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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 المخالفات المستلمة من هيئة السوق المالية.



اعتماد القوائم المالية النصف سنوية لعام .2019

معلومات الصندوق:
 -1اسم الصندوق:
صندوق الرياض المتوازن
 -2أهداف وسياسات االستثمار وممارساته:
هدف الصندوق:
هوو صوندوق قوابا عوام مفتووث يسووتممر فوي مجموعوة مون الصوناديق يهوودل الون تحقيوق التووازن بوين نمووو وحمايوة رأم الموال علون المود

المتوسو

والطويل في ظل مخاطر متوسطة.
مجاالت االستثمار:
يستممر الصندوق أصوول فوي محفةوة متوازنوة مون الصوناديق المتدنيوة المخواطر كصوناديق أسوواق النقود والمرابحوة وصوناديق الودخل المابون كصوناديق
السووندات والصوووول والعقووار والتوريووق والصووناديق العاليووة المخوواطرة كصووناديق اقسووهم المحليووة وااقليميووة والدوليووة وصووناديق التطوووير العقوواري
وصناديق الملوية الخاصة.
يجوز للصندوق أن يقترض لحساب بشرط أا يزيد علون  % 10مون صوافي أصوول الصوندوق ،وينبيوي أن يووون هوذا ااقتوراض مقودم لا مون البنوول ويووون
علن أسام مؤقن ومتوافق لا مع الضواب الشرعية ،وا يجوز للصندوق رهن أصول أو إعطاء الدائنين حوق اسوترداد ديوونهم مون أي أصوول يملوهوا ،موا
لم يون ذلك ضروري لا لعملية ااقتراض المسموث ل بها.
سياسات مدير الصندوق:
يستممر الصندوق بشول رئيسي في صناديق الرياض المالية وفق لا لالتي:
حد ادنى

حد اعلى

الصناديق متدنية المخاطر

%20

بدون

صناديق الدخل الثابت

%20

بدون

الصناديق عالية المخاطر

%25

بدون
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وسيوون لمدير الصندوق الخيار المطلق في زيادة أو تخفيا وزن القيمة السوقية قي منطقة أو سوق وأن يزيد أو يخفا الوزن من فئات ااصول
لألوزان المشار إليها.

 -3سياسة توزيع الدخل واألرباح:
يتم إعادة استممار الدخل واقرباث في الصندوق ،وا يتم توزيع أي دخل وأرباث علن مالوي الوحدات.
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أداء الصندوق (في نهاية السنة المالية):
 -1أصول الصندوق:
السنة

صافي قيمة أصول

أعلى صافي قيمة

أقل صافي قيمة

عدد الوحدات

قيمة األرباح

نسبة

أصول الصندوق

الصندوق لكل وحدة

أصول لكل وحدة

أصول لكل وحدة

المصدرة

الموزعة لكل وحدة

المصروفات

صافي

قيمة

2019

21,317,558.11

22.94568

22.94568

21.05123

929,044.46

ا يوجد

0.097%

2018

18,705,179.55

20.89756

22.37315

20.56545

895,089.19

ا يوجد

0.056%

2017

30,344,530.81

21.469207

21.469207

19.29629

1,413,397.87

ا يوجد

0.054%

 -2سجل األداء

أ)

العائد االجمالي خالل خمس سنوات

الفترة الزمنية

عائد الصندوق

منذ سنة

%9.72

منذ ثالث سنوات

%19.14

منذ خمس سنوات

%18.67

منذ التأسيس

%129.29

ب) العائد االجمالي السنوي خالل عشر سنوات
السنة

عائد الصندوق

2010

%9.25

2011

%5.28-

2012

%8.51

2013

%13.82

2014

%3.33

2015

%2.52-

2016

%2.18

2017

%11.22

2018

%2.66-

2019

%9.72
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ج) االصول والرسوم والمصاريف الفعلية للصندوق في نهاية عام 2019م

صافي أصول الصندوق

21,317,558.11

عدد الوحدات الصادرة

929,044.46

سعر الوحدة

22.94568

أتعاب اإلدارة

ا ينطبق

مصاريف إدارية و أمين حفظ

 6,029.85ريال

أتعاب المحاسب القانوني ومصروفاته

797.15

رسوم هيئة السوق المالية السنوية

 7,500ريال

رسوم السوق المالية السعودية (تداول)

 5,000ريال

مصاريف التعامل

ا ينطبق

نسبة إجمالي المصاريف لصافي أصول الصندوق

0.091%

نسبة مصاريف التعامل لمتوسط صافي أصول الصندوق

ا ينطبق

نسبة إجمالي المصاريف لمتوسط صافي أصول الصندوق

0.097%



يتم احتساب أتعاب اإلدارة والمصروفات اإلدارية كنسب مئوية في كل يوم تقويم وا يتم خصمها من الصندوق اا عند نهاية كل ربع سنة ميالدية.
كمبالغ علن وحدات الصندوق في كل يوم تقويم وا يتم خصمها من الصندوق اا عند نهاية كل ربع سنة ميالدية.



يتم احتساب اقتعاب والرسوم ااخر



ا يتم تحميل رسوم المؤشر وإجمالي موافآت أعضاء مجلس اادارة المستقلين علن الصندوق ،حيث يقوم مدير الصندوق بتحملها.



