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 صندوق المعلومات  ) أ

 صندوق الاسم  .1
 صندوق رنا لألسهم السعودية 

Rana Saudi Equity Fund 

 اهداف وسياسات االستثمار وممارساته .2
خالل اإلدارة النشطة لمحفظة مكّونة بشكل أساسي من أسهم الشركات المدرجة إلى طويل المدى من  تحقيق نمو رأس مالي متوسط

 .في السوق المالية السعودية واألوراق المالية المتعلقة باألسهم

سيعمل مدير الصندوق على تنويع أصول محفظة األوراق المالية على الوجه األمثل من خالل توزيع استثماراتها على القطاعات كما 
سيتبنى مدير الصندوق في معرض إدارته ألصول الصندوق . بغرض الحد من المخاطر الكلية لالستثمار اختيارهاالتي يتم المختلفة و

 .أسلوبا متوازنا وحريصا يسعى من خالله لتحقيق عوائد جيدة مع السيطرة على المخاطرة

 و األرباحسياسة توزيع الدخل  .3
أسمالي متوسط إلى طويل المدى فإنه لن يكون هناك توزيع ألرباح الصندوق حيث أن الهدف األساسي للصندوق هو تحقيق نمو ر

 .حيث سيعاد استثمار األرباح في الصندوق بغرض التوسع في النمو

 

 كما يمكن الحصول عليها مباشرة عند زيارة .نود التنبيه بأن تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل .4
 www.ranainvestment.comالموقع اإللكتروني 

 أداء الصندوق  ) ب

 جدول مقارنة .1

كما في 
31 

 ديسمبر

صافي قيمة 
أصول 

 الصندوق 
بالريال ( 

 )السعودي 

 صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة 
عدد الوحدات  )بالريال السعودي ( 

المصدرة في 
السنة نهاية 

 المالية

 األرباح الموزعة لكل وحدةقيمة 
نسبة 

 السنةنهاية  المصروفات
 المالية 

أعلى قيمة خالل 
 السنة

أقل قيمة خالل 
 الصافي اإلجمالي السنة

2014 4,858,512 6.9698755 10.1767799 6.0099268 697,073 N/A N/A 2.39% 

2015 3,990,450 5.7245798 8.5945285 5.6589533 697,073 N/A N/A 2.48% 

2016 2,419,258 5.6388754 6.0064780 4.1016993 429,032 N/A N/A 2.98% 

 

 

 

 

 

http://www.ranainvestment.com/
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 سجل األداء .2
 تراكمي ) أ

 سنة واحدة المدة
% 

 ثالث سنوات
% 

 خمس سنوات
% 

 6.4- 24.7- 1.3- صندوق رنا لألسهم السعودية

 
 سنوي ) ب

 صندوق رنا لألسهم السعودية السنة
 % 

2007 11.5 
2008 -49.4 
2009 8.1 
2010 7.3 
2011 -7.8 
2012 3.9 
2013 19.6 
2014 -7.1 
2015 -17.9 
2016 -1.3 

 

 و العموالت و األتعابمقابل الخدمات  ) ج

الرسوم و المصاريف كنسبة مئوية  النوع
 من متوسط حجم االصول تحت االدارة

 القيمة المالية
 )لایر سعودي(

 50,075 1.498 رسوم اإلدارة

 25,000 0.748 الحساباترسوم مراجع 

 12,000 0.359 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

 12,618 0.377 مصاريف أخرى

 99,693 2.982 المجموع

 
 يرجى مالحظة أنه ال يوجد رسوم لالسترداد المبكر كما هو موضح بشروط و أحكام الصندوق 
 

ط وأحكام شرو موضح فيبشكل متسق كما هو  لألسهم السعوديةرنا يتبع مديرالصندوق قواعد حساب بيانات أداء صندوق  ) د
  .الصندوق

 يرات الجوهرية خالل الفترةالتغ .3
 . 2016 عام جوهرية أثرت على أداء الصندوق خاللتغيرات لم يقم مديرالصندوق بإحداث أي 



2016 السنوي الصندوق تقرير                 صندوق رنا لألسهم السعودية                

Page 4 of 19 

 ممارسات التصويت السنوية .4
 .ال يوجد 

 مجلس إدارة الصندوق  إجتماعات .5
 بمقر شركة رنا لإلستثمار 2016 مارس 29 فيعقد اإلجتماع األول 

 ملخص المناقشات
i. التي المختلفة المراجعة قوائم بالتفصيل لإلستثمار رنا لشركة اإللتزام و مكافحة غسيل األموال مسئول المطابقة و أوضح 

 . لوائح و تعليمات هيئة السوق المالية امتثالها لضمان الصندوق أنشطة لمراجعة تستخدم
ii. مجلس وافقو قد . الصندوق إدارة مجلس على 2015 ديسمبر 31 في كما للصندوق السنوية المالية القوائم عرض مت 

 .2015 ديسمبر 31 في كما للصندوق السنوية المالية والبيانات السنوي المراجعة تقرير على اإلدارة
iii. 31 في المنتهية شهرا 12 لمدة المعتمدة المالية البيانات يتضمن الذي السنوي تقريره الصندوق إدارة مجلس أصدر 

 .اإلستثمارية الصندوق استراتيجيات عن وموجز والمحلية العالمية االقتصادات عن لمحة باإلضافة إلى 2015 ديسمبر
iv. األصول على  توزيع و أسس الصندوق استراتيجية الصندوق مدير وأوضح. دارةاإل مجلس على الصندوق أداء عرض تم

