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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 للمتاجرة بالدوالر
 -2أهداف وسياسات االستثمار وممارساته:
هدف الصندوق:
هو صندوق أسواق نقد عام مفتوح يستثمر في أدوات أسواق النقد المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقرة منن الهيئنة الشنرعية ويهندى إلن
المحافظة عل رأس المال المستثمر مع تحقيق معدل عائد مناسب.
مجاالت االستثمار:
يستثمر الصندوق أصوله بشكل رئيسي في صفقات المرابحة المقومة بالدوالر األمريكي.
ولتحقيق اهدافه يمكن للصندوق ان يستثمر في اآلتي:

أ.

االسننتثمار فنني األدوات الماليننة قصننيرة ومتوسننخة األجننل األخننر التنني تتفننق مننع الضننوابط الشننرعية المقننرة مننن قبننل الهيئننة الشننرعية ،مثننل
والوكالننة والمضنناربة والمشنناركة وأدوات النندخل الثابنني واتفاقيننات المبادلننة واتفاقيننات إعننادة الشننراء وإعننادة الشننراء المعنناكس ،با ضننافة إل ن
المنتجات المهيكلة واألوراق المالية المدعومة بأصول.

ب .االستثمار في أدوات أسواق النقد وأدوات الدخل الثابي المتوافقة منع الضنوابط الشنرعية والمصندرة منن أننراى نظينرة فني المملكنة العربينة
السنعودية ومرخصننة منن م سسننة النقند العربنني السنعود أو مننع أننراى نظيننرة عالمينة مرخصننة منن هيئننات رقابينة مماللننة ،بحينو تكننون ات
تصنيف ائتماني استثمار (المصنفة من أ جهة تصنيف ائتماني) وفي حالة عدم توفر تصنيف ائتماني لبعض تلك االنراى المصندرة سنيقوم
مدير الصندوق بدراسة وتحلينل وتقينيم أدوات أسنواق النقند وأدوات الندخل الثابني المعنينة قبنل اتخنا القنرار االسنتثمار بمنا يشنمله لنك منن
تحليننل ائتمنناني للمصنندر ول ننةوراق الماليننة ات العالقننة .ولننن يتج نناوظ الحنند األعلنن م ننع أ نننرى نظيننر نسننبة  %25م ننن صننافي قيمننة أص ننول
الصندوق.
ج .االستثمار في جميع األدوات المالية بمنا فيهنا تلنك التني يصندرها مندير الصنندوق (الريناض المالينة) أو بننك الريناض وبمنا ال يتنناف منع متخلبنات
الئحة صناديق االستثمار واالستراتيجيات والقيود االستثمارية للصندوق ،وبشرط موافقة الهيئة الشرعية.
د .االستثمار في وحدات صناديق االستثمار والتي تقوم بشكل رئيسي باالستثمار فني المجناالت االسنتثمارية المنذكورة أعنال  .وبمنا ال يتنناف منع
متخلبات الئحة صناديق االستثمار.
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ه .يجوظ للصندوق أن يحصل عل أ تمويل لحسابه بشرط أال تزيد عل  % 10منن صنافي أصنول الصنندوق ،وينبنني أن يكنون هنذا التموينل مقندما
من البنوك ويكون عل أساس م قي ومتوافقا مع الضوابط الشرعية ،وال يجوظ للصندوق رهن أصنوله أو إعخناء الندائنين حنق اسنترداد دينونهم
من أ أصول يملكها ،ما لم يكن لك ضروريا لعملية االقتراض المسموح له بها.
ستتوظع استثمارات الصندوق عل فئات األصول التالية:
فئة األصول

الحد األدن

الحد األقص

أدوات أسواق النقد
أدوات الدخل الثابي متوسخة ونويلة األجل

%0
%0

%100
%50

وحدات الصناديق االستثمارية
أدوات الدخل الثابي دون التصنيف االستثمار

%0
%0

%20
%10

 -3سياسة توزيع الدخل واألرباح:
يعمل مدير الصندوق عل إعادة استثمار األرباح المتحققة من عمليات المتاجرة بالسلع والصكوك في الصندوق نفسه ،وال يتم توظيع أ
دخل وأرباح عل مالكي الوحدات.
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ب) أداء الصندوق (في نهاية السنة المالية):
 -1أصول الصندوق:
صافي قيمة
أصول الصندوق

صافي قيمة أصول
الصندوق لكل وحدة

أعلى صافي قيمة
أصول لكل وحدة

أقل صافي قيمة
أصول لكل وحدة

السنة

2019

33,042,190.41

5.882527

5.882527

5.76651

عدد الوحدات
المصدرة

قيمة األرباح
الموزعة لكل وحدة

نسبة
المصروفات

ال يوجد

0.509%

2018

48,125,483.41

5.766124

5.766124

5.686147

8,346,244.96

ال يوجد

0.513%

2017

62,648,525.84

5.685943

5.685943

5.613365

11,018,141.14

ال يوجد

0.263%

 -2سجل األداء
أ)

