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تقرير مجلس ادارة الصندوق:
اجتمع مجلس ادارة الصندوق خالل عام  2019مرتين .وفيما يخص هذا الصندوق ،ناقش المواضيع التالية:


تقييم مجلس إدارة الصناديق.



اختيار شركة البسام والنمر للمحاسبات القانونية كمراجع حسابات خارجي للصندوق لعام .2019



مناقشة المالحظات المستلمة من هيئة السوق المالية.



اعتماد القوائم المالية النصف سنوية لعام .2019

معلومات الصندوق:
 -1اسم الصندوق:
صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة.
 -2أهداف وسياسات االستثمار وممارساته:
هدف الصندوق:
هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر فيي مجموعية مين الصيناديق المتوافقية ميع الايوابي الشيرعية المقيرة مين الهيئية الشيرعية يهيد
نمو رأس المال عل المدى الطويل في ظل مخاطر عالية.

إلي

مجاالت االستثمار:
يستثمر الصندوق الغالبيية العظمي مين أصيولي فيي محفظية مين الصيناديق العاليية المخياطر كصيناديق ايسيهم المحليية واوقليميية والدوليية
وصييناديق التطييوير العقيياري وصييناديق الملصييية الخاصيية ويسييتثمر الج ي ء المتبقييي ميين أصييولي فييي صييناديق الييدخل الثابييو كصييناديق الصييصو
والعقار والتوريق والصناديق المتدنية المخاطر كصناديق أسواق النقد والمرابحة.
يجوز للصندوق أن يحصل عل أي تمويل لحسابي بشرط أو ت يد عل  % 10من صافي أصول الصندوق ،وينبغيي أن يصيون هيذا التموييل مقيدما
ميين البنييو

ويصييون عل ي أسيياس مققييو ومتوافقييا مييع الاييوابي الشييرعية ،وو يجييوز للصييندوق رهيين أصييولي أو إعطيياء الييدائنين حييق اسييترداد

ديونهم من أي أصول يملصها ،ما لم يصن ذلك ضروريا لعملية اوقتراض المسموح لي بها.
سياسات مدير الصندوق:
سو

يستثمر الصندوق بشصل رئيسي في صناديق الرياض المالية وفقا لالتي:
حد اعلى

حد ادنى
الصناديق متدنية المخاطر

بدون

بدون

صناديق الدخل الثابت

بدون

بدون

الصناديق عالية المخاطر

%70

بدون

وسيصون لمدير الصندوق الخيار المطلق في زيادة أو تخفيض وزن القيمة السوقية يي منطقة أو سيوق وأن ي ييد أو يخفيض اليوزن مين فئيات
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اوصول لألوزان المشار إليها.

 -3سياسة توزيع الدخل واألرباح:
يتم إعادة استثمار الدخل وايرباح في الصندوق ،وو يتم توزيع أي دخل وأرباح عل مالصي الوحدات.

Public

ب) أداء الصندوق (في نهاية السنة المالية):
 -1أصول الصندوق:
صافي قيمة أصول

صافي قيمة أصول

أعلى صافي قيمة

أقل صافي قيمة

عدد الوحدات

قيمة األرباح

نسبة

السنة

الصندوق

الصندوق لكل وحدة

أصول لكل وحدة

أصول لكل وحدة

المصدرة

الموزعة لكل وحدة

المصروفات

2019

41,910,945

29.87835

29.94524

26.52356

1,402,729.45

و يوجد

0.0426%

2018

52,016,900

26.15233

28.96324

25.71152

1,988,997.18

و يوجد

0.022%

2017

97,040,522

26.79719

26.82661

13.02192

3,621,294.92

و يوجد

0.021%

 -2سجل األداء
أ)

