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

  األوروبية الصاعدة هسممصندوق األفي  اإلشعارالموضوع: تغييرات واجبة 

 المحترمين  مالكي الوحدات  /الهسادة

 إلىمدف ت األوروبية الصاعدة هسممصندوق األفي  اإلشعارواجبة  تعديالت، نود إفادتكم بأنه هسيتم إجراء تحية طيبة وبعد

المعدلة  االهستثمارئحة صناديق البأحكام اجراء تعديالت في مهستندات الصندوق لاللتزام  إلىباإلضافة  تحهسين أداء الصندوق

 .مصلحة مالكي الوحداتبما يحقق  الصادرة من قبل مجلس هيئة الهسوق المالية 

فإننا نود إشعاركم بأن مهستندات ، المعدلة الصادرة من قبل مجلس هيئة الهسوق الماليةالئحة صناديق االهستثمار مع تماشياً و

  للصندوق. ةمعلومات وملخص للمعلومات الرئيهسيمذكرة الو واألحكامالشروط الصندوق هستشمل 

هذه التعديالت  بأن، علماً األوروبية الصاعدة هسممصندوق األم إجراؤها في التي هسيت التعديالتملخص بأهم  أدناهتجدون 

 م.2018 ابريل 1من تاريخ الحاليين والمهستقبلين  العمالء تعامالتعلى تكون هسارية هس

 920012299م بالرق االتصالهستسهسار، نأمل منكم لال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اإلشعارتفاصيل التغييرات الواجبة 

 

 

 :األوروبية الصاعدة سممصندوق األالتي ستتم على  اإلشعارالتغييرات الواجبة 

 تغيير اسم الصندوق: -1

 .األوروبية( هسمم)صندوق الرياض لأل إلى( األوروبية الصاعدة هسممصندوق األتم تغيير اهسم الصندوق من )

 

  :المصروفات اإلداريةو دارةأتعاب اإلفي تغيير  -2

ال يتقاضى مدير التنويه التالي: ) إلى (من قيمة أصول الصندوقهسنوياً % 1.50من ) دارةاحتهساب أتعاب اإلطريقة تم تغيير 

% هسنوياً من قيمة صافي 1.5الصندوق رهسوماً إدارية بشكل مباشر حيث يقوم مدير الصندوق المهستثمر فيه باحتهساب رهسوم ادارية بواقع  

 .(أصول الصندوق المهستثمر فيه

 % من قيمة أصول الصندوق.0.20 إلى% من قيمة أصول الصندوق 0.30صروفات اإلدارية من تم تخسيض الم

 

 الصندوق:  إدارةتغيير في عضوية مجلس   -3

/ علي هستا )األ دارةبسب اهستقالة عضو مجلس اإل، األوروبية الصاعدة هسم صندوق األ إدارةحدث تغيير في عضوية مجلس 

)صفة العضوية: غير مستقل(  / نذير الممدي( هستا )األ دارة( )صفة العضوية: غير مستقل( واهستقالة عضو مجلس اإلالقويز

ة/ أمل هستا )األ دارة/ فراج القباني( )صفة العضوية: غير مستقل( وتعيين عضو مجلس اإلهستا )األ دارةوتعيين عضو مجلس اإل

( )صفة العضوية: غير مستقل( رائد البركاتي/ هستا )األ دارةعضو مجلس اإلاألحمد( )صفة العضوية: غير مستقلة(  وتعيين 

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

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

 (، )صفة العضوية: مستقل.(/ هسطام السويل هستا )األ -2

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

 / فراج القباني(، )صفة العضوية: غير مستقل.(هستا )األ -4

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

 (، )صفة العضوية: غير مستقل.(رائد البركاتي/ هستا )األ -6

 

 تندات الصندوق:تغيير في مس  -4

مهستندات الصندوق هستشمل  ، فإنالمعدلة الصادرة من قبل مجلس هيئة الهسوق الماليةمع الئحة صناديق االهستثمار تماشياً 

 للصندوق. مذكرة المعلومات وملخص للمعلومات الرئيهسيةو واألحكامالشروط 


