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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 المتوافق مع الشريعة
 -2أهداف وسياسات االستثمار وممارساته:
هدف الصندوق:
هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة معع الوعوابا الشعرعية المقعرة معن الهيئعة الشعرعية ويهعد
تحقيق التوازن بين نمو وحماية رأس المال عل المدى المتوسا والطويل في ظل مخاطر متوسطة.

إلع

مجاالت االستثمار:
يسعتثمر الصععندوق أصععول فععي محف عة متوازنععة مععن الصعناديق المتدنيععة المخعاطر كصععناديق أسععواق النقعد والمرابحععة وصعناديق الععدخل الثابع
كصععناديق السععندات والصععلوق والعقععار والتوريععق والصععناديق العاليععة المخععاطرة كصععناديق ايسععهم المحليععة وايقليميععة والدوليععة وصععناديق
التطوير العقاري وصناديق المللية الخاصة.
يجوز للصندوق أن يحصل عل أي تمويل لحساب بشرط أي تزيد عل  % 10من صافي أصول الصندوق ،وينبغعي أن يلعون هعذا التمويعل مقعدما
مععن البنععوق ويلععون عل ع أسععاس مقق ع

ومتوافقععا مععع الوععوابا الشععرعية ،وي يجععوز للصععندوق رهععن أصععول أو إعطععاء الععدائنين حععق اسععترداد

ديونهم من أي أصول يمللها ،ما لم يلن ذلك ضروريا لعملية ايقتراض المسموح ل بها.
سياسات مدير الصندوق:
سو

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

حد ادنى
الصناديق متدنية المخاطر

%20

بدون

صناديق الدخل الثابت

%20

بدون

الصناديق عالية المخاطر

%25

بدون

و لمدير الصندوق الخيار المطلق في زيادة أو تخفيض وزن القيمة السوقية يي منطقة أو سوق وأن يزيد أو يخفض العوزن معن فئعات ايصعول

Public

لألوزان المشار إليها.

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

Public

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

صافي قيمة أصول

أعلى صافي قيمة

أقل صافي قيمة

عدد الوحدات

قيمة األرباح

نسبة

السنة

أصول الصندوق

الصندوق لكل وحدة

أصول لكل وحدة

أصول لكل وحدة

المصدرة

الموزعة لكل وحدة

المصروفات

2019

30,777,587.81

23.53885

23.58109

21.34030

1,307,523.14

ي يوجد

0.0511%

2018

46,786,157.02

21.20293

22.72051

20.96782

2,206,589.77

ي يوجد

0.025%

2017

72,482,341.19

21.86004

21.86004

11.93473

3,315,746.27

ي يوجد

0.026%

 -2سجل األداء
أ)

العائد االجمالي خالل خمس سنوات

الفترة الزمنية

عائد الصندوق

منذ سنة

%11.22

منذ ثالث سنوات

%19.58

منذ خمس سنوات

% 20.02

منذ التأسيس

%135.81

ب) العائد االجمالي السنوي خالل عشر سنوات
السنة

عائد الصندوق

2010

8.25%

2011

-3.65%

2012

6.39%

2013

13.03%

2014

3.36%

2015

-1.38%

2016

1.76%

2017

10.71%

2018

-3.01%

2019

%11.22
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ج) االصول والرسوم والمصاريف الفعلية للصندوق في نهاية عام 2019م
صافي أصول الصندوق

30,777,587.81

عدد الوحدات الصادرة

1,307,523.14

سعر الوحدة

23.53885

أتعاب اإلدارة

ي ينطبق

مصروفات إدارية و أمين حفظ

 4,401.15ريال

أتعاب المحاسب القانوني ومصروفاته

1,993.85

رسوم هيئة السوق المالية السنوية

 7,500ريال

رسوم السوق المالية السعودية (تداول)

 5,000ريال

مصاريف التعامل

ي ينطبق

نسبة إجمالي المصاريف لصافي أصول الصندوق

0.0614%

نسبة مصاريف التعامل لمتوسط صافي أصول الصندوق

ي ينطبق

نسبة إجمالي المصاريف لمتوسط صافي أصول الصندوق

0.0511%



يتم احتساب أتعاب اإلدارة والمصروفات اإلدارية كنسب مئوية في كل يوم تقويم وي يتم خصمها من الصندوق اي عند نهاية كل ربع سنة ميالدية.