العائد االجمالي خالل خمس سنوات
عائد الصندوق

الفترة الزمنية
منذ سنة

%14.50

منذ ثالث سنوات

%23.82

منذ خمس سنوات

%17.80

منذ التأسيس

%199.45

ب) العائد االجمالي السنوي خالل عشر سنوات
السنة

عائد الصندوق

2010

12.78%

2011

-4.39%

2012

9.29%

2013

22.73%

2014

-6.36%

2015

5.12%

2016

1.60%

2017

%10.53

2018

%2.41-

2019

%14.50
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ج) األ صول والرسوم والمصاريف الفعلية للصندوق في نهاية عام 2019م
صافي أصول الصندوق

41,910,945

عدد الوحدات الصادرة

1,402,729.45

سعر الوحدة

29.87835

أتعاب اإلدارة

و ينطبق

مصروفات إدارية وأمين حفظ
أتعاب المحاسب القانوني ومصروفاته

2,216.77

رسوم هيئة السوق المالية السنوية

 7,500ريال

رسوم السوق المالية السعودية (تداول)

 5,000ريال

مصاريف التعامل

و ينطبق

نسبة إجمالي المصاريف لصافي أصول الصندوق

0.0464%

نسبة مصاريف التعامل لمتوسط صافي أصول الصندوق

و ينطبق

نسبة إجمالي المصاريف لمتوسط صافي أصول الصندوق

0.0426%







 4,746.23ريال

يتم احتساب أتعاب اإلدارة والمصروفات اإلدارية كنسب مئوية في كل يوم تقويم وو يتم خصمها من الصندوق او عند نهاية كل ربع سنة ميالدية.
يتم احتساب ايتعاب والرسوم اوخرى كمبالغ عل وحدات الصندوق في كل يوم تقويم وو يتم خصمها من الصندوق او عند نهاية كل ربع سنة ميالدية.
و يتم تحميل رسوم المقشر وإجمالي مصافآت أعااء مجلس اودارة المستقلين عل الصندوق ،حيث يقوم مدير الصندوق بتحملها.
و يتم تحميل أتعاب ا للجنة الشرعية عل الصندوق ،حيث يقوم مدير الصندوق بتحملها.
يتم احتساب قيمة الاريبة الماافة  % 5عل جميع المصروفات عدا رسوم هيئة السوق المالية فإنها معفية من الاريبة.

 -3تغييرات جوهرية خالل الفترة أثرت في أداء الصندوق.

و يوجد.
 -4الجمعيات التي حضرها مدير الصندوق نيابة عن مالكي الوحدات ونتائج التصويت:
و ينطبق.
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ج) مدير الصندوق:
 -1االسم والعنوان:
شركة الرياض المالية ،شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع  200مليون ريال سعودي تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية رقم
( )07070-37بتاريخ  8يناير 2008م .وسجل تجاري رقم 1010239234
العنوان:
الرياض المالية
اإلدارة العامة 2414 :حي الشهداء ،الرياض  7279 - 13241المملصة العربية السعودية.
http://www.riyadcapital.com

 -2أنشطة االستثمار خالل الفترة:
تتمثييل اوسييتثمارات المقتنيياة بغييرض المتيياجرة فييي وحييدات الصييناديق المشييتركة المفتوحيية المييدارة بواسييطة مييدير الصييندوق .وفيمييا يلييي ملخييص
للقيمة السوقية لالستثمارات:
القيمة السوقية

البيــــــــــــان

1,659,646

صندوق الرياض للمتاجرة بالدوالر

8,402,525

صندوق الرياض للمتاجرة بالريال

6,547,373

صندوق الرياض لألسهم الخليجية

21,085,709

صندوق الرياض لألسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة

4,159,594

صندوق الرياض لألسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة

41,856,847

اإلجمالي

 -3تقرير عن اداء صندوق االستثمار خالل الفترة
أداء الصندوق

أداء المؤشر

% 14.50

%23.11

 -4تغييرات حدثت على الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات خالل السنة:

و يوجد.
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 -5معلومات أخرى:
يمصن اوطالع عل م يد من المعلومات في صفحة الصندوق عل الموقع اولصتروني حيث يتم نشر تقارير دورية عن خصائص وأداء الصندوق
التي تمصن مالصي الوحدات من اتخاذ قراراتهم.
 -6مخالفات قيود االستثمار:
تتم مراقبة حدود اوستثمار بشصل يومي لامان عدم تجاوز او انخفاض النسبة المسموح بها والذي قد يحدث أحيانا بسبب ظرو السوق
التي تقثر عل القيمة السوقية للورقة المالية ،او بسبب عمليات السحب واإلضافة من قبل المستثمرين ،او بسبب اجراء معين يتخذه مدير
الصندوق .ويتم العمل عل تصحيح هذا التجاوز فورا للعودة للحدود المسموحة .وخالل عام  2019تم تجاوز حدود اوستثمار بالتفاصيل
التالية:

المادة

عدد المخالفات

()50

 5مرات

 -7استثمارات الصندوق في صناديق أخرى:
صندوق االستثمار المستثمر فيه
صندوق الرياض للمتاجرة بالدوور
صندوق الرياض للمتاجرة بالريال
صندوق الرياض لألسهم الخليجية
صندوق الرياض لألسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة
صندوق الرياض لألسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة

6

القيمة السوقية (بالريال)

أتعاب اإلدارة للصندوق

أتعاب اإلدارة للصندوق المستثمر فيه

1,659,646

0.00%

0.50%

8,402,525

0.00%

0.50%

6,547,373

0.00%

1.85%

21,085,709

0.00%

1.75%

4,159,594

0.00%

1.50%

العموالت الخاصة:
لم يتلق مدير الصندوق أي عمووت خاصة خالل الفترة
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د) أمين الحفظ:
 -1االسم والعنوان:
شركة نورذن ترسو العربية السعودية (شركة مساهمة مقفلة)  -رأس مال مدفوع  52مليون ريال سعودي تعمل بموجب ترخيص من هيئة
السوق المالية رقم ( - )12163-26سجل تجاري رقم 1010366439
عنوان أمين الحفظ:
نورذن ترسو العربية السعودية
برج المملصة – الدور العشرون -مصتب رقم 1
طريق الملك فهد ،حي العليا
الرياض 11321
رقم الهاتف011-416-7922 :
المملصة العربية السعودية
 -2واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ:
ُيعد أمين الحفظ مسقوو عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالصي الوحدات ،وهو مسقول كذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية
الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق وفقا لتعليمات مدير الصندوق وبما و يتعارض مع وئحة صناديق اوستثمار ووئحة ايشخاص المرخص
لهم.
 -3بيان أمين الحفظ:
و تشمل مسئوليات أمين الحفظ ابداء رأيي حول اصدار ونقل واسترداد الوحدات أو تقويم وحساب سعر الوحدات أو مخالفات قيود اوستثمار
وحدود اوقتراض.
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ه) المحاسب القانوني:
شركة البسام وشركائي المحاسبون المتحالفون (محاسبون قانونيون).
العنوان :ص ب  28355الرياض 11437
المملصة العربية السعودية
تلفون +966(11)2065333 :

بيان المحاسب القانوني:
بحسب رأي المحاسب القانوني فأن القوائم المالية كصل تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية ,المرك المالي كما في  31ديسمبر 2019م
ونتائج أعمالي وتدفقاتي النقدية والتغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،وفقا لمعايير
المحاسبة المتعار

عليها في المملصة العربية السعودية المالئمة لظرو

الصندوق.

و) القوائم المالية:
تم نشر القوائم المالية في موقع الرياض المالية ولالطالع عل القوائم المالية الرجاء زيارة صفحة الصندوق في موقع الرياض المالية عل الرابي
التالي:

https://www.riyadcapital.com/ar/asset-management/public-funds/funds-of-funds/riyad-aljarei-sharia-fund
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