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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 للسندات الدولية
 -2أهداف وسياسات االستثمار وممارساته:
هدف الصندوق:
هوو صوندوق عووام مفتوو

مغوذ

يسووت مر فوي صووندوق فيودليتي للسوندات الدوليووة ويهود

إلووت تحقيوق عوائود وتنميووة رأل الموال علووت

المدى الطويل.

مجاالت االستثمار:






يقوم صندوق فيدليتي للسندات الدولية باالست مار في سوندات دوليوة متنوعوة تت وو مون سوندات ح وميوة وسوندات شوركات اات
تصنيف ائتماني است مار بمختلف العمالت.
يقوووم الصووندوق المسووت مر فيووم باالسووت مار فووي سووندات دوليووة متنوعووة تت ووو موون سووندات ح وميووة وسووندات شووركات اات تصوونيف
ائتماني است مار بمختلف العمالت.
يسوتخدم الصوندوق المسوت مر فيوم سياسووة اات توجهوات متعوددة أينواء اختيووار السوندات مون خوالل فريووق مون البواح ين يقوموو بو جراء
تحليل ائتماني للجهات المصدرة للسندات والتقييم االئتماني لها وللقطاع ك ل ،مع األخذ بعوين االعتبوار االقتصواد ال لوي واالقتصواد
الجزئي.
يقوووم الصووندوق المسووت مر فيووم بدراسووة تووواريل االسووتحقاق المختلفووة للسووندات والعوائوود المرتبطووة ب وول توواريل اسووتحقاق وموون يووم
االست مار بتش يلة من السندات مع مراعاة م ونات المؤشر اإلرشاد ول ن من خالل مراكز مختلفة.

 -3سياسة توزيع الدخل واألرباح:
يتم توزيع األربا النقدية للسندات علت مال ي الوحدات بش ل دور .
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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

6,554,032.86

14.77749

14.84597

13.8489

443,514.51

ال يوجد

0.2683%

2018

22,875,225.54

13.83688

14.21361

13.45081

1,653,206.47

ال يوجد

0.2683%

2017

23,047,495.67

13.93478

14.08084

12.93126

1,653,955.06

ال يوجد

0.0211%

 -2سجل األداء
أ)

العائد االجمالي خالل خمس سنوات

الفترة الزمنية

عائد الصندوق

منذ سنة

%6.80

منذ ثالث سنوات

%14.49

منذ خمس سنوات

%9.17

منذ التأسيس

%47.78

ب) العائد االجمالي السنوي خالل عشر سنوات
السنة

عائد الصندوق

2010

%2.16

2011

%1.37

2012

%3.28

2013

%5.22-

2014

%1.21-

2015

%5.33-

2016

%0.72

2017

%7.96

2018

%0.70-

2019

%6.80
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ج) االصول والرسوم والمصاريف الفعلية للصندوق في نهاية عام 2019م
صافي أصول الصندوق

6,554,032.86
443,514.51

عدد الوحدات الصادرة
سعر الوحدة

14.77749

أتعاب اإلدارة
مصاريف المراجعة

 33,706.25دوالر أمري ي
3,660.59ريال

رسوم هيئة السوق المالية السنوية

 7,500ريال

رسوم السوق المالية السعودية (تداول)

 5,000ريال

مصاريف التعامل

ال ينطبق

نسبة إجمالي المصاريف لصافي أصول الصندوق

0.2667%

نسبة مصاريف التعامل لمتوسط صافي أصول الصندوق

ال ينطبق

نسبة إجمالي المصاريف لمتوسط صافي أصول الصندوق

0.2683%



يتم احتساب أتعاب اإلدارة والمصروفات اإلدارية ورسوم الحفظ كنسب مئوية في كل يوم تقويم وال يتم خصمها من الصندوق اال عند نهاية كل ربع سنة ميالدية.



يتم احتساب األتعاب والرسوم االخرى كمبالغ علت وحدات الصندوق في كل يوم تقويم وال يتم خصمها من الصندوق اال عند نهاية كل ربع سنة ميالدية.



ال يتم تحميل رسوم المؤشر وإجمالي م افآت أعضاء مجلس االدارة المستقلين علت الصندوق ،حيث يقوم مدير الصندوق بتحملها.



