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 المحتويات قائمة
 

 2 مدير الصندوق    ) ج

 3 القوائم المالية    )و
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 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

 

 ألنشطة االستثمار مراجعة  .3
 2017يونيو كما في نهاية  إلستثمارات الصندوقالتوزيع القطاعي 

%18.20 الزراعة و الصناعات الغذائية  
%15.44 الخدمات المصرفية  

%15.35 التجزئة  
%14.28 السلع االستهالكية و المالبس  

%14.07 المواد  
%11.94 االسمنت  

%10.72 البتروكيماويات  
%100.00 المجموع  

 

 صندوق الأداء  .4
, منذ بداية العام % 6.46قدره بإرتفاع و ذلك  2017 النصف األول من عامخالل  إيجابي أداء لألسهم السعودية رناحقق صندوق 

 .لنفس الفترة% 2.99بمقدار) تاسي(وق األسهم السعودي في حين إرتفع المؤشر العام لس

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

 معلومات أخرى .6
 .شروط وأحكام الصندوق إلىالرجوع  يرجى المعلوماتمن  لمزيد
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 ىالصندوق في صناديق استثمارية أخراستثمار  .7
 ال يوجد

 الخاصة  العموالت .8
 . أي ترتيبات عمولة خاصة الفترةمدير الصندوق خالل  يبرملم 

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

 

 القوائم المالية ) و

لصندوق رنا لألسهم السعودية وفقا للمعايير  2017 يونيو 30سنوية المنتهية في نصف تم إعداد القوائم المالية لفترة المحاسبة ال
1يرجى الرجوع إلى ملحق  .المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.ranainvestment.com/
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 1ملحق 
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