التقرير السنوي 2019
صندوق الرياض المتحفظ المتوافق مع الشريعة
Public

تقارير الصندوق متاحة في موقع الرياض المالية بدون مقابل
www.riaydcapital.com

قائمة المحتويات
تقرير مجلس ادارة الصندوق3 .................................................................................................................................. :
معلومات الصندوق3 ....................................................................................................................................... :
أداء الصندوق (في نهاية السنة المالية)5 ............................................................................................................ :
ج) مدير الصندوق7 .............................................................................................................................................. :
ه) المحاسب القانوني10 ...................................................................................................................................... :
بيان المحاسب القانوني10 ...................................................................................................................................... :
و) القوائم المالية10 ............................................................................................................................................ :

Public

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 المتحفظ المتوافق مع الشريعة.
 -2أهداف وسياسات االستثمار وممارساته:
هدف الصندوق:
صنندوق الريناض المنتحفظ المتفننق منع الشنريعة هننو صنندوق قناب عننام مفتنوم يسنتنمر فنني مجموعنة منن الصننناديق المتوافقنة منع ال ننواب
الشرعية المقرة من الهيئة الشرعية ويهدف إلن المحافظنة علن رأل المنال المسنتنمر وتحقينق معندل عائند مننافس علن المندي القصنير فني
ظل مخاطر محدودة.
مجاالت االستثمار:
يسنتنمر الصنندوق الغالبينة العظمن منن أصنولي فني صنناديق متدنينة المخناطر كصنناديق أسنواق النقند والمرابحنة وفني صنناديق الندخل النابن
كصناديق الصكوك والعقار والتورينق وبشنكل ثنانو فني صنناديق عالينة المخناطرة كصنناديق السنهم المحلينة واوقليمينة والدولينة وصنناديق
التطوير العقار وصناديق الملكية الخاصة.
يجوز للصندوق أن يحصل عل أ تمويل لحسابي بشرط أو تزيد عل  % 10من صافي أصول الصنندوق ،وينبغني أن يكنون هنذا التموينل مقندما
من البنوك ويكون عل أسال مؤق ومتوافقا مع ال واب الشرعية ،وو يجوز للصندوق رهن أصولي أو إعطاء الدائنين حنق اسنترداد دينونهم
من أ أصول يملكها ،ما لم يكن ذلك ضروريا لعملية اوقتراض المسموم لي بها.
سياسات مدير الصندوق:
يستنمر الصندوق بشكل رئيسي في صناديق الرياض المالية وفقا لالتي:
حد ادن

حد اعل

الصناديق متدنية المخاطر

%80

بدون

صناديق الدخل الناب

بدون

بدون

%10
بدون
الصناديق عالية المخاطر
و لمدير الصندوق الخيار المطلق في زيادة أو تخفي وزن القيمة السوقية ل منطقة أو سنوق وأن يزيند أو يخفن
لألوزان المشار إليها.
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النوزن منن فئنات اوصنول

 -3سياسة توزيع الدخل واألرباح:
يتم إعادة استنمار الدخل والربام في الصندوق ،وو يتم توزيع أ

دخل وأربام عل مالكي الوحدات.
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أداء الصندوق (في نهاية السنة المالية):
 -1أصول الصندوق:
السنة

قيمة
صافي
أصول الصندوق

صافي قيمة أصول
الصندوق لكل وحدة

أعلى صافي قيمة
أصول لكل وحدة

أقل صافي قيمة
أصول لكل وحدة

عدد الوحدات
المصدرة

2019

58,175,054.05

15.22103

15.22424

14.76845

3,822,017.74

و يوجد

0.028%

2018

98,366,911.64

14.730703

14.73714

14.43582

6,677,679.27

و يوجد

0.015%

2017

120,933,513.85

14.419750

14.419750

12.85152

8,386,658.23

و يوجد

0.019%

 -2سجل األداء
أ)

قيمة األرباح
الموزعة لكل وحدة

نسبة
المصروفات

العائد االجمالي خالل خمس سنوات

الفترة الزمنية

عائد الصندوق

منذ سنة

%3.35

منذ ثالث سنوات

%9.22

منذ خمس سنوات

%10.69

منذ التأسيس

%52.24

ب) العائد االجمالي السنوي خالل عشر سنوات
السنة

عائد الصندوق

2010

1.98%

2011

-0.35%

2012

1.77%

2013

3.19%

2014

1.05%

2015

0.08%

2016

1.27%

2017

3.41%

2018

2.16%

2019

%3.35
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ج) االصول والرسوم والمصاريف الفعلية للصندوق في نهاية عام :2019
صافي أصول الصندوق

58,175,054.05

عدد الوحدات الصادرة

3,822,017.74

سعر الوحدة

15.22103

أتعاب اإلدارة

و ينطبق

مصروفات إدارية وأمين حفظ

 4,584.96ريال

أتعاب المحاسب القانوني ومصروفاته

4,192.04

رسوم هيئة السوق المالية السنوية

 7,500ريال

رسوم السوق المالية السعودية (تداول)