يتم احتساب قيمة الضريبة المضافة  % 5علت جميع المصروفات عدا رسوم هيئة السوق المالية ف نها معفية من الضريبة.

 -3تغييرات جوهرية أثرت في أداء الصندوق.
ال يوجد.
 -4الجمعيات التي حضرها مدير الصندوق نيابة عن مالكي الوحدات ونتائج التصويت:
ال ينطبق.
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ج) مدير الصندوق:
 -1االسم والعنوان:
شركة الرياض المالية ،شركة مساهمة مقفلة برأل مال مدفوع  200مليو ريال سعود
( )07070-37بتاريل  8يناير 2008م .وسجل تجار

تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية رقم

رقم 1010239234

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

 -2اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن:
شركة فيدلتي
Fidelity Investments Luxembourg S.A.
Kansallis House,Place de l Etoile, BP2174, L – 1021 Luxembourg
Tel +352250404
FAX +352250340/343
 -3أنشطة االستثمار خالل الفترة:
است مر الصندوق حتت تاريخم حصريا مع فيديليتي العالمية (مدير الصندوق األجنبي الفرعي) .وفيما يلي ملخص لمحفظة االست مارات المقتناة
بغرض المتاجرة:
عدد الوحدات

5,477,199.81

صافي قيمة الموجودات للوحدة

1.198

صافي قيمة األصول

6,561,685

 -4تقرير عن اداء صندوق االستثمار خالل الفترة

أداء الصندوق

أداء المؤشر

%6.80

%6.84

 -5تغييرات حدثت على الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات خالل السنة:
ال يوجد.
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 -6معلومات أخرى:
يم ن االطالع علت مزيد من المعلومات في صفحة الصندوق علت الموقع االل تروني حيث يتم نشر تقارير دورية عن خصائص وأداء
الصندوق التي تم ن مال ي الوحدات من اتخاا قراراتهم.
 -7استثمارات الصندوق في صناديق أخرى :
ليس للصندوق أ

است مارات في صناديق أخرى

 -8العموالت الخاصة :
لم يتلق مدير الصندوق أ

عموالت خاصة خالل الفترة
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د) أمين الحفظ:
 -1االسم والعنوان:
شركة نورا ترست العربية السعودية (شركة مساهمة مقفلة)  -رأل مال مدفوع  52مليو ريال سعود
السوق المالية رقم ( - )12163-26سجل تجار

تعمل بموجب ترخيص من هيئة

رقم 1010366439

عنوان أمين الحفظ:
نورا ترست العربية السعودية
برج الممل ة – الدور العشرو  -م تب رقم 1
طريق الملك فهد ،حي العليا
الرياض 11321
رقم الهاتف011-416-7922 :
الممل ة العربية السعودية
 -2واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ:
مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مال ي الوحدات ،وهو مسؤول كذلك عن اتخاا جميع اإلجراءات
ُيعد أمين الحفظ
ا
اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق وفق اا لتعليمات مدير الصندوق وبما ال يتعارض مع الئحة صناديق االست مار والئحة
األشخاص المرخص لهم.
 -3بيان أمين الحفظ:
ال تشمل مسئوليات أمين الحفظ ابداء رأيم حول اصدار ونقل واسترداد الوحدات أو تقويم وحساب سعر الوحدات أو مخالفات قيود
االست مار وحدود االقتراض.
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ه) المحاسب القانوني:
شركة البسام وشركائم المحاسبو المتحالفو (محاسبو قانونيو ).
العنوا  :ص ب  28355الرياض 11437
الممل ة العربية السعودية
تلفو +966(11)2065333 :

بيان المحاسب القانوني:
بحسب رأ

المحاسب القانوني فأ القوائم المالية ك ل تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية ,المركز المالي كما في  31ديسمبر 2019م

ونتائج أعمالم وتدفقاتم النقدية والتغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،وفقا
لمعايير المحاسبة المتعار

عليها في الممل ة العربية السعودية المالئمة لظرو

الصندوق.

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

https://www.riyadcapital.com/ar/asset-management/public-funds/fixed-income-funds/riyad-international-bondfund
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