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  3 هسهمالرياض لألفي صندوق  اإلشعارواجبة مهمة والموضوع: تغييرات 

 المحترمين  مالكي الوحدات  /الهسادة

تحهسين  إلىهدف ت 3 هسهمالرياض لألفي صندوق  اإلشعارواجبة مهمة و تعديالته هسيتم إجراء أن، نود إفادتكم بتحية طيبة وبعد

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

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

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

  للصندوق. ةمعلومات وملخص للمعلومات الرئيهسيمذكرة الو واألحكامالشروط الصندوق هستشمل 

تكون هسارية هذه التعديالت هس أنب، علماً 3 هسهمالرياض لألالتي هسيتم إجراؤها في صندوق  التعديالتملخص بأهم  أدناهتجدون 

 م.2018 ابريل 1من تاريخ الحاليين والمهستقبلين  العمالء تعامالتعلى 

 920012299م بالرق االتصالهستسهسار، نأمل منكم لال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اإلشعارتفاصيل التغييرات المهمة والواجبة 

 

 

 :3 سهمالتي ستتم على صندوق الرياض لأل مهمةلتغييرات الا

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

 :االستثمار مجاالت
ذات القيمة الهسوقية العالية التي يحدددها مؤشدر  الهسعودية هسهمالشركات المدرجة في هسوق األ أهسهميهستثمر الصندوق أصوله بشكل رئيهسي في 

 .الصندوق
 

 :اآلتي في يهستثمر أن للصندوق يمكن ،اهدافه ولتحقيق

 %.10الخليجية  بما ال يتجاوز  هسهمالموازي )نمو( واأل هسهمالشركات المدرجة في هسوق األ أهسهماالهستثمار في • 

 االهستثمار في الشركات الهسعودية المدرجة في األهسواق المالية خارج الهسعودية.• 
 االهستثمار في الطروحات األولية.• 
 الحقوق األولوية المتداولة.االهستثمار في • 
 االهستثمار في الصناديق العقارية المتداولة )ريت(.• 
 االهستثمار في عقود المشتقات، ألغراض التحوط وتحهسين االداء.• 
 البيع على المكشوف.• 
لرياض وبما ال يتنافى مع االهستثمار في جميع االوراق المالية بما فيها تلك التي يصدرها مدير الصندوق )الرياض المالية( أو بنك ا• 

 متطلبات الئحة صناديق االهستثمار واالهستراتيجيات والقيود االهستثمارية للصندوق.
اهسدتثماري )التدي  ائتمانياالهستثمار في أدوات أهسواق النقد والهسندات والصكوك المصدرة من أطراف نظيرة هسعودية وخليجية ذات تصنيف  •

المصدددرة هسديقوم مدددير الصددندوق  األطدرافلددبعض تلددك  ائتمدانيوفددي حالدة عدددم تدوفر تصددنيف  (،ائتمددانيتدم تصددنيسها مدن أي جهددة تصدنيف 

للمصدددر  ائتمددانيبدراهسددة وتحليددل وتقيدديم أدوات أهسددواق النقددد والصددكوك المعنيددة قبددل اتخدداذ القددرار االهسددتثماري بمددا يشددمله ذلددك مددن تحليددل 

 % من صافي أصول الصندوق.10طرف نظير نهسبة  ولألوراق المالية ذات العالقة. ولن يتجاوز الحد األعلى مع أي

االهسددتثمار فددي جميددع االوراق الماليددة بمددا فيهددا تلددك التددي يصدددرها مدددير الصددندوق )الريدداض الماليددة( أو بنددك الريدداض وبمددا ال يتنددافى مددع  •

 متطلبات الئحة صناديق االهستثمار واالهستراتيجيات والقيود االهستثمارية للصندوق.

وبما ال يتندافى مدع  .دات صناديق االهستثمار والتي تقوم بشكل رئيهسي باالهستثمار في المجاالت االهستثمارية المذكورة أعالهاالهستثمار في وح •

 متطلبات الئحة صناديق االهستثمار.

