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

  صندوق الدخل المتوازنفي  اإلشعارواجبة مهمة والموضوع: تغييرات 

 المحترمين  مالكي الوحدات  /السادة

تحسين  إلىهدف ت صندوق الدخل المتوازنفي  اإلشعارواجبة مهمة و تعديالته سيتم إجراء أن، نود إفادتكم بتحية طيبة وبعد

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

 .بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات من قبل مجلس هيئة السوق المالية 

مستندات  أننا نود إشعاركم بأنف، المعدلة الصادرة من قبل مجلس هيئة السوق الماليةالئحة صناديق االستثمار مع تماشياً و

  للصندوق. ةمعلومات وملخص للمعلومات الرئيسيمذكرة الو واألحكامالشروط الصندوق ستشمل 

تكون سارية هذه التعديالت س أنب، علماً صندوق الدخل المتوازنالتي سيتم إجراؤها في  التعديالتملخص بأهم  أدناهتجدون 

 م.2018 ابريل 1من تاريخ الحاليين والمستقبلين  العمالء تعامالتعلى 

 920012299م بالرق االتصالستسسار، نأمل منكم لال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اإلشعارتفاصيل التغييرات المهمة والواجبة 

 

 

 :صندوق الدخل المتوازنالتي ستتم على  مهمةلتغييرات الا

 يتخذها: أنصندوق لعن مجاالت االستثمار والسياسات التي يمكن لالتفصيلي االفصاح  -1

 :االستثمار مجاالت
الشوركات المدرجوة فوي السووق السوعودو وأدوات اسوواق النقود والودخل الثابوت المتسقوة موع  أسوهميستثمر الصندوق أصووله بشوكل رئيسوي فوي 

 الصندوق.الضوابط الشرعية والتي يحددها مؤشر 
 

 :اآلتي في يستثمر أن للصندوق يمكن اهدافه ولتحقيق

 %.10الموازو )نمو( بما ال يتجاوز  سهمالمدرجة في سوق األ سهمالشركات الواقعة خارج المؤشر واأل أسهماالستثمار في  .أ 

 االستثمار في الشركات السعودية المدرجة في األسواق المالية خارج السعودية. .ب 

 الطروحات األولية.االستثمار في  .ج 

 .االستثمار في الحقوق األولوية المتداولة .د 

 االستثمار في الصناديق العقارية المتداولة )ريت(. .ه 

 أطوراف مون والمصودرة الشورعية الهيئوة مون المقورة الشورعية الضووابط موع المتوافقة والصكوك النقد أسواق أدوات في االستثمار .و 
 تصونيف تووفر عودم حالوة وفوي( ائتمواني تصونيف جهوة أو مون)المصونسة  استثمارو ائتماني تصنيف ذات وخليجية سعودية نظيرة

 قبول المعنيوة والصوكوك النقود أسوواق أدوات وتقيويم وتحليول بدراسوة الصوندوق مدير سيقوم المصدرة األطراف تلك لبعض ائتماني
 موع األعلوى الحود يتجواوز ولون. العالقوة ذات الماليوة ولألوراق للمصدر ائتماني تحليل من ذلك يشمله بما االستثمارو القرار اتخاذ

 .الصندوق أصول قيمة صافي من% 25 نسبة نظير طرف أو

االستثمار في جميع االوراق المالية بما فيها تلك التي يصدرها مدير الصندوق )الريواض الماليوة( أو بنوك الريواض وبموا ال يتنوافى  .ز 
 القيود االستثمارية للصندوق وبشرط موافقة الهيئة الشرعية.مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار واالستراتيجيات و

وبما ال يتنوافى موع  .االستثمار في وحدات صناديق االستثمار والتي تقوم بشكل رئيسي باالستثمار في المجاالت االستثمارية أعاله .ح 
  متطلبات الئحة صناديق االستثمار.