يتم احتساب ايتعاب والرسوم ايخرى كمبالغ عل



ي يتم تحميل رسوم المقشر وإجمالي ملافآت أعواء مجلس ايدارة المستقلين عل



ي يتم تحميل أتعاب ا للجنة الشرعية عل الصندوق ،حيث يقوم مدير الصندوق بتحملها
يتم احتساب قيمة الوريبة الموافة  % 5عل جميع المصروفات عدا رسوم هيئة السوق المالية فإنها معفية من الوريبة.



وحدات الصندوق في كل يوم تقويم وي يتم خصمها من الصندوق اي عند نهاية كل ربع سنة ميالدية.
الصندوق ،حيث يقوم مدير الصندوق بتحملها.

 -3تغييرات جوهرية أثرت في أداء الصندوق:

ي يوجد.
 -4الجمعيات التي حضرها مدير الصندوق نيابة عن مالكي الوحدات ونتائج التصويت:
ي 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 - 13241الممللة العربية السعودية.
http://www.riyadcapital.com

 -2أنشطة االستثمار خالل الفترة:
تتمثل ايستثمارات المقتناة بغرض المتاجرة في وحدات الصناديق المشتركة المفتوحة المدارة بواسطة مدير الصندوق .وفيما يلي
ملخص القيمة السوقية يستثمارات الصندوق:
البيـــــــــــــــان

القيمة السوقية
4,151,688.49

صندوق الرياض للمتاجرة بالدوالر
صندوق الرياض للمتاجرة بالريال

14,882,895.85
12,531,985.92

صندوق الرياض لألسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة
اإلجمالي

31,566,570.26

 -3تقرير عن اداء صندوق االستثمار خالل الفترة

-4

أداء الصندوق

أداء المؤشر

%11.22

%12.37

تغييرات حدثت على الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات خالل السنة:
ي يوجد.

 -5معلومات أخرى:
يملن ايطالع عل

مزيد من المعلومات في صفحة الصندوق عل

الصندوق التي تملن ماللي الوحدات من اتخاذ قراراتهم.
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الموقع ايللتروني حيث يتم نشر تقارير دورية عن خصائص وأداء

6

 مخالفات قيود االستثمار:تتم مراقبة حدود ايستثمار بشلل يومي لومان 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 ايستثمار بالتفاصيل
التالية:

7

8

المادة

عدد المخالفات

()50

مرتين

 استثمارات الصندوق في صناديق أخرى:صندوق ايستثمار المستثمر في

القيمة السوقية (بالريال)

أتعاب اإلدارة للصندوق

أتعاب اإلدارة للصندوق المستثمر في

صندوق الرياض للمتاجرة بالدوير

4,151,688.49

0.00%

0.50%

صندوق الرياض للمتاجرة بالريال

14,882,895.85

0.00%

0.50%

صندوق الرياض لألسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة

12,531,985.92

0.00%

1.75%

العموالت الخاصة:
لم يتلق مدير الصندوق أي عمويت خاصة خالل الفترة
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د) أمين الحفظ:
 -1االسم والعنوان:
شركة نورذن ترس

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 ترس

العربية السعودية

برج الممللة – الدور العشرون -ملتب رقم 1
طريق الملك فهد ،حي العليا
الرياض 11321
رقم الهاتف011-416-7922 :
الممللة العربية السعودية
 -2واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ:
ُيعد أمين الحفظ مسقوي عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح ماللي الوحدات ،وهو مسقول كذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية
الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق وفقا لتعليمات مدير الصندوق وبما ي يتعارض مع يئحة صناديق ايستثمار ويئحة ايشخاص
المرخص لهم.
 -3بيان أمين الحفظ:
ي تشمل مسئوليات أمين الحفظ ابداء رأي حول اصدار ونقل واسترداد الوحدات أو تقويم وحساب سعر الوحدات أو مخالفات قيود ايستثمار
وحدود ايقتراض.
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ه) المحاسب القانوني:
شركة البسام وشركائ المحاسبون المتحالفون (محاسبون قانونيون).
العنوان :ص ب  28355الرياض 11437
الممللة العربية السعودية
تلفون +966(11)2065333 :

بيان المحاسب القانوني:
بحسب رأي المحاسب القانوني فأن القوائم المالية كلل ت هر بعدل من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي كما في  31ديسمبر 2019م
ونتائج أعمال وتدفقات النقدية والتغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،وفقا
لمعايير المحاسبة المتعار

عليها في الممللة العربية السعودية المالئمة ل رو

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
الرابا التالي:

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

Public