 5,000ريال

مصاريف التعامل

و ينطبق

نسبة إجمالي المصاريف لصافي أصول الصندوق

0.0366%

نسبة مصاريف التعامل لمتوسط صافي أصول الصندوق

و ينطبق

نسبة إجمالي المصاريف لمتوسط صافي أصول الصندوق

0.028%







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 التعاب والرسوم اوخري كمبالغ عل وحدات الصندوق في كل يوم تقويم وو يتم خصمها من الصندوق او عند نهاية كل ربع سنة ميالدية.
و يتم تحميل رسوم المؤشر وإجمالي مكافآت أع اء مجلس اودارة المستقلين عل الصندوق ،حيث يقوم مدير الصندوق بتحملها.
و يتم تحميل أتعاب اللجنة الشرعية عل الصندوق ،حيث يقوم مدير الصندوق بتحملها.
يتم احتساب قيمة ال ريبة الم افة  % 5عل جميع المصروفات عدا رسوم هيئة السوق المالية فإنها معفية من ال ريبة.

 -3تغييرات جوهرية 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 برأل مال مدفوع  200مليون ريال سعود
( )07070-37بتاريخ  8يناير 2008م .وسجل تجار

تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية رقم

رقم 1010239234

العنوان:
الرياض المالية
اإلدارة العامة 2414 :حي الشهداء ،الرياض  7279 - 13241المملكة العربية السعودية.
http://www.riyadcapital.com

 -2أنشطة االستثمار خالل الفترة:
تتمنننل اوسننتنمارات المقتننناة بغننرض المتنناجرة فنني وحنندات الصننناديق المشننتركة المفتوحننة المنندارة بواسننطة منندير الصننندوق .وفيمننا يلنني ملخننص
وستنمارات الصندوق:
البيــــــــــــــان

القيمة السوقية

صندوق الرياض للمتاجرة بالدوالر

25,920,615

صندوق الرياض للمتاجرة بالريال

29,706,829

صندوق الرياض لألسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة

3,438,631
59,066,075

اإلجمالي

 -3تقرير عن اداء صندوق االستثمار خالل الفترة
أداء الصندوق

أداء المؤشر

%3.35

%2.34

 -4تغييرات حدثت على الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات خالل السنة:
و يوجد.
 -5معلومات أخرى:
يمكن اوطالع عل مزيد من المعلومات في صفحة الصندوق عل الموقع اولكتروني حيث يتم نشر تقارير دورية عن خصائص وأداء الصندوق
التي تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قراراتهم.

Public

 -6مخالفات قيود االستثمار:
تتم مراقبة حدود اوستنمار بشكل يومي ل مان عدم تجاوز او انخفاض النسبة المسموم بها والذ
التي تؤثر عل

قد يحدث أحيانا بسبب ظروف السوق

القيمة السوقية للورقة المالية ،او بسبب عمليات السحب واإلضافة من قبل المستنمرين .ويتم العمل عل

تصحيح هذا

التجاوز فورا للعودة للحدود المسموحة .وخالل عام  2019تم تجاوز حدود اوستنمار بالتفاصيل التالية:
المادة

عدد المخالفات

()50

 8مرات

 -7استثمارات الصندوق في صناديق أخرى:

صندوق االستثمار المستثمر فيه
صندوق الرياض للمتاجرة بالدوور
صندوق الرياض للمتاجرة بالريال

القيمة السوقية
(بالريال)

أتعاب اإلدارة للصندوق

أتعاب اإلدارة للصندوق المستثمر فيه

25,920,594.78

0.00%

0.50%

30,588,850.60

0.00%

0.50%

صندوق الرياض لألسهم العالمية المتوافقة
مع الشريعة

6

0.00%

3,438,630.27

العموالت الخاصة:
لم يتلق مدير الصندوق أ

عمووت خاصة خالل الفترة
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1.75%

د) أمين الحفظ:
 -1االسم والعنوان:
شركة نورذن ترس

العربية السعودية (شركة مساهمة مقفلة)  -رأل مال مدفوع  52مليون ريال سعود

السوق المالية رقم ( - )12163-26سجل تجار

تعمل بموجب ترخيص من هيئة

رقم 1010366439

عنوان أمين الحفظ:
نورذن ترس

العربية السعودية

برج المملكة – الدور العشرون -مكتب رقم 1
طريق الملك فهد ،حي العليا
الرياض 11321
رقم الهاتف011-416-7922 :
المملكة العربية السعودية

 -2واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ:
ُيعد أمين الحفظ مسؤوو عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات ،وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية
الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق وفقا لتعليمات مدير الصندوق وبما و يتعارض مع وئحة صناديق اوستنمار ووئحة الشخاص 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 اوستنمار
وحدود اوقتراض.
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ه) المحاسب القانوني:
شركة البسام وشركائي المحاسبون المتحالفون (محاسبون قانونيون).
العنوان :ص ب  28355الرياض 11437
المملكة العربية السعودية
تلفون +966(11)2065333 :
بيان المحاسب القانوني:
بحسب رأ

المحاسب القانوني فأن القوائم المالية ككل تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية ,المركز المالي كما في  31ديسمبر 2019م

ونتائج أعمالي وتدفقاتي النقدية والتغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،وفقا لمعايير
المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية المالئمة لظروف 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 الراب
التالي:

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