يتم احتساب قيمة الضريبة المضافة  % 5علن جميع المصروفات عدا رسوم هيئة السوق المالية فإنها معفية من الضريبة.

 -3تغييرات جوهرية حدثت خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق.
ا يوجد.
 -4الجمعيات التي حضرها مدير الصندوق نيابة عن مالكي الوحدات ونتائج التصويت:
ا ينطبق.
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ج) مدير الصندوق:
 -1االسم والعنوان:
شركة الرياض المالية ،شركة مساهمة مقفلة برأم مال مدفوع  200مليون ريال سعودي تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية رقم (-37
 )07070بتاريخ  8يناير 2008م .وسجل تجاري رقم 1010239234
العنوان:
الرياض المالية
اإلدارة العامة 2414 :حي الشهداء ،الرياض  7279 - 13241المملوة العربية السعودية.
http://www.riyadcapital.com

 -2أنشطة االستثمار خالل الفترة:
تتمموول ااسووتممارات المقتنوواة بيوورض المتوواجرة فووي وحوودات الصووناديق المشووتركة المفتوحووة الموودارة بواسووطة موودير الصووندوق .وفيمووا يلووي ملخووص
استممارات الصندوق:
البيــــــــــــــــــــــان

القيمة السوقية

صندوق الرياض للمتاجرة بالريال

3,522,845

صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال

2,633,588

صندوق الرياض العالمي للدخل

8,385,567

صندوق الرياض للسندات الدولية

5,949,041
20,491,041

اإلجمالي

 -3تقرير عن اداء صندوق االستثمار خالل الفترة
أداء الصندوق

أداء المؤشر

%9.72

%13.09

 -4تغييرات حدثت على الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات خالل السنة:
ا يوجد.
 -5معلومات أخرى:
يمون ااطالع علن مزيد من المعلومات في صفحة الصندوق علن الموقع االوتروني حيث يتم نشر تقارير دورية عن خصائص وأداء الصندوق
التي تمون مالوي الوحدات من اتخاذ قراراتهم.
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 -6مخالفات قيود االستثمار:
تتم مراقبة حدود ااستممار بشول يومي لضمان عدم تجاوز او انخفاض النسبة المسموث بها والذي قد يحدث أحيان لا بسبب ظرول السوق التي
تؤثر علن القيمة السوقية للورقة المالية ،او بسبب عمليات السحب واإلضافة من قبل المستممرين .ويتم العمل علن تصحيح هذا التجاوز فورال
للعودة للحدود المسموحة .وخالل عام  2019تم تجاوز حدود ااستممار بالتفاصيل التالية:

المادة

عدد المخالفات

()50

مرة واحدة

 -7استثمارات الصندوق في صناديق أخرى:
صندوق االستثمار المستثمر فيه

القيمة السوقية
(بالريال)

صندوق الرياض للمتاجرة بالريال

3,522,845

صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال

2,633,588

صندوق الرياض العالمي للدخل

8,385,567

صندوق الرياض للسندات الدولية

5,949,041

 -8العموالت الخاصة:
لم يتلق مدير الصندوق أي عموات خاصة خالل الفترة
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أتعاب اإلدارة للصندوق

أتعاب اإلدارة للصندوق المستثمر فيه

0.00%

0.50%

0.00%

0.50%

0.00%

1.50%

0.00%

1.00%

د) أمين الحفظ:
 -1االسم والعنوان:
شركة نورذن ترسن العربية السعودية (شركة مساهمة مقفلة)  -رأم مال مدفوع  52مليون ريال سعودي تعمل بموجب ترخيص من هيئة
السوق المالية رقم ( - )12163-26سجل تجاري رقم 1010366439
عنوان أمين الحفظ:
نورذن ترسن العربية السعودية
برج المملوة – الدور العشرون -موتب رقم 1
طريق الملك فهد ،حي العليا
الرياض 11321
رقم الهاتف011-416-7922 :
المملوة العربية السعودية
 -2واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ:
مسؤوا عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالوي الوحدات ،وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية
ُيعد أمين الحفظ
ل
الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق وفق لا لتعليمات مدير الصندوق وبما ا يتعارض مع ائحة صناديق ااستممار وائحة اقشخاص المرخص
لهم.
 -3بيان أمين الحفظ:
ا تشمل مسئوليات أمين الحفظ ابداء رأي حول اصدار ونقل واسترداد الوحدات أو تقويم وحساب سعر الوحدات أو مخالفات قيود ااستممار
وحدود ااقتراض.
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ه) المحاسب القانوني:
شركة البسام وشركائ المحاسبون المتحالفون (محاسبون قانونيون).
العنوان :ص ب  28355الرياض 11437
المملوة العربية السعودية
تلفون +966(11)2065333 :

بيان المحاسب القانوني:
بحسب رأي المحاسب القانوني فأن القوائم المالية كول تةهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية ,المركز المالي كما في  31ديسمبر 2019م ونتائج
أعمال وتدفقات النقدية والتييرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،وفقا لمعايير
المحاسبة المتعارل عليها في المملوة العربية السعودية المالئمة لةرول الصندوق.

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

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