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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

أ) معلومات الصندوق:
 .1اسم الصندوق:
صندوق الرياض المتحفظ
 .2أهداف وسياسات االستثمار وممارساته:
هدف الصندوق:
هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق يهدف إلى المحافظة على رأس المال المستتثمر وتحقيتق معتدل عائتد منتافس
على المدى القصير في ظل مخاطر محدودة.
مجاالت االستثمار:
يستتتثمر الصتتندوق الغالبيتتة العظمتتى متتن أصتتولن فتتي صتتناديق متدنيتتة المختتاطر كصتتناديق أستتواق النقتتد والمرابحتتة وفتتي صتتناديق التتدخل الثاب ت
كصتتناديق الستتندات والصتتلوق والعقتتار والتوريتتق وبشتتلل ثتتانوف فتتي صتتناديق عاليتتة المختتاطرة كصتتناديق ا ستتهم المحليتتة وا قليميتتة والدوليتتة
وصناديق التطوير العقارف وصناديق المللية الخاصة.
يجتتول للصتتندوق أت يقتتترض لحستتابن بشتتر أ يزيتتد علتتى  % 10م تن صتتافي أصتتول الصتتندوق ،وينبغتتي أت يلتتوت هتتذا ا قتتتراض مقتتدما متتن البنتتوق
ويلوت على أساس مؤق

ومتوافقا مع الضوابط الشرعية ،و يجول للصندوق رهن أصتولن أو إعطتاء التدائنين حتق استترداد ديتونهم متن أف أصتول

يمللها ،ما لم يلن ذلك ضروريا لعملية ا قتراض المسموح لن بها.
سياسات مدير الصندوق:
سوف يستثمر الصندوق بشلل رئيسي في صناديق الرياض المالية وفقا لالتي:
حد ادنى

حد اعلى

الصناديق متدنية المخاطر

%80

بدوت

صناديق الدخل الثابت

بدوت

بدوت

الصناديق عالية المخاطر

بدوت

%10

وسيلوت لمدير الصندوق الخيار المطلق في ليادة أو تخفيض ولت القيمة السوقية ف منطقة أو سوق وأت يزيد أو يخفض الولت من فئات
ا صول لألولات المشار إليها.
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 .3سياسة توزيع الدخل واألرباح:
يتم إعادة استثمار الدخل وا رباح في الصندوق ،و يتم توليع أف دخل وأرباح على ماللي الوحدات.
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ب) أداء الصندوق (في نهاية السنة المالية):
 -1أصول الصندوق:
صافي قيمة
أصول الصندوق

السنة

صافي قيمة أصول
الصندوق لكل وحدة

أعلى صافي قيمة
أصول لكل وحدة

أقل صافي قيمة
أصول لكل وحدة

عدد الوحدات
المصدرة

قيمة األرباح
الموزعة لكل وحدة

نسبة
المصروفات

2019

40,396,565.90

15.48354

15.48354

15.07157

2,609,000.35

يوجد

0.0532%

2018

37,179,845.27

15.06413

15.06547

14.79484

2,468,103.66

يوجد

0.0397%

2017

33,491,902.77

14.76951

14.76951

14.35173

2,267,637.77

يوجد

0.048%

 -2سجل األداء
أ)

العائد االجمالي خالل خمس سنوات
الفترة الزمنية

عائد الصندوق

منذ سنة

%2.73

منذ ثالث سنوات

%7.88

منذ خمس سنوات

%9.57

منذ التأسيس

% 54.75

ب) العائد االجمالي السنوي خالل عشر سنوات
السنة

عائد الصندوق

2010

%2.04

2011

%0.65-

2012

%2.24

2013

%3.16

2014

%1.15

2015

%0.04

2016

%1.52

2017

2.91%

2018

%1.99

2019

%2.73
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ج) االصول والرسوم والمصاريف الفعلية للصندوق في نهاية عام 2019م
صافي أصول الصندوق

40,396,565.90

عدد الوحدات الصادرة

2,609,000.35

سعر الوحدة

15.48354

أتعاب اإلدارة
مصروفات إدارية وأمين حفظ

ينطبق
 6,265.53لاير

أتعاب المحاسب القانوني ومصروفاته

1,584.47

رسوم هيئة السوق المالية السنوية

 7,500ريال

رسوم السوق المالية السعودية (تداول)

 5,000ريال

مصاريف التعامل
نسبة إجمالي المصاريف لصافي أصول الصندوق

ينطبق
0.0504%

نسبة مصاريف التعامل لمتوسط صافي أصول الصندوق
نسبة إجمالي المصاريف لمتوسط صافي أصول الصندوق





ينطبق
0.0532%

يتم احتساب أتعاب اإلدارة والمصروفات اإلدارية كنسب مئوية في كل يوم تقويم و يتم خصمها من الصندوق ا عند نهاية كل ربع سنة ميالدية.
يتم احتساب ا تعاب والرسوم ا خرى كمبالغ على وحدات الصندوق في كل يوم تقويم و يتم خصمها من الصندوق ا عند نهاية كل ربع سنة ميالدية.
يتم تحميل رسوم المؤشر وإجمالي ملافآت أعضاء مجلس ا دارة المستقلين على الصندوق ،حيث يقوم مدير الصندوق بتحملها.
يتم احتساب قيمة الضريبة المضافة  % 5على جميع المصروفات عدا رسوم هيئة السوق المالية فإنها معفية من الضريبة.