 أن وينبغووي الصووندوق، أصووول صووافي موون%  10 علووى تزيوود ال أن بشوورط لحسووابه تمويوول أو علووى يحصوول أن للصووندوق يجوووز .ط 
 أصووله رهون للصوندوق يجووز وال الشرعية، الضوابط مع ومتوافقاً  مؤقت أساس على ويكون البنوك من مقدماً  التمويل هذا يكون

 .بها له المسموح االقتراض لعملية ضرورياً  ذلك يكن لم ما يملكها، أصول أو من ديونهم استرداد حق الدائنين إعطاء أو
 

 :اآلتي في كذلك االستثمار الشرعية الهيئة موافقة بعد للصندوق ويمكن .و 

 األداء وتحسين التحوط ألغراض المالية، المشتقات من الجائزة الصور. 

 المكشوف على البيع من الجائزة الصور. 
 
 

 :صندوق الدخل المتوازنالتي ستتم على  اإلشعارالتغييرات الواجبة 

 اسم الصندوق:تغيير  -1

 )صندوق الرياض للدخل المتوازن(. إلىتم تغيير اسم الصندوق من )صندوق الدخل المتوازن ( 

 

 

 



  مؤشر الصندوق:في تغيير  -2

السعودية المتوافقة مع الشريعة بنسبة  سهمد بورز لألنآدرد ناالمؤشر االرشادو المركب الذو يتكون من مؤشر ستتغير المؤشر من )

المؤشر اإلرشادو المركب الذو يتكون من ) إلى (%.50السعودو لمدة ستة أشهر بنسبة  لايرتكلسة التمويل بين البنوك بالوسعر % 50

% وسعر تكلسة التمويل بين  50مؤشر صندوق الرياض للدخل المتوافق مع الضوابط الشرعية المقدم من شركة ايديال ريتينجز بنسبة 

 .(.%50أشهر بنسبة  البنوك باللاير السعودو لمدة ستة

 

 :األرباحفي سياسة توزيع تغيير  -3

 رباح سنوية أو نصف سنوية بالشكل التالي:أيمكن للصندوق توزيع 
 

 تاريخ التوزيع تاريخ االستحقاق 

 خالل شهر ديسمبر في حال التوزيع السنوي
عمل من تاريخ  أيامخالل عشرة 

 االستحقاق

 شهرو يونيو و ديسمبرخالل  في حال التوزيع النصف سنوي
عمل من تاريخ  أيامخالل عشرة 

 االستحقاق

 

الودخل المحقوق مون  إلوىالموزعوة مون الشوركات المسوتثمر فيهوا باإلضوافة  األربواحالتي يوزعهوا الصوندوق تكوون بشوكل رئيسوي مون  األرباح
. وفوي حالوة عودم األربواحين مون توزيعوات ولكن يحق للصندوق توزيع أرباح رأسمالية وذلوك للمحافظوة علوى مسوتوى معو  خرىاألصول األ

أرباح من االصول التي يستثمر بها الصوندوق خوالل الستورة  فقود ال يقووم الصوندوق بتوزيوع أربواح علوى موالكي وحودات الصوندوق  ةاستالم أي
 ت أرباحاً موزعة أو رأسمالية.أنخالل السترة  سواًء ك

 
موقعوه اإللكترونوي  علوىباح وعن القيمة الموزعوة لكول وحودة مون وحودات الصوندوق عن موعد توزيعه لألر نباإلعالسيقوم مدير الصندوق 

 وموقع السوق االلكتروني وفي تقارير الصندوق.  

  

 التعامل:  أيامتغيير في  -4

 .(يومي االثنين والخميس)لتصبح  (يومي االثنين واالربعاء)التعامل من  أيامتم تغيير 

 

 الصندوق:  إدارةتغيير في عضوية مجلس   -5

/ علي القويز( )صفة ستا )األ دارة، بسب استقالة عضو مجلس اإلصندوق الدخل المتوازن إدارةحدث تغيير في عضوية مجلس 

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

ة/ أمل األحمد( )صفة ستا )األ دارةعضو مجلس اإلي( )صفة العضوية: غير مستقل( وتعيين نا/ فراج القبستا )األ دارةمجلس اإل

/ هيثم الكويليت( )صفة العضوية: غير مستقل(، ليصبح أعضاء ستا )األ دارةعضو مجلس اإلالعضوية: غير مستقلة(  وتعيين 

 الصندوق بعد التغيير: إدارةمجلس 

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

 / سطام السويلم(، )صفة العضوية: مستقل.(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

 غير مستقل.(/ هيثم الكويليت(، )صفة العضوية: ستا )األ -6

 

