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التاريخ 20 :جمادى اآلخرة 1439هـ الموافق  8مارس 2018م.
الموضوع :تغييرات مهمة وواجبة اإلشعار في صندوق الرياض لألهسهم 1
الهسادة /مالكي الوحدات

المحترمين

تحية طيبة وبعد ،نود إفادتكم بأنه هسيتم إجراء تعديالت مهمة وواجبة اإلشعار في صندوق الرياض لألهسهم  1تهدف إلى تحهسين
أداء الصندوق باإلضافة إلى اجراء تعديالت في مهستندات الصندوق لاللتزام بأحكام الئحة صناديق االهستثمار المعدلة الصادرة
من قبل مجلس هيئة الهسوق المالية بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.
وتماشيا ً مع الئحة صناديق االهستثمار المعدلة الصادرة من قبل مجلس هيئة الهسوق المالية ،فأننا نود إشعاركم بأن مهستندات
الصندوق هستشمل الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وملخص للمعلومات الرئيهسية للصندوق.
تجدون أدناه ملخص بأهم التعديالت التي هسيتم إجراؤها في صندوق الرياض لألهسهم  ،1علما ً بأن هذه التعديالت هستكون هسارية
على تعامالت العمالء الحاليين والمهستقبلين من تاريخ  1ابريل 2018م.
لالهستسهسار ،نأمل منكم االتصال بالرقم 920012299

تفاصيل التغييرات المهمة والواجبة اإلشعار

التغييرات المهمة التي ستتم على صندوق الرياض لألسهم :1
 -1االفصاح التفصيلي عن مجاالت االستثمار والسياسات التي يمكن للصندوق أن يتخذها:


االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم الموازي (نمو) واألسهم الخليجية بما ال يتجاوز .%10



االستثمار في الشركات السعودية المدرجة في األسواق المالية خارج السعودية.



االستثمار في الطروحات األولية.



االستثمار في الحقوق األولوية المتداولة.



االستثمار في الصناديق العقارية المتداولة (ريت).



االستثمار في عقود المشتقات ،ألغراض التحوط وتحسين االداء.



البيع على المكشوف.



االستثمار في جميع االوراق المالية بما فيها تلك التي يصدرها مدير الصندوق (الرياض المالية) أو بنك الرياض وبما ال يتنافى





مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار واالستراتيجيات والقيود االستثمارية للصندوق.
االهستثمار في أدوات أهسواق النقد والهسندات والصكوك المصدرة من أطراف نظيرة هسعودية وخليجية ذات تصنيف ائتماني
اهستثماري (التي تم تصنيسها من أي جهة تصنيف ائتماني) ،وفي حالة عدم توفر تصنيف ائتماني لبعض تلك األطراف
المصدرة هسيقوم مدير الصندوق بدراهسة وتحليل وتقييم أدوات أهسواق النقد والصكوك المعنية قبل اتخاذ القرار االهستثماري بما
يشمله ذلك من تحليل ائتماني للمصدر ولألوراق المالية ذات العالقة ،ولن يتجاوز الحد األعلى مع أي طرف نظير نهسبة
 %10من صافي أصول الصندوق.
االستثمار في جميع االوراق المالية بما فيها تلك التي يصدرها مدير الصندوق (الريااض المالياة) أو بناك الريااض وبماا ال يتناافى
مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار واالستراتيجيات والقيود االستثمارية للصندوق.



االستثمار في وحدات صناديق االستثمار والتي تقوم بشكل رئيسي باالستثمار في المجاالت االستثمارية المذكورة أعاله ،وبما
ال يتنافى مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار.



االقتراض بشرط أن ال تزيد المبالغ المقترضة عن  %10من صافي أصول الصندوق ،وينبغي أن تؤخذ مثل هذه القروض من
البنوك وتكون على أساس مؤقت ،وال يجوز للصندوق رهن أصوله أو إعطاء الدائنين حق استرداد ديونهم من أي أصول
يملكها ،ما لم يكن ذلك ضرورياً لعملية االقتراض المسموح له بها.

التغييرات الواجبة اإلشعار التي ستتم على صندوق الرياض لألسهم :1
 -1تغيير اسم الصندوق:
تم تغيير اهسم الصندوق من (صندوق الرياض لألهسهم  ) 1إلى (صندوق الرياض لألهسهم الهسعودية).
 - -2تغيير في أيام التعامل:

تم تغيير أيام التعامل من (يومي االثنين واالربعاء) لتصبح (يومي االثنين والخميس).
 -3تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق:
حدث تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق الرياض لألهسم  ،1بسبب اهستقالة عضو مجلس اإلدارة (األهستا  /علي القويز)
(صفة العضوية :غير مستقل) واهستقالة عضو مجلس اإلدارة (األهستا  /نذير الممدي) (صفة العضوية :غير مستقل) وتعيين
عضو مجلس اإلدارة (األهستا  /فراج القباني) (صفة العضوية :غير مستقل) وتعيين عضو مجلس اإلدارة (األهستا ة /أمل األحمد)
(صفة العضوية :غير مستقلة) وتعيين عضو مجلس اإلدارة (األهستا  /هيث الكويليت) (صفة العضوية :غير مستقل) ،ليصبح
أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير:
( -1الدكتور /عبدالوهاب ابو داهش)( ،صفة العضوية :مستقل).
( -2األهستا  /هسطام السويل )( ،صفة العضوية :مستقل).
( -3األهستا  /عادل العتيق)( ،صفة العضوية :غير مستقل).
( -4األهستا  /فراج القباني)( ،صفة العضوية :غير مستقل).
( -5األهستا ة /أمل األحمد)( ،صفة العضوية :غير مستقل).
( -6األهستا  /هيث الكويليت)( ،صفة العضوية :غير مستقل).

 -4تغيير في مستندات الصندوق:
تماشيا ً مع الئحة صناديق االهستثمار المعدلة الصادرة من قبل مجلس هيئة الهسوق المالية ،فإن مهستندات الصندوق هستشمل
الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وملخص للمعلومات الرئيهسية للصندوق.

