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 م.2018مارس  8هـ  الموافق  1439جمادى اآلخرة  20: لتاريخا

  الهادئصندوق في  اإلشعارواجبة مهمة والموضوع: تغييرات 

 المحترمين  مالكي الوحدات  /السادة

تحسين أداء  إلىهدف ت الهادئصندوق في  اإلشعارواجبة مهمة و تعديالته سيتم إجراء أن، نود إفادتكم بتحية طيبة وبعد

المعدلة الصادرة من  االستثمارئحة صناديق البأحكام اجراء تعديالت في مستندات الصندوق لاللتزام  إلىباإلضافة  الصندوق

 .بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات قبل مجلس هيئة السوق المالية 

مستندات  أننا نود إشعاركم بأنف، المعدلة الصادرة من قبل مجلس هيئة السوق المالية الئحة صناديق االستثمارمع تماشياً و

  للصندوق. ةمعلومات وملخص للمعلومات الرئيسيمذكرة الو واألحكامالشروط الصندوق ستشمل 

على ون سارية تكهذه التعديالت س أنب، علماً الهادئصندوق التي سيتم إجراؤها في  التعديالتملخص بأهم  أدناهتجدون 

 م.2018 ابريل 1من تاريخ الحاليين والمستقبلين  العمالء تعامالت

 920012299م بالرق االتصالستسسار، نأمل منكم لال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اإلشعارتفاصيل التغييرات المهمة والواجبة 

 

 

 :الهادئصندوق التغييرات المهمة التي ستتم على 

 يتخذها: أنصندوق لاالستثمار والسياسات التي يمكن لعن مجاالت التفصيلي االفصاح  -1

 مجاالت االستثمار:

والمرابحوة وفوي صوناديق الودخل الثابوت  الغالبية العظمى من أصووله فوي صوناديق متدنيوة المخواطر كصوناديق أسوواق النقود  يستثمر الصندوق

المحليوة واالقليميوة والدوليوة  سوهمالمخواطرة كصوناديق األ فوي صوناديق عاليوة ويانثوكصناديق السندات والصكوك والعقار والتوريق  وبشوكل 

 وصناديق التطوير العقاري وصناديق الملكية الخاصة.

 مون مقودماً  االقتوراض هوذا يكوون أن وينبغوي الصندوق، أصول صافي من%  10 على يزيد ال أن بشرط لحسابه يقترض أن للصندوق يجوز

 ديوونهم اسوترداد حوق الودائنين إعطواء أو أصووله رهون للصوندوق يجوز وال الشرعية، الضوابط مع ومتوافقاً  مؤقت أساس على ويكون البنوك

 .بها له المسموح االقتراض لعملية ضرورياً  ذلك يكن لم ما يملكها، أصول أي من

 سياسات مدير الصندوق:

 سوف  يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في صناديق الرياض المالية وفقاً لالتي:

 

 ادنىحد  حد اعلى

 الصناديق متدنية المخاطر %80 بدون 

 صناديق الدخل الثابت بدون بدون

 الصناديق عالية المخاطر بدون 10%

 

يزيد أو يخسض الوزن من فئات  أنوسيكون لمدير الصندوق الخيار المطلق في زيادة أو تخسيض وزن القيمة السوقية ألي منطقة أو سوق و

 المشار إليها. انلألوزاالصول 

 

 :الهادئصندوق التي ستتم على  اإلشعارالتغييرات الواجبة 

 تغيير اسم الصندوق: -1

 )صندوق الرياض المتحسظ(. إلى( الهادئتم تغيير اسم الصندوق من )صندوق 

 

  مؤشر الصندوق:في تغيير  -2

ؤشر الخليجي % والم0.9السعودية بنسبة  سهم% ومؤشر تداول العام لأل8.5ي" العالمي بنسبة آمؤشر "إم إس سي تغير المؤشر من )

  إلى ( %90لاير السعودي لمدة شهر بنسبة % وصافي متوسط عائد وديعة بال0.6ي" )بدون السعودية( بنسبة آاالسالمي "إم إس سي 



%، 80بنسبة  (SIBIDمتوسط سعر تكلسة التمويل بين البنوك باللاير السعودي لمدة شهر) :المؤشر اإلرشادي المركب الذي يتكون من)

 . (%20" بنسبة Barclays Capومؤشر "

 

 الصندوق:  إدارةتغيير في عضوية مجلس   -3

( )صفة / علي القويزستا )األ دارةب استقالة عضو مجلس اإلببس، الهادئصندوق  إدارةحدث تغيير في عضوية مجلس 

)صفة العضوية: غير مستقل( وتعيين عضو  / نذير المهدي( ستا )األ دارةالعضوية: غير مستقل( واستقالة عضو مجلس اإل

ة/ أمل األحمد( )صفة ستا )األ دارةي( )صفة العضوية: غير مستقل( وتعيين عضو مجلس اإلنا/ فراج القبستا )األ دارةمجلس اإل

( )صفة العضوية: غير مستقل( و لك اعتباراً من رائد بركاتي/ ستا )األ دارةعضو مجلس اإلالعضوية: غير مستقلة(  وتعيين 

 الصندوق بعد التغيير: إدارةم( ليصبح أعضاء مجلس 2018ابريل  1هـ( الموافق )1439رجب  15 تاريخ )

 )الدكتور/ عبدالوهاب ابو داهش(، )صفة العضوية: مستقل.( -1

 )صفة العضوية: مستقل.( / سطام السويلم(،ستا )األ -2

 / عادل العتيق(، )صفة العضوية: غير مستقل.(ستا )األ -3

 ي(، )صفة العضوية: غير مستقل.(نا/ فراج القبستا )األ -4

 ة/ أمل األحمد(، )صفة العضوية: غير مستقل.(ستا )األ -5

 (، )صفة العضوية: غير مستقل.(رائد بركاتي/ ستا )األ -6

 

 مستندات الصندوق:تغيير في   -4

 واألحكاممستندات الصندوق ستشمل الشروط  نإ، فالمعدلة الصادرة من قبل مجلس هيئة السوق الماليةمع الئحة صناديق االستثمار تماشياً 

 للصندوق. مذكرة المعلومات وملخص للمعلومات الرئيسيةو


