








































 لحق : معلومات الصندوق : م

 :مدير الصندوق عنواناسم و -1

( 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 2008يناير  8بتاريخ 

 العنوان: 
 الرياض المالية 

 العليا –شارع التخصصي  6775
  3712 – 12331الرياض 

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

 :مدير الصندوق من الباطن عنواناسم و -2

 جي بي مورجان
J P Morgan 

Finsbury Dials 
20 Finsbury Street 

London EC2Y 9AQ 
Tel +44(0)2077421004 

 :أنشطة االستثمار خالل الفترة -3

 2018يونيو  30مع نهاية  االستثمارات لمحفظة ملخص يلي فيما و.مع جي بي مورجن العالمية )مدير صندوق أجنبي فرعي(الصندوق بصورة رئيسية  استثمر

 1,769,491.5586 عدد الوحدات

 26.5908 صافي قيمة الموجودات للوحدة 

 47,052,258 القيمة السوقية اجمالي

 

 :داء صندوق االستثمار خالل الفترةتقرير عن ا -4

 أداء المؤشر أداء الصندوق

-0.31% 0.58% 

 

 تغييرات حدثت على الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات خالل السنة: -5

 هدف الصندوق:

الضوابط الشرعية المقرة من الهيئة الشرعية يدار من الباطن ويهدف إلى  تحقيىق تنميىة هو صندوق عام مفتوح يستثمر في محفظة من األسهم العالمية المتوافقة مع 

 رأس المال عل  المدى الطويل.

 

 مجاالت االستثمار:

 يقوم الصندوق باالستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات العالمية الموزعة عل  مختلف الدول والقطاعات المتوافقة مع الضوابط الشرعية.

 

 :ولتحقيق اهدافه يمكن للصندوق ان يستثمر في اآلتي

 %.10االستثمار في أسهم الشركات الواقعة خارج المؤشر بما ال يتجاوز  .أ

 االستثمار في الطروحات األولية. .ب

 االستثمار في حقوق األولوية المتداولة. .ج

 االستثمار في الصناديق العقارية المتداولة )ريت(. .د

 (.ETFالمؤشرات )االستثمار في صناديق  .ه

ف االستثمار في أدوات أسواق النقد والصكوك المتوافقة مع الضىوابط الشىرعية المقىرة مىن الهيئىة الشىرعية والمصىدرة مىن أطىراف نظيىرة  ات تصىني .و
مىدير الصىندوق  ائتماني استثماري )المصنفة من أي جهة تصنيف ائتماني( وفي حالة عدم توفر تصنيف ائتماني لبعض تلك األطراف المصدرة سيقوم
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وراق الماليىة بدراسة وتحليل وتقييم أدوات أسواق النقد والصكوك المعنية قبل اتخا  القرار االستثماري بما يشمله  لك من تحليل ائتمىاني للمصىدر ولىأ
 % من صافي قيمة أصول الصندوق.25 ات العالقة. ولن يتجاوز الحد األعل  مع أي طرف نظير نسبة 

ت صناديق االستثمار والتي تقوم بشكل رئيسي باالستثمار في المجاالت االستثمارية المى كورة أعىال ، وبمىا ال يتنىاف  مىع متطلبىات االستثمار في وحدا .ز
 الئحة صناديق االستثمار.

مقىدما   % من صىافي أصىول الصىندوق، وينبأىي أن يكىون هى ا التمويىل 10يجوز للصندوق أن يحصل عل  أي تمويل لحسابه بشرط أن ال تزيد عل   .ح
أي  من البنوك ويكون عل  أساس مؤقت ومتوافقا  مع الضوابط الشرعية، وال يجوز للصندوق رهن أصوله أو إعطاء الدائنين حق استرداد ديىونهم مىن

 أصول يملكها، ما لم يكن  لك ضروريا  لعملية االقتراض المسموح له بها.
 

