








































 لحق : معلومات الصندوق : م

 االسم والعنوان: -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 –التخصصي  شارع 6775
  3712 – 12331الرياض 

 المملكة العربية السعودية   

http://www.riyadcapital.com 

 :أنشطة االستثمار خالل الفترة -2

حسب  يلي ملخص للقيمة السوقية لمحفظة االستثماراتفيما  .المدرجة في سوق األسهم السعودية السعودية الشركات أسهم في رئيسي بشكل الصندوق استثمر
 :2018يونيو  30القطاعات مع نهاية 

 
 أسهم:

 899,591,089 البنوك

 609,680,355 المواد األساسية

 42,530,116 تجزئة السلع الكمالية

 90,883,442 انتاج األغذية

 79,214,498 االتصاالت

 7,689,300 التأمين

 14,989,100 والمهنيةالخدمات التجارية 

 69,402,119 ادارة وتطوير العقارات

 33,527,237 المرافق العامة

 25,384,581 الرعاية الصحية

 8,644,342 الطاقة

 1,881,536,179 األجمالي:

 

 :داء صندوق االستثمار خالل الفترةتقرير عن ا -3

 أداء المؤشر أداء الصندوق

24.72% 21.25% 

 

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

 :الصندوق هدف
 هو صندوق عام مفتوح يستثمر في األسهم السعودية ويهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل.

http://www.riyadcapital.com/
http://www.riyadcapital.com/


 
 
 

 

 
 :االستثمار مجاالت

  التي يحددها مؤشر الصندوق .ذات القيمة السوقية العالية يستثمر الصندوق أصوله بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في سوق  األسهم السعودية
 

 :اآلتي في يستثمر ان للصندوق يمكن ،اهدافه ولتحقيق

 %.10االستتتتتتتتتتثمار فتتتتتتتتتي أستتتتتتتتتهم الشتتتتتتتتتركات المدرجتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتي ستتتتتتتتتوق األستتتتتتتتتهم المتتتتتتتتتوا ي )نمتتتتتتتتتو( واالستتتتتتتتتهم الخليجيتتتتتتتتتة  بمتتتتتتتتتا ال يتجتتتتتتتتتاو  • 

 الماليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار  الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعودية. االستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتثمار فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتركات الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعودية المدرجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي األستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواق• 
 االستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتثمار فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي الطروحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات األوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة.• 
 االستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتثمار فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي الحقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوق األولويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة المتداولتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة.• 
 االستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتثمار فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتناديق العقاريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة المتداولتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة )ريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(.• 
 االستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتثمار فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي عقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود المشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقات، أل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراض التحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوط وتحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين االدا .• 
 البيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى المكشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوف.• 
المالية بما فيها تلت  التتي يصتدرها متدير الصتندوق )الريتاض الماليتة( أو بنت  الريتاض وبمتا ال يتنتافى متع متطلبتات الئحتة صتناديق  االستثمار في جميع االوراق• 

 االستثمار واالستراتيجيات والقيود االستثمارية للصندوق.
يفها متن أي االستثمار في أدوات أسواق النقد والسندات والصكو  المصدرة من أطراف نظيرة ستعودية وخليجيتة ذات تصتنيف ائتمتاني استتثماري )التتي تتم تصتن •

ات أستواق النقتد المصتدرة ستيقوم متدير الصتندوق بدراستة وتحليتل وتقيتيم أدو األطترافجهة تصنيف ائتماني(، وفتي حالتة عتدم تتوفر تصتنيف ائتمتاني لتبعض تلت  

حتد األعلتى متع أي طترف والصكو  المعنية قبل اتخاذ القرار االستثماري بما يشمله ذل  من تحليل ائتماني للمصدر ولألوراق الماليتة ذات العققتة. ولتن يتجتاو  ال

 % من صافي أصول الصندوق.10نظير نسبة 

متدير الصتندوق )الريتاض الماليتة( أو بنت  الريتاض وبمتا ال يتنتافى متع متطلبتات الئحتة صتناديق  االستثمار في جميع االوراق المالية بما فيها تلت  التتي يصتدرها •

 االستثمار واالستراتيجيات والقيود االستثمارية للصندوق.

يتنتافى متع متطلبتات الئحتة  وبمتا ال .االستثمار في وحتدات صتناديق االستتثمار والتتي تقتوم بشتكل رئيستي باالستتثمار فتي المجتاالت االستتثمارية المتذكورة أعتق  •

 صناديق االستثمار.

 أستاس علتى وتكتون البنتو  متن القتروض هتذ  مثتل تؤختذ أن وينبغتي. الصتندوق أصتول صتافي متن%  10 عتن المقترضتة المبتال  ت يد ال أن بشرط االقتراض •

متا لتم يكتن ذلت  ضتروريا لعمليتة االقتتراض المستموح لته   ،وال يجو  للصندوق رهن أصولة أو اعطا  الدائنين حق استرداد ديونهم متن أي أصتول يملكهتا مؤقت،

 بها.

 
 المؤشر الجديد:

 .للمستثمر السعودي –للسوق السعودي  مؤشر ايديال ريتنج  لألسهم الكبرى

 ايام التعامل  الجديدة هي:

 االثنين والخميس. يومي  

 أعضاء مجلس ادارة الصندوق بعد التغيير:

 م الكويليت.الدكتور عبدالوهاب ابو داهش، االستاذ سطام السويلم، االستاذ عادل العتيق، االستاذ فراج القباني، االستاذة أمل األحمد، االستاذ هيث

 

 تم تعديل أمين الحفظ الى:

  اسم أمين الحفظ:  .أ 

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

 1010366439 رقم تجاري سجل - (26-12163)

 عنوان أمين الحفظ: .ب 

  نورذن ترست العربية السعودية

 11بر  النخيل، الدور 

 طريق المل  فهد، حي النخيل



 
 
 

 

 12381الرياض  7508ص.ب 

 المملكة العربية السعودية 

 +966112172406+  فاكس: 966112171017هاتف: 

 

 معلومات أخرى: -5

تمكن مالكي  يمكن االطقع على م يد من المعلومات في صفحة الصندوق على الموقع االلكتروني حيث يتم نشر تقارير دورية عن خصائص وأدا  الصندوق التي

 الوحدات من اتخاذ قراراتهم. 

 :استثمارات الصندوق في صناديق أخرى -6

 ال يوجد.

 :العموالت الخاصة  -7

 خاصة خقل الفترة لم يتلق مدير الصندوق أي عموالت

 

 


