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

  األمريكية هسهمصندوق األفي  اإلشعارواجبة مهمة والموضوع: تغييرات 

 المحترمين  مالكي الوحدات  /الهسادة

تحهسين  إلىهدف ت األمريكية هسهمصندوق األفي  اإلشعارواجبة مهمة و تعديالت، نود إفادتكم بأنه هسيتم إجراء تحية 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 

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 

تكون هسارية هذه التعديالت هس بأن، علماً ريكيةاألم هسهمصندوق األالتي هسيتم إجراؤها في  التعديالتملخص بأهم  أدناهتجدون 

 م.2018 ابريل 1من تاريخ الحاليين والمهستقبلين  العمالء تعامالتعلى 

 920012299م بالرق االتصالهستسهسار، نأمل منكم لال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اإلشعارتفاصيل التغييرات المهمة والواجبة 

 

 

 :األمريكية سهمصندوق األالتي ستتم على  مهمةلتغييرات الا

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

 مجاالت االستثمار:

 الشركات األمريكية من مختلف االحجام والقطاعات. أهسهميقوم الصندوق بتوزيع اهستثماراته بشكل رئيهسي على 

 

 :ولتحقيق اهدافه يمكن للصندوق ان يهستثمر في اآلتي

 %.10الشركات الواقعة خارج المؤشر بما ال يتجاوز  أهسهماالهستثمار في  .أ

 االهستثمار في الشركات االمريكية المدرجة في األهسواق المالية خارج الواليات المتحدة االمريكية. .ب

 االهستثمار في الطروحات األولية. .ج

 االهستثمار في حقوق األولوية المتداولة. .د

 اض التحوط وتحهسين األداء.االهستثمار في عقود المشتقات ألغر .ه

 االهستثمار في الصناديق العقارية المتداولة )ريت(. .و

االهستثمار في أدوات أهسواق النقد والهسندات المصدرة من أطراف نظيرة عالمية ذات تصنيف ائتمااني اهساتثمار) )المصانسة مان أ) جهاة  .ز
صادرة هسايقوم مادير الصاندوق بدراهساة وتحليال وتقيايم تصنيف ائتماني( وفي حالة عادم تاوفر تصانيف ائتمااني لابعض تلاا األطاراف الم

أدوات أهسواق النقد والهسندات المعنياة قبال اتخااذ القارار االهساتثمار) بماا يشامله ذلاا مان تحليال ائتمااني للمصادر ولا وراق المالياة ذات 
 % من صافي قيمة أصول الصندوق.25العالقة. ولن يتجاوز الحد األعلى مع أ) طرف نظير نهسبة 

مار في وحدات صناديق االهستثمار والتي تقوم بشكل رئيهسي باالهستثمار في المجاالت االهستثمارية المذكورة أعااله، وبماا ال يتناافى االهستث .ح
 مع متطلبات الئحة صناديق االهستثمار.

ن البناوا % من صافي أصول الصندوق. وينبغي أن تؤخذ مثل هذه القروض ما 10االقتراض بشرط أن ال تزيد المبالغ المقترضة عن  .ط
أو اعطاء الدائنين حق اهسترداد دياونهم مان أ) أصاول يملكهاا،  ماا لام يكان وتكون على أهساس مؤقت، وال يجوز للصندوق رهن أصوله 

 ذلا ضروريا لعملية االقتراض المهسموح له بها.

 

 :األمريكية سهمصندوق األالتي ستتم على  اإلشعارالتغييرات الواجبة 

 تغيير اسم الصندوق: -1

 األمريكية(. هسهم)صندوق الرياض ل  إلىاألمريكية(  هسهمتغيير اهسم الصندوق من )صندوق األتم 

 

  :المصروفات اإلداريةفي تغيير  -2

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

 

 

 



 الصندوق:  إدارةتغيير في عضوية مجلس   -3

/ علي القويز( هستا )األ دارةبسب اهستقالة عضو مجلس اإل، األمريكية هسم صندوق األ إدارةحدث تغيير في عضوية مجلس 

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

ة/ أمل األحمد( هستا )األ دارةة العضوية: غير مستقل( وتعيين عضو مجلس اإل/ فراج القباني( )صفهستا )األ دارةعضو مجلس اإل

( )صفة العضوية: غير مستقل( و لك رائد البركاتي/ هستا )األ دارة)صفة العضوية: غير مستقلة(  وتعيين عضو مجلس اإل

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

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

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

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

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

 حمد(، )صفة العضوية: غير مستقل.(ة/ أمل األهستا )األ -5

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

 

 تغيير في مستندات الصندوق:  -4

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

 للصندوق. المعلومات وملخص للمعلومات الرئيهسيةمذكرة و واألحكامالشروط 

 