 -3تغييرات جوهرية حدثت خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق.

يوجد.
 -4الجمعيات التي حضرها مدير الصندوق نيابة عن مالكي الوحدات ونتائج التصويت:
ينطبق.
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ج) مدير الصندوق:
 -1االسم والعنوان:
شركة الرياض المالية ،شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع  200مليوت ريال سعودف تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية رقم
( )07070-37بتاريخ  8يناير 2008م .وسجل تجارف رقم 1010239234
العنوات:
الرياض المالية
اإلدارة العامة 2414 :حي الشهداء ،الرياض  7279 - 13241الممللة العربية السعودية.
http://www.riyadcapital.com
 -2أنشطة االستثمار خالل الفترة:
تتمثل ا ستثمارات المقتناة بغرض المتاجرة في وحدات الصناديق المشتركة المفتوحة المدارة بواسطة مدير الصندوق .والملخصة كالتالي:
البيـــــــان

القيمة السوقية

صندوق الرياض للمتاجرة بالريال

15,167,017

صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال

13,792,126

صندوق الرياض للسندات الدولية

8,018,858

صندوق الرياض العالمي للدخل

2,056,967
39,034,968

اإلجمالي

 -3تقرير عن اداء صندوق االستثمار خالل الفترة
أداء الصندوق

أداء المؤشر

%2.73

%3.86

 -4تغييرات حدثت على الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات خالل السنة:
يوجد.
 -5معلومات أخرى:
يملن ا طالع على مزيد من المعلومات في صفحة الصندوق على الموقع ا للتروني حيث يتم نشر تقارير دورية عن خصائص وأداء الصندوق
التي تملن ماللي الوحدات من اتخاذ قراراتهم.

Public

 -6مخالفات قيود االستثمار:
تتم مراقبة حدود ا ستثمار بشلل يومي لضمات عدم تجاول او انخفاض النسبة المسموح بها والذف قد يحدث أحيانا بسبب ظروف السوق
التي تؤثر على القيمة السوقية للورقة المالية ،او بسبب عمليات السحب واإلضافة من قبل المستثمرين ،او بسبب اجراء معين يتخذه مدير
الصندوق .ويتم العمل على تصحيح هذا التجاول فورا للعودة للحدود المسموحة .وخالل عام  2019تم تجاول حدود ا ستثمار بالتفاصيل
التالية:

المادة

عدد المخالفات

()50

مرة واحدة

 -7استثمارات الصندوق في صناديق أخرى:
صندوق االستثمار المستثمر فيه
صندوق الرياض للمتاجرة بالريال
صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال
صندوق الرياض للسندات الدولية
صندوق الرياض العالمي للدخل

القيمة السوقية (بالريال)

أتعاب اإلدارة للصندوق

أتعاب اإلدارة للصندوق المستثمر فيه

15,167,017

0.00%

0.50%

13,792,126

0.00%

0.50%

8,018,858

0.00%

1.00%

2,056,967

0.00%

1.50%

 -8العموالت الخاصة:
لم يتلق مدير الصندوق أف عمو ت خاصة خالل الفترة
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د) أمين الحفظ:
 -1االسم والعنوان:
شركة نورذت ترس

العربية السعودية (شركة مساهمة مقفلة)  -رأس مال مدفوع  52مليوت ريال سعودف تعمل بموجب ترخيص من هيئة

السوق المالية رقم ( - )12163-26سجل تجارف رقم 1010366439
عنوان أمين الحفظ:
نورذت ترس

العربية السعودية

برج الممللة – الدور العشروت -ملتب رقم 1
طريق الملك فهد ،حي العليا
الرياض 11321
رقم الهاتف011-416-7922 :
الممللة العربية السعودية

 -2واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ:
ُيعد أمين الحفظ مسؤو عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح ماللي الوحدات ،وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية
الاللمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق وفقا لتعليمات مدير الصندوق وبما

يتعارض مع ئحة صناديق ا ستثمار و ئحة ا شخاص المرخص

لهم.
 -3بيان أمين الحفظ:
تشمل مسئوليات أمين الحفظ ابداء رأين حول اصدار ونقل واسترداد الوحدات أو تقويم وحساب سعر الوحدات أو مخالفات قيود ا ستثمار
وحدود ا قتراض.
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ه) المحاسب القانوني:
شركة البسام وشركائن المحاسبوت المتحالفوت (محاسبوت قانونيوت).
العنوات :ص ب  28355الرياض 11437
الممللة العربية السعودية
تلفوت +966(11)2065333 :
بيان المحاسب القانوني:
بحسب رأف المحاسب القانوني فأت القوائم المالية كلل تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي كما في  31ديسمبر 2019م
ونتائج أعمالن وتدفقاتن النقدية والتغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،وفقا لمعايير
المحاسبة المتعارف عليها في الممللة العربية السعودية المالئمة لظروف الصندوق.

و) القوائم المالية:
تم نشر القوائم المالية في موقع الرياض المالية ولالطالع على القوائم المالية الرجاء ليارة صفحة الصندوق في موقع الرياض المالية على الرابط
التالي:

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