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

  صندوق الرياض العالمي للدخلفي  اإلشعارالموضوع: تغييرات واجبة 

 المحترمين  مالكي الوحدات  /السادة

تحسين  إلىهدف ت صندوق الرياض العالمي للدخلفي  اإلشعارواجبة  تعديالت، نود إفادتكم بأنه سيتم إجراء تحية 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 

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

  للصندوق. ةمعلومات وملخص للمعلومات الرئيسيمذكرة الو واألحكامالشروط الصندوق ستشمل 

تكون هذه التعديالت س بأن، علماً للدخل صندوق الرياض العالميالتي سيتم إجراؤها في  التعديالتملخص بأهم  أدناهتجدون 

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

 920012299م بالرق االتصالستسسار، نأمل منكم لال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اإلشعارتفاصيل التغييرات الواجبة 

 

 

 :العالمي للدخلصندوق الرياض التي ستتم على  اإلشعارالتغييرات الواجبة 

 

 :والمصروفات اإلدارية دار في أتعاب اإلتغيير  -1

% سنوياً من قيمة أصول الصندوق تحسب وتدفع لمدير الصندوق األجنبي( 1.50من ) دارةتم تغيير طريقة احتساب أتعاب اإل

الصندوق المستثمر فيه باحتساب رسوم ادارية ال يتقاضى مدير الصندوق رسوماً إدارية بشكل مباشر حيث يقوم مدير التنويه التالي: ) إلى

 .(% سنوياً من قيمة صافي أصول الصندوق المستثمر فيه1.5بواقع  

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

 

 :في سياسة توزيع االرباحتغيير  -2

 سياسة توزيع االرباح الجديد :
األرباح التي سيوزعها صندوق الرياض العالمي للدخل ستكون هي األرباح التي يستلمها من الصندوق المستتثمر فيته، حيتث يقتوم الصتندوق 

   المستثمر فيه بتوزيع ارباح ربع سنوية، وعند استالم  صندوق الرياض العالمي للدخل لتلك االرباح، سيقوم بتوزيعها على النحو التالي:  
 
 

للصندوق  الستحقاقتاريخ ا
 المستثمر فيه

تاريخ توزيع صندوق الرياض للدخل 
 العالمي

 عمل من تاريخ االستحقاق أيامخالل عشرة  خالل شهر فبراير

 عمل من تاريخ االستحقاق أيامخالل عشرة  خالل شهر مايو

 عمل من تاريخ االستحقاق أيامخالل عشرة  خالل شهر أغسطس

 عمل من تاريخ االستحقاق أيامعشرة خالل  خالل شهر نوفمبر

 
في حالة عدم استالم صندوق الرياض للتدخل العتالمي أيتة أربتاح متن الصتندوق المستتثمر فيته، فلتن يقتوم بتوزيتع أربتاح علتى متالكي وحتدات 

 الصندوق خالل السترة.
 

ن وحتدات الصتندوق فتي موقعته اإللكترونتي سيقوم مدير الصندوق باإلعالن عن موعتد توزيعته لبربتاح وعتن القيمتة الموزعتة لكتل وحتدة مت
 وموقع السوق االلكتروني وفي تقارير الصندوق. 

 

 الصندوق:  إدار تغيير في عضوية مجلس   -3

( / علي القويزستا )األ دارةبسب استقالة عضو مجلس اإل، صندوق الرياض العالمي للدخل رةإداحدث تغيير في عضوية مجلس 

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

ة/ أمل األحمد( ستا )األ دارة( )صفة العضوية: غير مستقل( وتعيين عضو مجلس اإلالقباني/ فراج ستا )األ دارةعضو مجلس اإل

( )صفة العضوية: غير مستقل( و لك رائد البركاتي/ ستا )األ دارةعضو مجلس اإل)صفة العضوية: غير مستقلة(  وتعيين 

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

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



 (، )صفة العضوية: مستقل.(/ سطام السويلمستا )األ -2

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

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

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

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

 

 مستندات الصندوق:تغيير في   -4

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

 للصندوق. مذكرة المعلومات وملخص للمعلومات الرئيسيةو واألحكامالشروط 