 : الضوابط الشرعيةتغيير في   -6

 الضوابط الشرعية الجديدة:

 

 :هاانبي التالي المالية الرياض في الشرعية الهيئة قررتها التي لالستثمار الشرعية للضوابط وفقاً  أصوله كافة الصندوق يستثمر

 بالنشاط المتعلقة الضوابط : 

تاج السلع والخودمات النافعوة والتجوارة والصوناعة وموا أناالغراض المباحة مثل يقتصر االستثمار على الشركات ذات  أنيجب 

 ذلك، وال يجوز االستثمار في الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيسي ما يلي: إلى

 ن شطة المالية التي ال تتوافق مع المعايير الشرعية كالبنوك التي تتعامل بالسائدة الربويوة وشوركات التوأمينممارسة األ
 التقليدية.

 ولحوم الخنزير ومشتقاتها أو اللحوم الغير مذبوحة على الطريقة الشرعية. انوالدختاج وتوزيع الخمور نا 

 تاج ونشر االفالم والكتب والمجالت والقنوات السضائية االباحية.نا 

 المحرم. المطاعم والسنادق التي تقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو غيره وكذلك اماكن اللهو 

  .أو نشاط آخر تقرر الهيئة الشرعية عدم جواز االستثمار فيه 

 :الضوابط المتعلقة بأدوات االستثمار 

  الشركات التي تزيد فيها نسبة المديونية الربوية )قروض وتسهيالت مدفوعة بسائدة( عن  أسهمال يجوز االستثمار في
 % من متوسط القيمة السوقية للشركة.33

  45نسبة السيولة النقدية )النقوود والحسوابات المدينوة( فيهوا عون   الشركات التي تزيد أسهمال يجوز االستثمار في %
 من متوسط القيمة السوقية للشركة.

  الشركات التي تزيد فيها نسبة االستثمار الربوو )الودائع والسندات بسائدة مدفوعة( عون  أسهمال يجوز االستثمار في
 ة.% من متوسط القيمة السوقية للشرك33

  الشوركات التوي تزيود فيهوا نسوبة الودخل المحورم )مون مصوادر غيور متوافقوة موع أحكوام  أسوهمال يجوز االسوتثمار فوي
 % من إجمالي دخل الشركة.5الشريعة( عن 

  يجوز للصوندوق االسوتثمار فوي عمليوات المرابحوة والصوكوك والشوهادات الماليوة وصوناديق االسوتثمار أو أو ادوات
 بط الشرعية.تتوافق مع الضوا أخرى

 شطة ذات غرض مباح. نال يجوز تأجير األصول العقارية إال أل 

 .يجوز تعامل الصندوق بصيغ التمويل المتوافقة مع الضوابط الشرعية فقط 

 االستثمارية التالية، إال بعد موافقة الهيئة الشرعية:  من خالل األدوات سهمال يجوز تداول األ 
  .ليةالصور الجائزة من المشتقات الما -

 .الصور الجائزة من البيع على المكشوف -

  .المملوكة للصندوق سهمالصور الجائزة من اقراض األ -

 الدورية المراجعة  

 فوي المملوكوة الشركات إحدى موافقة عدم حال وفي دورو، بشكل الشرعية الضوابط مع المساهمة الشركات توافق دراسة تتم

 مون يومواً  90 تتجاوز ال مدة في بيعها فسيتم الصندوق، مؤشر شركات كإحدى وجودها وعدم الشرعية الضوابط مع الصندوق

 . المراجعة تاريخ



 

 التطهير  

 الدخل نسبة بتحديد الصندوق مدير يقوم حيث الصندوق، استلمه الذو المحرم الدخل من الصندوق تطهير عملية تتم سوف

 األعمال على خالله من الصرف يتم خاص حساب في إيداعهاو فيها المستثمر المساهمة للشركات الموزعة األرباح من المحرم

 .الخيرية

 

 تغيير في مستندات الصندوق:  -7

مستندات الصندوق ستشمل  أن، فالمعدلة الصادرة من قبل مجلس هيئة السوق الماليةمع الئحة صناديق االستثمار تماشياً 

 للصندوق. الرئيسيةمذكرة المعلومات وملخص للمعلومات و واألحكامالشروط 


