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

  صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرةفي  اإلشعارواجبة مهمة والموضوع: تغييرات 

 المحترمين  مالكي الوحدات  /السادة

صندوق الرياض للشركات المتوسطة في  اإلشعارواجبة مهمة و تعديالته سيتم إجراء أن، نود إفادتكم بوبعدتحية طيبة 

ئحة البأحكام اجراء تعديالت في مستندات الصندوق لاللتزام  إلىباإلضافة  تحسين أداء الصندوق إلىهدف ت والصغيرة

 .بما يحقق مصلحة مالكي الوحداتالمعدلة الصادرة من قبل مجلس هيئة السوق المالية  االستثمارصناديق 

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

  للصندوق. ةرئيسيمعلومات وملخص للمعلومات المذكرة الو واألحكامالشروط الصندوق ستشمل 

هذه  أنب، علماً صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرةالتي سيتم إجراؤها في  التعديالتملخص بأهم  أدناهتجدون 

 م.2018 ابريل 1من تاريخ الحاليين والمستقبلين  العمالء تعامالتعلى تكون سارية التعديالت س

 920012299م بالرق االتصالستسسار، نأمل منكم لال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اإلشعارتفاصيل التغييرات المهمة والواجبة 

 

 

 :صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرةالتي ستتم على  مهمةلتغييرات الا

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

 مجاالت االستثمار:
الستتعودية  ستهمالشتتركات المتوستطة والصتتغيرة والمتناهيتة الصتغر المدرجتتة فتي ستتوق األ أستهمفتي  يستتثمر الصتندوق أصتتوله بشتكل رئيستتي

   .والمتوافقة مع الضوابط الشرعية المقرة من الهيئة الشرعية التي يحددها مؤشر الصندوق
 

 :يستثمر في اآلتي أنولتحقيق اهدافه يمكن للصندوق 

 %.10الموازي )نمو( بما ال يتجاوز  سهمالمدرجة في سوق األ سهمالمؤشر واألالشركات الواقعة خارج  أسهماالستثمار في  .أ 

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

 االستثمار في الطروحات األولية. .ج 

 .االستثمار في الحقوق األولوية المتداولة .د 

 يت(.االستثمار في الصناديق العقارية المتداولة )ر .ه 

االستثمار في أدوات أسواق النقد والصكوك المتوافقة متع الضتوابط الشترعية المقترة متن الهيئتة الشترعية والمصتدرة متن أطتراف  .و 
( وفتي حالتة عتدم تتوفر تصتنيف ائتمتانياستثماري )المصتنسة متن أي جهتة تصتنيف  ائتمانينظيرة سعودية وخليجية ذات تصنيف 

يقوم مدير الصتندوق بدراستة وتحليتل وتقيتيم أدوات أستواق النقتد والصتكوك المعنيتة قبتل لبعض تلك األطراف المصدرة س ائتماني
للمصدر ولألوراق الماليتة ذات العالقتة. ولتن يتجتاوز الحتد األعلتى متع  ائتمانياتخاذ القرار االستثماري بما يشمله ذلك من تحليل 

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

جميع االوراق المالية بما فيها تلك التي يصدرها مدير الصندوق )الريتاض الماليتة( أو بنتك الريتاض وبمتا ال يتنتافى االستثمار في  .ز 
 مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار واالستراتيجيات والقيود االستثمارية للصندوق وبشرط موافقة الهيئة الشرعية.

وبما ال يتنتافى متع  .م بشكل رئيسي باالستثمار في المجاالت االستثمارية أعالهاالستثمار في وحدات صناديق االستثمار والتي تقو .ح 
  متطلبات الئحة صناديق االستثمار.

 أن% متتن صتتافي أصتتول الصتتندوق، وينبغتتي  10ال تزيتتد علتتى  أنيحصتتل علتتى أي تمويتتل لحستتابه بشتترط  أنيجتتوز للصتتندوق  .ط 
ت ومتوافقاً مع الضوابط الشرعية، وال يجتوز للصتندوق رهتن أصتوله يكون هذا التمويل مقدماً من البنوك ويكون على أساس مؤق

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

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

 قات المالية، ألغراض التحوط وتحسين األداء.الصور الجائزة من المشت 

 .الصور الجائزة من البيع على المكشوف 
 

 :صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرةالتي ستتم على  اإلشعارالتغييرات الواجبة 

  مؤشر الصندوق:في تغيير  -1

 ستهملأل يتديال ريتنجتز اإلستالميامؤشتر )  إلتى  (بتورز( دنتآدرد نامؤشر الشركات السعودية المتوسطة والصغيرة )ستتتغير المؤشر من )
 .(للسوق السعودي والواعدة الصغيرة والمتوسطة

 ومتوستطة وصتغيرة  كبترى الي أربع قطاعات وفق القيمة الستوقية و هتي سهم، بتقسيم األسهمتقوم آلية ايديال ريتنجز لتصنيف األ
بعكس آلية التصنيف لكل سوق على حتده، و هتو متا يتوفر مرونتة أكبتر  ومتناهية الصغر وفق نظرة شاملة لألسواق العربية ككل،

بالتتتالي متتن ناحيتتة القيمتتة الستتوقية، و ستتهملمتتديري الصتتناديق لالستتتثمار فتتي األستتواق العربيتتة المختلستتة وفتتق تصتتنيف موحتتد لأل
 الحصول علي أداء متسق لمجال االستثمار في الظروف االقتصادية المختلسة.