 .الرئيسية والقطاعات السعودية األسهم لسوق وتوقعاته المختلفة القطاعات

 بمقر شركة رنا لإلستثمار 2016 أغسطس 14 فياإلجتماع الثاني عقد 

 ملخص المناقشات
i. التي المختلفة المراجعة قوائم بالتفصيل لإلستثمار رنا لشركة مسئول المطابقة و اإللتزام و مكافحة غسيل األموال أوضح 

 . لوائح و تعليمات هيئة السوق المالية امتثالها لضمان الصندوق أنشطة لمراجعة تستخدم
ii. مجلس وافقو قد . الصندوق إدارة مجلس على 2016 يونيو 30 في كما للصندوق سنويةالنصف  المالية القوائم عرض مت 

 .2016 يونيو 30 في كما للصندوق السنوية المالية والبيانات سنويالنصف  المراجعة تقرير على اإلدارة
iii. األصول على  توزيع و أسس الصندوق استراتيجية الصندوق مدير وأوضح. دارةاإل مجلس على الصندوق أداء عرض تم

 .الرئيسية والقطاعات السعودية األسهم لسوق وتوقعاته المختلفة القطاعات

 مدير الصندوق ) ج

 إسم مدير الصندوق .1
لإلستثمار رنا شركة  

60148 ب.ص  
11545 الرياض  
السعودية العربية المملكة  
00966 920000686: هاتف  
00966 11 2630902: فاكس  

www.ranainvestment.com 
 

 معلومات مدير الصندوق بالباطن .2
 ال ينطبق
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 ألنشطة االستثمار مراجعة  .3
 2016كما في نهاية  التوزيع القطاعي إلستثمارات الصندوق

 %31.81 البتروكيماويات
 %21.14 التجزئة

 %10.65 االستثمار الصناعي
 %9.74 الزراعة و الصناعات الغذائية

 %9.64 الخدمات المصرفية
 %8.84 التأمين

 %7.23 االسمنت
 %0.95 االتصاالت و تقنية المعلومات

 %100 المجموع
 

 صندوق الأداء  .4
في حين إرتفع , منذ بداية العام % 1.3و ذلك بإنخفاض قدره  2016سلبيا خالل عام  أداء رنا لألسهم السعوديةحقق صندوق 

 .لنفس الفترة% 4.3بمقدار ) تاسي(المؤشر العام لسوق األسهم السعودي 

 تغيرات حدثت على شروط و أحكام ومذكرة المعلومات تفاصيل أي  .5
 . 2016خالل عام  الصندوق علىجوهرية  تغيراتلم يقم مديرالصندوق بإحداث أي 

 معلومات أخرى .6
 .شروط وأحكام الصندوق إلىالرجوع  يرجى وماتالمعلمن  لمزيد

 ىالصندوق في صناديق استثمارية أخراستثمار  .7
 ال يوجد

 الخاصة  العموالت .8
 . أي ترتيبات عمولة خاصة 2016عام مدير الصندوق خالل  يبرملم 

 بيانات أخرى .9
 .شروط وأحكام الصندوق إلىالرجوع  يرجى المعلوماتمن  لمزيد

 أمين الحفظ ) د

 الحفظإسم أمين  .1
 المالية لألوراق ساب

 العليا المروج 7267
 2255 - 12283 الرياض
 السعودية العربية المملكة
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 ظأمين الحفواجبات ومسؤوليات  .2
 .الصندوق قبل من آلخر وقت من المستلمة أو للصندوق المملوكة االستثمار وأدوات األسهم لحفظ  الترتيب أو الحفظ

 رأي أمين الحفظ .3
 آلخر وقت من المستلمة أو للصندوق المملوكة االستثمار وأدوات األسهم لحفظ  الترتيب أو بالحفظ فقط يقوم للصندوق الحفظ أمين
 قيمة صافي وحساب واستردادها الوحدات إصدار مثل اإلدارية اإلجراءات عن المسؤول هو الصندوق مديربينما  .الصندوق قبل من

 :يلي ما نؤكد لذلك .األصول

 .الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار و شروط و أحكام الصندوق و مذكرة المعلوماتإصدار و إسترداد  •
 .تقويم و حساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار و شروط و أحكام الصندوق و مذكرة المعلومات •
 .الئحة صناديق االستثماربها في مخالفة لقيود و حدود االستثمار و صالحيات االقتراض المعمول  أي عدم وجود •

 المحاسب القانوني ) هـ

  القانوني المحاسب إسم .1
 )PWC( كوبرز وترهاوس برايس

 8282 ب.ص
 11482 الرياض
 السعودية العربية المملكة

www.pwc.com/me 
 

 رأي المحاسب القانوني .2
 1يرجى الرجوع إلى الملحق 

 القوائم المالية ) و

لصندوق رنا لألسهم السعودية وفقا للمعايير المحاسبية  2016ديسمبر  31لفترة المحاسبة السنوية المنتهية في تم إعداد القوائم المالية 
2يرجى الرجوع إلى ملحق  .الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين   
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 1ملحق 

U 



2016 السنوي الصندوق تقرير                 صندوق رنا لألسهم السعودية                

Page 8 of 19 

 

 2ملحق 
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