












































 : لحق : معلومات الصندوقم

 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 

 

 اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن: -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

 2018يونيو  30مع نهاية  ة السوقية لمحفظة االستثماراتالمتداولة. فيما يلي ملخص للقيم ة رئيسية في أسهم السوق األمريكياستثمر الصندوق بصور
 

 102,491,861 أوراق مالية أمريكية مدارة من قبل مدير الصندوق الفرعياستثمارات في 

 - أخرى

 

 داء صندوق االستثمار خالل الفترةتقرير عن ا -4

 أداء المؤشر أداء الصندوق

-0.52% 0.63% 

 

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

 هدف الصندوق:
 يستثمر بشكل رئيسي في محفظة من أسهم شمال أمريكا يدار من الباطن ويهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل. هو صندوق عام مفتوح

 

 مجاالت االستثمار:

 يقوم الصندوق بتوزيع استثماراته بشكل رئيسي على أسهم الشركات األمريكية من مختلف االحجام والقطاعات.

 

 :ان يستثمر في اآلتي ولتحقيق اهدافه يمكن للصندوق

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

 االستثمار في الشركات االمريكية المدرجة في األسواق المالية خارج الواليات المتحدة االمريكية. .ب

 االستثمار في الطروحات األولية. .ج

 االستثمار في حقوق األولوية المتداولة. .د

 في عقود المشتقات ألغراض التحوط وتحسين األداء.االستثمار  .ه

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


 
 
 

 

 االستثمار في الصناديق العقارية المتداولة )ريت(. .و

مةاني( وفةي االستثمار في أدوات أسواق النقد والسندات المصدرة من أطراف نظيرة عالمية ذات تصنيف ائتماني استثماري )المصنفة من أي جهةة تصةنيف ائت .ز
لبعض تلك األطراف المصدرة سيقوم مدير الصندوق بدراسة وتحليل وتقيةيم أدوات أسةواق النقةد والسةندات المعنيةة قبةل اتخةاذ  حالة عدم توفر تصنيف ائتماني

% مةن 25سةبة القرار االستثماري بما يشمله ذلك من تحليل ائتماني للمصدر ولألوراق المالية ذات العالقةة. ولةن يتجةاوز الحةد األعلةى مةع أي طةرف نظيةر ن
 أصول الصندوق. صافي قيمة

ع متطلبةات الئحةة االستثمار في وحدات صناديق االستثمار والتي تقوم بشكل رئيسي باالستثمار فةي المجةاالت االسةتثمارية المةذكورة أعةالم، وبمةا ال يتنةافى مة .ح
 صناديق االستثمار.

تؤخةذ مثةل هةذم القةروض مةن البنةوك وتكةون علةى أسةاس % من صافي أصول الصندوق. وينبغي أن  10االقتراض بشرط أن ال تزيد المبالغ المقترضة عن  .ط
 مؤقت، وال يجوز للصندوق رهن أصوله 

 أو اعطاء الدائنين حق استرداد ديونهم من أي أصول يملكها،  ما لم يكن ذلك ضروريا لعملية االقتراض المسموح له بها. .ي

 الرسوم والمصاريف الجديدة:

 الصندوق.% من قيمة أصول 0.20مصروفات إدارية 

 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 -السعودية )شركة مساهمة مقفلة( شركة نورذن ترست العربية 

 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. 

 ثمارات الصندوق في صناديق أخرى:ستا -7

 ليس للصندوق أي اسثثمارات في صناديق أخرى

 :العموالت الخاصة  -8

 لم يتلق مدير الصندوق أي عموالت خاصة خالل الفترة


