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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 الشجاع
 -2أهداف وسياسات االستثمار وممارساته:
هدف الصندوق:
هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق يهدف إلى نمو رأس المال المستثمر على المدد
عالية.

الوويدف فدي مدف مخدا ر

مجاالت االستثمار:
يسددتثمر الصددندوق أصددول بش د ف رئيسددي فددي صددناديق عاليددة المخددا ر كصددناديق ااسددهم المحليددة واصقليميددة والدوليددة وصددناديق التوددوير
العقددارو وصددناديق المل يددة الخاصددة وجددهء مددن أصددول يسددتثمر فددي صددناديق الدددخف الثاب د

كصددناديق الص د و

والعقددار والتوريددق والصددناديق

المتدنية المخا ر كصناديق أسواق النقد والمرابحة.
يجوز للصندوق أن يقترض لحساب بشرط أص يهيد علدى  % 10مدن صدافي أصدول الصدندوق ،وينبندي أن ي دون هدذا اصقتدراض مقددم وا مدن البندو
وي دون علدى أسداس م،قد  ،وص يجدوز للصدندوق رهددن أصدول أو إعوداء الددائنين حدق اسدترداد ديدونهم مددن أو أصدول يمل هدا ،مدا لدم ي دن لد
ضروري وا لعملية اصقتراض المسموح ل بها.
سياسات مدير الصندوق:
سوف يستثمر الصندوق بش ف رئيسي في صناديق الرياض المالية وفق وا لالتي:
حد ادنى

حد اعلى

الصناديق متدنية المخاطر

بدون

بدون

صناديق الدخل الثابت

بدون

بدون

الصناديق عالية المخاطر

%50

بدون

و لمدير الصندوق الخيار المولق في زيادة أو تخفيض وزن القيمة السوقية او منوقة أو سوق وأن يهيد أو يخفض الدوزن مدن فئدات اصصدول
لألوزان المشار إليها.
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 -3سياسة توزيع الدخل واألرباح:
يتم إعادة استثمار الدخف واارباح في الصندوق ،وص يتم توزيع أو دخف وأرباح على مال ي الوحدات.
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ب) أداء الصندوق (في نهاية السنة المالية):
 -1أصول الصندوق:
صافي قيمة

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

2019

14,070,387.75

24.44188

24.44188

21.72061

575,667.14

ص يوجد

2018

13,572,769.67

21.49270

23.76149

20.98445

631,506.05

ص يوجد

0.07%

2017

26,362,044.93

22.582200

22.58220

19.88739

1,167,381.63

ص يوجد

0.06%

السنة

 -2سجل األداء
أ)

العائد االجمالي خالل خمس سنوات

الفترة الزمنية

عائد الصندوق

منذ سنة

%13.61

منذ ثالث سنوات

%23.18

منذ خمس سنوات

%19.00

منذ التأسيس

%144.18

ب) العائد االجمالي السنوي خالل عشر سنوات
السنة

عائد الصندوق

2010

%10.53

2011

%7.56-

2012

%11.02

2013

%17.69

2014

%4.42

2015

%4.69-

2016

%1.35

2017

%13.42

2018

% 4.82-

2019

%13.61

Public

0.135%

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

14,070,387.75

عدد الوحدات الصادرة

575,667.14

سعر الوحدة

24.44188

أتعاب اإلدارة

ص ينوبق

مصاريف إدارية وأمين حفظ

 5,923.58ريال

أتعاب المحاسب القانوني ومصروفاته

578.42

رسوم هيئة السوق المالية السنوية

 7,500ريال

رسوم السوق المالية السعودية (تداول)

 5,000ريال

مصاريف التعامل

ص ينوبق

نسبة إجمالي المصاريف لصافي أصول الصندوق

0.135%

نسبة مصاريف التعامل لمتوسط صافي أصول الصندوق

ص ينوبق

نسبة إجمالي المصاريف لمتوسط صافي أصول الصندوق

0.135%

 يتم احتساب أتعاب اإلدارة والمصروفات اإلدارية ورسوم الحفظ كنسب مئوية في كف يوم تقويم وص يتم خصمها من الصندوق اص عند نهاية كف ربع سنة ميالدية.
 يتم احتساب ااتعاب والرسوم اصخر كمبالغ على وحدات الصندوق في كف يوم تقويم وص يتم خصمها من الصندوق اص عند نهاية كف ربع سنة ميالدية.
 ص يتم تحميف رسوم الم،شر وإجمالي م افآت أعضاء مجلس اصدارة المستقلين على الصندوق ،حيث يقوم مدير الصندوق بتحملها.
يتم احتساب قيمة الضريبة المضافة  %5على جميع المصروفات عدا رس وم هيئة السوق المالية فإنها معفية من الضريبة.


 -3تغييرات جوهرية أثرت في أداء الصندوق
ص يوجد.
 -4الجمعيات التي حضرها مدير الصندوق نيابة عن مالكي الوحدات ونتائج التصويت:
ص ينوبق.