 

 وهي الشركات ذات االحجام الستوقية المتوستطة  والواعدة لألسواق العربية:  المتوسطة والصغيرة  سهملأل جز مؤشر ايديال ريتن
% من القيمة السوقية االجمالية لألستواق العربيتة والتتي يتأتي ترتيبهتا بعتد الشتركات 42.5والصغيرة ومتناهية الصغر التي تمثل 

 ق العربية.سوااأل انأوز% من 57.5الكبرى التي تمثل اكبر 



  للستوق الستعودي( متن الشتركات المدرجتة فتي  و الواعتدة الصتغيرة والمتوستطة ستهملأل يتديال ريتنجتز اإلستالميايتكتون )مؤشتر
المتوستتتتتتطة   ستتتتتتهمالستتتتتتوق الستتتتتتعودي المتوافقتتتتتتة متتتتتتع الضتتتتتتوابط الشتتتتتترعية التتتتتتتي يتضتتتتتتمنها مؤشتتتتتتر ايتتتتتتديال ريتنجتتتتتتز لأل

 لألسواق العربية. والواعدة والصغيرة 

 

 التعامل:  أيامتغيير في  -2

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

 

 الصندوق:  إدارةتغيير في عضوية مجلس   -3

 دارةبسب استقالة عضو مجلس اإل، صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة إدارةحدث تغيير في عضوية مجلس 

)صفة العضوية:  / نذير المهدي( ستا )األ دارة/ علي القويز( )صفة العضوية: غير مستقل( واستقالة عضو مجلس اإلستا )األ

 دارةي( )صفة العضوية: غير مستقل( وتعيين عضو مجلس اإلنا/ فراج القبستا )األ دارةغير مستقل( وتعيين عضو مجلس اإل

/ هيثم الكويليت( )صفة العضوية: ستا )األ دارةة/ أمل األحمد( )صفة العضوية: غير مستقلة(  وتعيين عضو مجلس اإلستا )األ

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

 بعد التغيير:

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

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

 

 : الضوابط الشرعيةتغيير في   -4

 الضوابط الشرعية الجديدة:

 

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

 بالنشاط المتعلقة الضوابط : 

تاج السلع والختدمات النافعتة والتجتارة والصتناعة ومتا أناالستثمار على الشركات ذات االغراض المباحة مثل يقتصر  أنيجب 

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

 بالسائدة الربويتة وشتركات التتأمين شطة المالية التي ال تتوافق مع المعايير الشرعية كالبنوك التي تتعامل نممارسة 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. يره وكذلك اماكن اللهوالمطاعم والسنادق التي تقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو غ 



  .أي 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
 للشركة.% من متوسط القيمة السوقية 33

  45نسبة السيولة النقدية )النقتود والحستابات المدينتة( فيهتا عتن   الشركات التي تزيد أسهمال يجوز االستثمار في %
 من متوسط القيمة السوقية للشركة.

  الشركات التي تزيد فيها نسبة االستثمار الربوي )الودائع والسندات بسائدة مدفوعة( عتن  أسهمال يجوز االستثمار في
 من متوسط القيمة السوقية للشركة.% 33

  الشتركات التتي تزيتد فيهتا نستبة التدخل المحترم )متن مصتادر غيتر متوافقتة متع أحكتام  أستهمال يجوز االستتثمار فتي
 % من إجمالي دخل الشركة.5الشريعة( عن 

  أي ادوات يجوز للصتندوق االستتثمار فتي عمليتات المرابحتة والصتكوك والشتهادات الماليتة وصتناديق االستتثمار أو
 تتوافق مع الضوابط الشرعية. 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 
 

  .لصور الجائزة من المشتقات الماليةا -

 .الصور الجائزة من البيع على المكشوف -

  .المملوكة للصندوق سهمالصور الجائزة من اقراض األ -

 الدورية المراجعة  

 فتي المملوكتة الشركات إحدى موافقة عدم حال وفي دوري، بشكل الشرعية الضوابط مع المساهمة الشركات توافق دراسة تتم

 متن يومتاً  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 الذي المحرم الدخل من الصندوق تطهير عملية تتم سوف

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

 .الخيرية

 

 تغيير في مستندات الصندوق:  -5

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

 للصندوق. المعلومات وملخص للمعلومات الرئيسيةمذكرة و واألحكامالشروط 

 

 