 الرسوم والمصاريف الجديدة:

 قيمة أصول الصندوق.% من 0.20مصروفات إدارية 

 الضوابط الشرعية الجديدة:
 

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

 : الضوابط المتعلقة بالنشاط 

السلع والخىدمات النافعىة والتجىارة والصىناعة ومىا إلى   لىك، وال يجىوز االسىتثمار فىي يجب ان يقتصر االستثمار عل  الشركات  ات االغراض المباحة مثل انتاج 

 الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيسي ما يلي:

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

  الخمور والدخان ولحوم الخنزير ومشتقاتها أو اللحوم الأير م بوحة عل  الطريقة الشرعية.انتاج وتوزيع 

 .انتاج ونشر االفالم والكتب والمجالت والقنوات الفضائية االباحية 

 المحرم. المطاعم والفنادق التي تقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو غير  وك لك اماكن اللهو 

 شرعية عدم جواز االستثمار فيه. أي نشاط آخر تقرر الهيئة ال 

 :الضوابط المتعلقة بأدوات االستثمار 

  مىىن متوسىىط القيمىىة 33ال يجىىوز االسىىتثمار فىىي أسىىهم الشىىركات التىىي تزيىىد فيهىىا نسىىبة المديونيىىة الربويىىة )قىىروض وتسىىهيالت مدفوعىىة بفائىىدة( عىىن %
 السوقية للشركة.

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

  من متوسىط القيمىة السىوقية 33ال يجوز االستثمار في أسهم الشركات التي تزيد فيها نسبة االستثمار الربوي )الودائع والسندات بفائدة مدفوعة( عن %
 للشركة.

 مىن إجمىالي دخىل 5الشركات التي تزيد فيها نسبة الدخل المحرم )مىن مصىادر غيىر متوافقىة مىع أحكىام الشىريعة( عىن  ال يجوز االستثمار في أسهم %
 الشركة.

 عية.يجوز للصندوق االستثمار في عمليات المرابحة والصكوك والشهادات المالية وصناديق االستثمار أو أي ادوات اخرى تتوافق مع الضوابط الشر 

 صول العقارية إال ألنشطة  ات غرض مباح. ال يجوز تأجير األ 

 .يجوز تعامل الصندوق بصيغ التمويل المتوافقة مع الضوابط الشرعية فقط 

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

 ع عل  المكشوفالصور الجائزة من البي -

 الصور الجائزة من اقراض االسهم المملوكة للصندوق  -

  المراجعة الدورية 

الشىرعية  تتم دراسة توافق الشركات المساهمة مع الضوابط الشرعية بشكل دوري، وفي حىال عىدم موافقىة إحىدى الشىركات المملوكىة فىي الصىندوق مىع الضىوابط

 يوما  من تاريخ المراجعة.  90وعدم وجودها كإحدى شركات مؤشر الصندوق، فسيتم بيعها في مدة ال تتجاوز 

 

  التطهير 
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تطهيىىر الصىىندوق مىىن الىىدخل المحىىرم الىى ي اسىىتلمه الصىىندوق، حيىىق يقىىوم مىىدير الصىىندوق بتحديىىد نسىىبة الىىدخل المحىىرم مىىن االربىىاح الموزعىىة سىىوف تىىتم عمليىىة 

 .للشركات المساهمة المستثمر فيها وايداعها في حساب خاص يتم الصرف من خالله عل  األعمال الخيرية

 أعضاء مجلس ادارة الصندوق بعد التغيير:

 

 تي.عبدالوهاب ابو داهش، االستاذ سطام السويلم، االستاذ عادل العتيق، االستاذ فراج القباني، االستاذة أمل األحمد، االستاذ رائد البركا الدكتور

 

 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 نور ن ترست العربية السعودية )شركة مساهمة مقفلة( 

 1010366439 رقم تجاري سجل - (26-12163)

 عنوان أمين الحفظ: .ب 

  نور ن ترست العربية السعودية

 11برج النخيل، الدور 

 طريق الملك فهد، حي النخيل

 12381الرياض  7508ص.ب 

 المملكة العربية السعودية 

 +966112172406فاكس: +  966112171017هاتف: 

 

 معلومات أخرى : -6

تمكن  يمكن االطالع عل  مزيد من المعلومات في صفحة الصندوق عل  الموقع االلكتروني حيق يتم نشر تقارير دورية عن خصائص وأداء الصندوق التي

 مالكي الوحدات من اتخا  قراراتهم. 

 :استثمارات الصندوق في صناديق أخرى  -7

 ارات في صناديق أخرىليس للصندوق أي استثم

 :العموالت الخاصة  -8

 لم يتلق مدير الصندوق أي عموالت خاصة خالل الفترة