Public

ج) مدير الصندوق:
 -1االسم والعنوان:
شركة الرياض المالية ،شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع  200مليون ريال سعودو تعمف بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية رقم
( )07070-37بتاريخ  8يناير 2008م .وسجف تجارو رقم 1010239234
العنوان:
الرياض المالية
اإلدارة العامة 2414 :حي الشهداء ،الرياض  7279 - 13241الممل ة العربية السعودية.
http://www.riyadcapital.com

 -2أنشطة االستثمار خالل الفترة:
تتمثددف اصسددتثمارات المقتندداة بنددرض المتدداجرة فددي وحدددات الصددناديق المشددتركة المفتوحددة المدددارة بواسددوة مدددير الصددندوق .وفيمددا يلددي ملخددص
بالقيمة السوقية صستثمارات بالصندوق
القيمة السوقية

البيـــــــــــان
صندوق الرياض لألسهم األوروبية

205,650

صندوق الرياض لألسهم األسيوية

115,724

صندوق الرياض للمتاجرة بالريال

211,777

صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال

312,204

صندوق الرياض لألسهم اليابانية

81,217

صندوق الرياض العالمي للدخل

6,694,156

صندوق الرياض للسندات الدولية

4,885,217

صندوق الرياض لألسهم األمريكية

737,677

صندوق الرياض العقاري العالمي

68,699

صندوق الرياض ألسهم األسواق الناشئة

75,184

اإلجمالي

13,387,505

 -3تقرير عن اداء صندوق االستثمار خالل الفترة

13,387,491.34

أداء الصندوق

أداء المؤشر

%13.61

%17.50

13,387,491.34
13,387,491.34

211,776.87
 -4تغييرات حدثت على الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات خالل السنة:
ص يوجد.
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 -5معلومات أخرى:
يم ن اص الع على مهيد من المعلومات في صفحة الصندوق على الموقع اصل تروني حيث يتم نشر تقارير دورية عن خصائص وأداء الصندوق
التي تم ن مال ي الوحدات من اتخا قراراتهم.
6

مخالفات قيود االستثمار:
تتم مراقبة حدود اصستثمار بش ف يومي لضمان عدم تجاوز او انخفاض النسبة المسموح بها والذو قد يحدث أحيان وا بسبب مروف السوق
التي ت،ثر على القيمة السوقية للورقة المالية ،او بسبب عمليات السحب واإلضافة من قبف المستثمرين ،او بسبب اجراء معين يتخذه مدير
الصندوق .ويتم العمف على تصحيح هذا التجاوز فور وا للعودة للحدود المسموحة .وخالل عام  2019تم تجاوز حدود اصستثمار بالتفاصيف التالية:

المادة

عدد المخالفات

()50

مرتين

 -6استثمارات الصندوق في صناديق أخرى:
صندوق االستثمار المستثمر فيه

القيمة السوقية (بالريال)

صندوق الرياض لألسهم ااوروبية

205,650

صندوق الرياض لألسهم ااسيوية

115,724

صندوق الرياض للمتاجرة بالريال

211,777

صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال

312,204

صندوق الرياض لألسهم اليابانية

81,217

صندوق الرياض العالمي للدخف

6,694,156

صندوق الرياض للسندات الدولية

4,885,217

صندوق الرياض لألسهم اامري ية

737,677

صندوق الرياض العقارو العالمي

68,699

صندوق الرياض اسهم ااسواق الناشئة

75,184

أتعاب اإلدارة للصندوق

أتعاب اإلدارة للصندوق المستثمر فيه

0.00%

1.50%

0.00%

1.50%

0.00%

0.50%

0.00%

0.50%

0.00%

1.50%

0.00%

1.50%

0.00%

1.00%

0.00%

1.50%

0.00%

1.50%

0.00%

0.00%

 -7العموالت الخاصة:
لم يتلق مدير الصندوق أو عموصت خاصة خالل الفترة
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د) أمين الحفظ:
 -1االسم والعنوان:
شركة نور ن ترس

العربية السعودية (شركة مساهمة مقفلة)  -رأس مال مدفوع  52مليون ريال سعودو تعمف بموجب ترخيص من هيئة

السوق المالية رقم ( - )12163-26سجف تجارو رقم 1010366439
عنوان أمين الحفظ:
نور ن ترس العربية السعودية
برج الممل ة – الدور العشرون -م تب رقم 1
ريق المل فهد ،حي العليا
الرياض 11321
رقم الهاتف011-416-7922 :
الممل ة العربية السعودية
 -2واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ:
مس،وص عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مال ي الوحدات ،وهو مس،ول كذل
ُيعد أمين الحفظ
و

عن اتخا جميع اإلجراءات اإلدارية

الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق وفق وا لتعليمات مدير الصندوق وبما ص يتعارض مع صئحة صناديق اصستثمار وصئحة ااشخاص المرخص
لهم.
 -3بيان أمين الحفظ:
ص تشمف مسئوليات أمين الحفظ ابداء رأي حول اصدار ونقف واسترداد الوحدات أو تقويم وحساب سعر الوحدات أو مخالفات لقيود اصستثمار
وحدود اصقتراض.
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ه) المحاسب القانوني:
شركة البسام وشركائ المحاسبون المتحالفون (محاسبون قانونيون).
العنوان :ص ب  28355الرياض 11437
الممل ة العربية السعودية
تلفون +966(11)2065333 :

بيان المحاسب القانوني:
بحسب رأو المحاسب القانوني فأن القوائم المالية ك ف تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية ,المركه المالي كما في  31ديسمبر 2019م
ونتائج أعمال وتدفقات النقدية والتنيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،وفقا لمعايير
المحاسبة المتعارف عليها في الممل ة العربية السعودية المالئمة لظروف الصندوق.

و) القوائم المالية:
تم نشر القوائم المالية في موقع الرياض المالية ولال الع على القوائم المالية الرجاء زيارة صفحة الصندوق في موقع الرياض المالية على الرابط
التالي:

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