 البندوك مدن القدروض هدذه مثدل تؤخدذ أن وينبغدي. الصدندوق أصدول صدافي من%  10 عن المقترضة المبالغ تزيد ال أن بشرط االقتراض •

مدا لدم يكدن ذلدك   ،أو اعطاء الدائنين حق اهسترداد ديدونهم مدن أي أصدول يملكهدا أصولهوال يجوز للصندوق رهن  مؤقت، أهساس على وتكون

 ضروريا لعملية االقتراض المهسموح له بها.

 

 

 :3 سهمالتي ستتم على صندوق الرياض لأل اإلشعارالتغييرات الواجبة 

 :تغيير اسم الصندوق -1

 (.قياديةال هسهم)صندوق الرياض لأل إلى(  3 هسهماهسم الصندوق من )صندوق الرياض لألتم تغيير 

 

 



  مؤشر الصندوق:في تغيير  -2

 هسهميديال ريتنجز لألامؤشر ) إلى (الشركات الهسعودية الكبيرة هسهمألد بورز نآدرد نامؤشر هستتغير المؤشر من )

 .(للمهستثمر الهسعودي –للهسوق الهسعودي  الكبرى

 الي أربع قطاعات وفق القيمة الهسوقية وهي كبرى  هسهمبتقهسيم األ  هسهمتقوم آلية ايديال ريتنجز لتصنيف األ
ومتوهسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وفق نظرة شاملة لألهسواق العربية ككل، بعكس آلية التصنيف لكل هسوق على 

واق العربية المختلسة وفق تصنيف موحد هو ما يوفر مرونة أكبر لمديري الصناديق لالهستثمار في األهسحده، و
داء متهسق لمجال االهستثمار في الظروف االقتصادية امن ناحية القيمة الهسوقية، و بالتالي الحصول علي  هسهملأل

 المختلسة.
 المتوهسطة، و  هسهمالكبرى واأل هسهمالقيادية لألهسواق العربية: و يشمل هذا المؤشر األ هسهممؤشر ايديال ريتنجز لأل

العربية، و هو ما يضمن االهستثمار في  هسهم٪ من اجمالي القيمة الهسوقية لمؤشر ايديال ريتنجز لأل٨٧.٥يمثل هو ما 
 ذات فرص النمو في وجود مركز مالي قوي لها. هسهماألو ذات القيمة العالية هسهمكال األ

 ن الشركات المدرجة في للمهستثمر الهسعودي( م -للهسوق الهسعودي  القيادية هسهميتكون )مؤشر إيديال ريتنجز لأل
  لألهسواق العربية.  القيادية هسهمالهسوق الهسعودي التي يتضمنها مؤشر ايديال ريتنجز لأل

 

 التعامل:  أيامتغيير في  - -3

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

 

 الصندوق:  إدارةتغيير في عضوية مجلس   -4

/ علي القويز( هستا )األ دارة، بسب اهستقالة عضو مجلس اإل3 هسم صندوق الرياض لأل إدارةضوية مجلس تغيير في ع حدث

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

ة/ أمل األحمد( هستا )األعضو مجلس اإلدارة ي( )صفة العضوية: غير مستقل( وتعيين نا/ فراج القبهستا )األعضو مجلس اإلدارة 

/ هيث  الكويليت( )صفة العضوية: غير مستقل(، ليصبح هستا )األعضو مجلس اإلدارة )صفة العضوية: غير مستقلة(  وتعيين 

 الصندوق بعد التغيير: إدارةأعضاء مجلس 

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

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

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

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

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

 / هيث  الكويليت(، )صفة العضوية: غير مستقل.(هستا )األ -6

 

 تغيير في مستندات الصندوق:   -5

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

 للصندوق. مذكرة المعلومات وملخص للمعلومات الرئيهسيةو واألحكامالشروط 