العائد االجمالي خالل خمس سنوات
الفترة الزمنية

عائد الصندوق

منذ سنة

%2.02

منذ لالث سنوات

%4.80

منذ خمس سنوات

%5.69

منذ التأسيس

%120.32

ب) العائد االجمالي السنوي خالل عشر سنوات
السنة

عائد الصندوق

2010

%0.25

2011

%0.39

2012

%0.40

2013

%0.38

2014

%0.36

2015

%0.13

2016

%0.67

2017

%1.30

2018

%1.41

2019

%2.02

Public

5,617,006.28

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

33,042,190.41

عدد الوحدات الصادرة

5,617,006.28

سعر الوحدة

5.882527

أتعاب اإلدارة

 234,763دوالر أمريكي

مصروفات إدارية و أمين حفظ

 11,907.17دوالر أمريكي

اتعاب المحاسب القانوني ومصروفاته

 7,701.25ريال

رسوم هيئة السوق المالية السنوية

 7,500ريال

رسوم السوق المالية السعودية (تداول)

 5,000ريال

مصاريف التعامل

ال ينخبق

نسبة إجمالي المصاريف لصافي أصول الصندوق

0.763%

نسبة مصاريف التعامل لمتوسط صافي أصول الصندوق

ال ينخبق

نسبة إجمالي المصاريف لمتوسط صافي أصول الصندوق

0.509%




يتم احتساب أتعاب ا دارة والمصروفات ا دارية ورسوم الحفظ كنسب مئوية في كل يوم تقويم وال يتم خصمها من الصندوق اال عند نهاية كل ربع سنة ميالدية.
يتم احتساب األتعاب والرسوم االخر كمبالغ عل وحدات الصندوق في كل يوم تقويم وال يتم خصمها من الصندوق اال عند نهاية كل ربع سنة ميالدية.




ال يتم تحميل رسوم الم شر وإجمالي مكافآت أعضاء مجلس االدارة المستقلين عل الصندوق ،حيو يقوم مدير الصندوق بتحملها.
ال يتم تحميل أتعاب اللجنة الشرعية عل الصندوق ،حيو يقوم مدير الصندوق بتحملها.



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

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

تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية رقم

رقم 1010239234

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

 -2أنشطة االستثمار خالل الفترة:
استثمر الصندوق بشكل رئيسي في الودائع ألجل ( مرابحات) ،فيما يلي ملخص الستثمارات الصندوق مع نهاية عام 2019م
مرابحات

26,000,000

 -3تقرير عن اداء صندوق االستثمار خالل الفترة
أداء الصندوق

أداء المؤشر

%2.02

%2.28

 -4تغييرات حدثت على الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات خالل السنة:
ال يوجد.
 -5معلومات أخرى:
يمكن االنالع عل مزيد من المعلومات في صفحة الصندوق عل الموقع االلكتروني حيو يتم نشر تقارير دورية عن خصائص وأداء الصندوق
التي تمكن مالكي الوحدات من اتخا قراراتهم.
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 -6مخالفات قيود االستثمار:
تتم مراقبة حدود االستثمار بشكل يومي لضمان عدم تجاوظ او انخفاض النسبة المسموح بها والذ قد يحدث أحيانا بسبب ظروى السوق
التي ت لر عل القيمة السوقية للورقة المالية ،او بسبب عمليات السحب وا ضافة من قبل المستثمرين ،او بسبب اجراء معين يتخذ مدير
الصندوق .ويتم العمل عل تصحيح هذا التجاوظ فورا للعودة للحدود المسموحة .وخالل عام  2019تم تجاوظ حدود االستثمار بالتفاصيل التالية:

المادة

عدد المخالفات

()48

 3مرات

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

القيمة السوقية
(بالريال)

أتعاب اإلدارة للصندوق

أتعاب اإلدارة للصندوق المستثمر فيه

صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدوالر

21,159,231.62

0.50%

0.50%

 -8العموالت الخاصة:
لم يتلق مدير الصندوق أ

عموالت خاصة خالل الفترة
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د) أمين الحفظ:
 -1االسم والعنوان:
شركة نور ن ترسي العربية السعودية (شركة مساهمة مقفلة)  -رأس مال مدفوع  52مليون ريال سعود
السوق المالية رقم ( - )12163-26سجل تجار

تعمل بموجب ترخيص من هيئة

رقم 1010366439

عنوان أمين الحفظ:
نور ن ترسي العربية السعودية
برج المملكة – الدور العشرون -مكتب رقم 1
نريق الملك فهد ،حي العليا
الرياض 11321
رقم الهاتف011-416-7922 :
المملكة العربية السعودية

 -2واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ:
حيو ُيعد أمين الحفظ مس وال عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات ،وهو مس ول كذلك عن اتخا جميع ا جراءات ا دارية
الالظمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق وفقا لتعليمات مدير الصندوق وبما ال يتعارض مع الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص المرخص
لهم.
 -3بيان أمين الحفظ:
ال تشمل مسئوليات أمين الحفظ ابداء رأيه حول اصدار ونقل واسترداد الوحدات أو تقويم وحساب سعر الوحدات أو مخالفات قيود االستثمار
وحدود االقتراض.
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ه) المحاسب القانوني:
شركة البسام وشركائه 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 أعماله وتدفقاته النقدية والتنيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،وفقا لمعايير
المحاسبة المتعارى عليها في المملكة العربية السعودية المالئمة لظروى الصندوق.

و) القوائم المالية:
تم نشر القوائم المالية في موقع الرياض المالية ولالنالع عل القوائم المالية الرجاء ظيارة صفحة الصندوق في موقع الرياض المالية عل الرابط
التالي:

https://www.riyadcapital.com/ar/asset-management/public-funds/money-market-funds/riyad-usd-trade-fund
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