائق المالية )مرفق(

 

إثنان منهم  أعضاء (4) أربعةمن  للطروحات األولية  كابيتال الخيرصندوق يتألف مجلس إدارة : الصندوق إدارة مجلس -5

م، وتمت مناقشة العديد من المواضيع 2018عقد مجلس إدارة الصندوق إجتماعين خالل العام وقد  مستقلين،

باإلضافة إلى مناقشة المتعلقة بالصندوق من ضمنها أداء الصندوق خالل العام وتعيين أمين حفظ مستقل، 

مسؤول المطابقة واإللتزام لمواضيع اإللتزام ذات العالقة التي تخص الصندوق، والتي تضمنت مناقشة 

التعديالت التي طرأت على مستندات الصندوق و التأكد من التزام مدير الصندوق بالقيود االستثمارية المنصوص 

 .عليها في هذه المستندات

 

 الصندوق : نبذة عن مديرثالثاً 

 اسم وعنوان مدير الصندوق -1

 عوديةالس 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

 . صندوقليوجد مدير من الباطن ل

 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

 أنشطة اإلستثمار خالل الفترة   -2



 األولية للطروحات كابيتال الخير لصندوق السنوي التقرير                                                                        
 م2018للعام                                                                                                                                   

10 | P a g e  
 

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

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

 .المتداولة الصناديق و في أدوات سوق النقد

 م2018التالي يوضح أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر االسترشادي خالل العام  الجدول -3
 

م2018العام   البند 

 داء الصندوقأ -14.60%

 االرشاديالمؤشر داء أ -17.04%
 

 م8201العام خالل  مستندات الصندوقتفاصيل أي تغييرات حدثت على   -4

 # الفقرة أسباب التغيير

صندوق وإصدار مذكرة المعلومات التحديث شروط واحكام  .لتتوافق مع متطلبات الئحة صناديق اإلستثمار

 وملخص المعلومات الرئيسة
1 

تماشيًا مع ما نصت عليه الفقرة )ب( من المادة 

 ( من الئحة صناديق االستثمار.23)

ن مستقل بداًل م الحفظ أمينكمجموعة النفيعي لالستثمار  تعيين

يتقاضى أمين شركة الخير، وتعديل أتعاب أمين الحفظ بحيث 

صافي قيمة األصول تحت الحفظ، سنويًا من  % 0.15الحفظ 

سيتم إحتساب المستحق من وريال سعودي،  20,000وبحد أدنى 

هذه الرسوم عند كل يوم تقويم على أساس صافي قيمة أصول 

 بشكل ربع سنوي. الصندوق وتخصم

2 

إلى  الصندوقلتعذر النقل النهائي لخدمات حفظ 

، وتعديل األتعاب مجموعة النفيعي لالستثمار

 بسبب تغيير أمين الحفظ

تغيير أمين الحفظ من مجموعة النفيعي لالستثمار إلى اإلنماء 

بند  –مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب ، وتعديل لالستثمار

سنويًا من ريال  15,000تقاضى أمين الحفظ يبحيث  أمين الحفظ

 .صافي قيمة األصول تحت الحفظ

3 

وذلك إلستقالة العضو ثامر بن محمد بن معمر، 

وتعيين العضو ريان بن حمد الخويطر كعضو غير 

 مستقل في مجلس إدارة الصندوق

 4 تعديل عضوية أعضاء مجلس إدارة الصندوق

 عبدالله بن عليالمستقل وذلك إلستقالة العضو 

تعيين الصندوق، و الدبيخي من مجلس إدارة

العضو ممدوح بن محمد الدعيجي  كعضو مستقل 

 في مجلس إدارة الصندوق

 5 الصندوق تعديل عضوية أعضاء مجلس إدارة
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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 م2018

 .علومات كافية بشأن أنشطة الصندوقمدروس ومبني على م

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

الجدول التالى يوضح من صافي قيمة اصول الصندوق ، %1.25للطروحات االولية هي 

 م2018التي تمت في الصناديق اآلخرى خالل العام االستثمارات 

 أسم الصندوق المستثمر فيه الرسوم من صافي االشتراك )%(

 للمرابحة بالريال السعوديصندوق الخير كابيتال  %0.25رسوم اإلدارة 
 

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

 الحفظأمين  : نبذة عنرابعاً 

 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 

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:

 وشروط وأحكام الصندوق.الوحدات بموجب أحكام الئحة الصناديق اإلستثمار  ونقل إستردادأ( إصدار 

 وشروط وأحكام الصندوق.الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار  وحساب سعرب( تقويم 
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 .اإلستثمارالمعمول بها في الئحة صناديق  اإلقتراض وصالحيات اإلستثمار وحدودج( مخالفة أي من قيود 

  القانونيالمحاسب  نبذة عن :خامساً 

( اسم وعنوان المحاسب القانوني.1  

 شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون

 11461 الرياض 2732   بريد صندوق الفيصلية برج

 السعودية العربية المملكة

 +966112734740: هاتف

 +966112734730: فاكس

م والموضحة في 2018رأي المحاسب القانوني حيال القوائم المالية للصندوق خالل العام ( 2

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

 .للمعايير الدولية  قوائم المالية أعدت وروجعت وفقاً أ(  أن ال

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

 م لتلك القوائم.2018صندوق اإلستثمار عن العام المالي 

 م.2018ج(  أن القوائم المالية تقدم بصورة صحيحة وعادلة المركز المالي للصندوق للعام 

 

  ئم المالية للصندوق: القواسادساً 

 ، والتي تمت مراجعهتا من قبل شركة ارنستم2018للعام للصندوق  الماليةيوضح النتائج " 1" رقم الملحق

 قانونيون. محاسبون وشركاهم ويونغ












































