




































 

 ملحق : معلومات الصندوق :

 االسم والعنوان: -1

 8( بتاريخ 07070-37رقم ) مليون لاير سعودي تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية 200شركة الرياض المالية، شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع  

 1010239234م. وسجل تجاري رقم 2008 يناير

 العنوان: 
 الرياض المالية 

 العليا –شارع التخصصي  6775
  3712 – 12331الرياض 

 المملكة العربية السعودية   
http://www.riyadcapital.com 

 

 :أنشطة االستثمار خالل الفترة -2

  2018يونيو  30مع نهاية  حسب القطاع االستثمارات لمحفظة السوقية للقيمة ملخص يلي فيما. المتداولة السعودية الشركاتالصندوق بصورة رئيسية في أسهم  استثمر

 
 

 

 

 

 :داء صندوق االستثمار خالل الفترةتقرير عن ا -3

 أداء المؤشر أداء الصندوق

-8.39% -10.11% 

 

 تغييرات حدثت على الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات خالل السنة: -4

 هدف الصندوق:
المقرة منن الهيئنة الشنرعية ويهندى تلني تحقينق تنمينة رأس المنال علني المند  هو صندوق عام مفتوح يستثمر في األسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية 

 الطويل.
 

 مجاالت االستثمار:
والبنناء والعقنار  يستثمر الصندوق أصوله بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي المتفقة مع الضوابط الشرعية التي تعمل في مجال التشنييد

 األخر  المرتبطة بهذه المجاالت والتي يحددها مؤشر الصندوق.واإلسمنت والشركات 
 

 :ولتحقيق اهدافه يمكن للصندوق ان يستثمر في اآلتي

 %.10االستثمار في أسهم الشركات الواقعة خارج المؤشر واالسهم المدرجة في سوق األسهم الموازي )نمو( بما ال يتجاوز  .أ 

 األسواق المالية خارج السعودية.االستثمار في الشركات السعودية المدرجة في  .ب 

 االستثمار في الطروحات األولية. .ج 

 .االستثمار في الحقوق األولوية المتداولة .د 

 االستثمار في الصناديق العقارية المتداولة )ريت(. .ه 

طنراى نظينرة سنعودية وخليجينة االستثمار في أدوات أسواق النقد والصكوك المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقرة من الهيئة الشرعية والمصدرة من أ .و 
ذات تصنيى ائتماني استثماري )المصنفة من أي جهة تصنيى ائتماني( وفني حالنة عندم تنوفر تصننيى ائتمناني لنبعض تلنك األطنراى المصندرة سنيقوم 

ذلنك منن تحلينل ائتمناني للمصندر مدير الصندوق بدراسة وتحليل وتقييم أدوات أسواق النقد والصكوك المعنية قبنل اتخناذ القنرار االسنتثماري بمنا يشنمله 
 % من صافي قيمة أصول الصندوق.25ولألوراق المالية ذات العالقة. ولن يتجاوز الحد األعلي مع أي طرى نظير نسبة 

لبنات الئحنة االستثمار في جميع االوراق المالية بما فيها تلك التني يصندرها مندير الصنندوق )الريناض المالينة( أو بننك الريناض وبمنا ال يتننافي منع متط .ز 
 صناديق االستثمار واالستراتيجيات والقيود االستثمارية للصندوق وبشرط موافقة الهيئة الشرعية.

 5,464,023 قطاع المواد األساسية

 3,182,289 قطاع السلع الرأسمالية

 5,991,571 قطاع ادارة وتطوير العقارات

 14,637,883 االجمالي:

http://www.riyadcapital.com/
http://www.riyadcapital.com/
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وبمنا ال يتننافي منع متطلبنات الئحنة  .االستثمار فني وحندات صنناديق االسنتثمار والتني تقنوم بشنكل رئيسني باالسنتثمار فني المجناالت االسنتثمارية أعناله .ح 
  صناديق االستثمار.

% منن صنافي أصنول الصنندوق، وينبنني أن يكنون هنذا التموينل مقندما   10للصندوق أن يحصل علي أي تمويل لحسابه بشرط أن ال تزيد علني يجوز  .ط 
أي  من البنوك ويكون علي أساس مؤقت ومتوافقا  مع الضوابط الشرعية، وال يجوز للصندوق رهن أصوله أو تعطاء الندائنين حنق اسنترداد دينونهم منن

 ا، ما لم يكن ذلك ضروريا  لعملية االقتراض المسموح له بها.أصول يملكه
 

 ويمكن للصندوق بعد موافقة الهيئة الشرعية االستثمار كذلك في اآلتي: .ي 

 .الصور الجائزة من المشتقات المالية، ألغراض التحوط وتحسين األداء 

 .الصور الجائزة من البيع علي المكشوى 

 المؤشر الجديد:
 .لإلعمار المتوافق مع الضوابط الشرعية المقدم من شركة ايديال ريتينجز مؤشر صندوق الرياض

 
 
 
 
 
 

 الضوابط الشرعية الجديدة:
 

 يستثمر الصندوق كافة أصوله وفقا  للضوابط الشرعية لالستثمار التي قررتها الهيئة الشرعية في الرياض المالية التالي بيانها:

 : الضوابط المتعلقة بالنشاط 

تثمار فني يقتصر االستثمار علي الشركات ذات االغراض المباحة مثل انتاج السلع والخندمات النافعنة والتجنارة والصنناعة ومنا تلني ذلنك، وال يجنوز االسنيجب ان 

 الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيسي ما يلي:

 ل بالفائدة الربوية وشركات التأمين التقليدية.ممارسة االنشطة المالية التي ال تتوافق مع المعايير الشرعية كالبنوك التي تتعام 

 .انتاج وتوزيع الخمور والدخان ولحوم الخنزير ومشتقاتها أو اللحوم النير مذبوحة علي الطريقة الشرعية 

 .انتاج ونشر االفالم والكتب والمجالت والقنوات الفضائية االباحية 

 المحرم. غيره وكذلك اماكن اللهو المطاعم والفنادق التي تقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو 

  .أي نشاط آخر تقرر الهيئة الشرعية عدم جواز االستثمار فيه 

 :الضوابط المتعلقة بأدوات االستثمار 

  مننن متوسننط القيمننة 33ال يجننوز االسننتثمار فنني أسننهم الشننركات التنني تزينند فيهننا نسننبة المديونيننة الربويننة )قننروض وتسننهيالت مدفوعننة بفائنندة( عننن %
 للشركة. السوقية

 من متوسط القيمة السوقية للشركة.45نسبة السيولة النقدية )النقود والحسابات المدينة( فيها عن   ال يجوز االستثمار في أسهم الشركات التي تزيد % 

  من متوسنط القيمنة السنوقية  %33ال يجوز االستثمار في أسهم الشركات التي تزيد فيها نسبة االستثمار الربوي )الودائع والسندات بفائدة مدفوعة( عن
 للشركة.

  منن تجمنالي دخنل 5ال يجوز االستثمار في أسهم الشركات التي تزيد فيها نسبة الدخل المحرم )منن مصنادر غينر متوافقنة منع أحكنام الشنريعة( عنن %
 الشركة.

 أي ادوات اخر  تتوافق مع الضوابط الشرعية. يجوز للصندوق االستثمار في عمليات المرابحة والصكوك والشهادات المالية وصناديق االستثمار أو 

  .ال يجوز تأجير األصول العقارية تال ألنشطة ذات غرض مباح 

 .يجوز تعامل الصندوق بصيغ التمويل المتوافقة مع الضوابط الشرعية فقط 

 االستثمارية التالية، تال بعد موافقة الهيئة الشرعية:  ال يجوز تداول األسهم من خالل األدوات 
 الصور الجائزة من المشتقات المالية  -

 الصور الجائزة من البيع علي المكشوى -

   .الصور الجائزة من اقراض االسهم المملوكة للصندوق -

  المراجعة الدورية 

ق منع الضنوابط الشنرعية تتم دراسة توافق الشركات المساهمة مع الضوابط الشرعية بشكل دوري، وفي حنال عندم موافقنة تحند  الشنركات المملوكنة فني الصنندو
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 يوما  من تاريخ المراجعة.  90وعدم وجودها كإحد  شركات مؤشر الصندوق، فسيتم بيعها في مدة ال تتجاوز 

 

  التطهير 

ة موزعننسننوى تننتم عمليننة تطهيننر الصننندوق مننن النندخل المحننرم الننذي اسننتلمه الصننندوق، حينني يقننوم منندير الصننندوق بتحدينند نسننبة النندخل المحننرم مننن االربنناح ال

 .للشركات المساهمة المستثمر فيها وايداعها في حساب خاص يتم الصرى من خالله علي األعمال الخيرية

 

 ايام التعامل  الجديدة هي:
 
 يومي االثنين والخميس.  

 أعضاء مجلس ادارة الصندوق بعد التغيير:

 
   .العتيق، االستاذ فراج القباني، االستاذة أمل األحمد، االستاذ هيثم الكويليتالدكتور عبدالوهاب ابو داهش، االستاذ سطام السويلم، االستاذ عادل 

 

 تم تعديل أمين الحفظ الى:

  اسم أمين الحفظ:  .أ 

 رقم المالية السوق هيئة من ترخيص بموجب تعمل سعودي لاير مليون 52 مدفوع مال رأس -شركة نورذن ترست العربية السعودية )شركة مساهمة مقفلة( 

 1010366439 رقم تجاري سجل - (26-12163)

 عنوان أمين الحفظ: .ب 

  نورذن ترست العربية السعودية

 11برج النخيل، الدور 

 طريق الملك فهد، حي النخيل

 12381الرياض  7508ص.ب 

 المملكة العربية السعودية 

 +966112172406+  فاكس: 966112171017هاتى: 

 

 معلومات أخرى: -5

تمكن مالكي  يمكن االطالع علي مزيد من المعلومات في صفحة الصندوق علي الموقع االلكتروني حيي يتم نشر تقارير دورية عن خصائص وأداء الصندوق التي

 الوحدات من اتخاذ قراراتهم. 

 :استثمارات الصندوق في صناديق أخرى  -6

 ليس للصندوق أي اسثثمارات في صناديق أخر 

 :العموالت الخاصة  -7
 لم يتلق مدير الصندوق أي عموالت خاصة خالل الفترة

 


