










































  

 لحق : معلومات الصندوق : م

 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 2008يناير 

 العنوان: 

 الرياض المالية 
 العليا –التخصصي  شارع 6775

  3712 – 12331الرياض 
 المملكة العربية السعودية   

http://www.riyadcapital.com 

 :مدير الصندوق من الباطن عنواناسم و -2

 شركة فيدلتي 
Fidelity Investments Luxembourg S.A. 

Kansallis House,Place de l Etoile,  BP2174, L – 1021  Luxembourg 
Tel +352250404 

FAX +352250340/343 

 أنشطة االستثمار خالل الفترة: -3

 ة بغرض المتاجرة:استثمر الصندوق حتى تاريخه حصريا مع فيديليتي العالمية )مدير الصندوق األجنبي الفرعي(. وفيما يلي ملخص لمحفظة االستثمارات المقتنا

 30/6/2018 وحدات في صندوق فيديلتي لألسهم األوروبية

 2,519,570.62 عدد الوحدات

 15.85 صافي قيمة الموجودات للوحدة

 39,935,194 صافي قيمة األصول

 

 تقرير عن اداء صندوق االستثمار خالل الفترة -4

 أداء المؤشر أداء الصندوق

2.85% -3.51% 

 

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

 هدف الصندوق:

 مغذي  يستثمر في صندوق  فيدليتي لألسهم االوروبية الصاعدة ويهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل. هو صندوق عام مفتوح

 

 مجاالت االستثمار:

%( في اسهم الشركات المدرجة في اسواق االسهم 70يقوم صندوق  فيدليتي لألسهم االوروبية الصاعدة بتوزيع استثماراته بشكل رئيسي )ما ال يقل عن 

 االوروبية. 

 الرسوم والمصاريف الجديدة:

 % من قيمة أصول الصندوق.0.20مصروفات إدارية 

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


 
 
 

 أعضاء مجلس ادارة الصندوق بعد التغيير:

 
 د البركاتي.الدكتور عبدالوهاب ابو داهش، االستاذ سطام السويلم، االستاذ عادل العتيق، االستاذ فراج القباني، االستاذة أمل األحمد، االستاذ رائ

 

 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: 966112171017هاتف: 

 

 معلومات أخرى: -6

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

 الوحدات من اتخاذ قراراتهم. 

 :استثمارات الصندوق في صناديق أخرى  -7

 صندوق أي اسثثمارات في صناديق أخرىليس لل

 :العموالت الخاصة  -8

 لم يتلق مدير الصندوق أي عموالت خاصة خالل الفترة


