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  2 هسهملألالرياض في صندوق  اإلشعارواجبة مهمة والموضوع: تغييرات 

 المحترمين  مالكي الوحدات  /الهسادة

تحهسين  إلىهدف ت 2 هسهملألالرياض في 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 2 هسهملألالرياض التي 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 

 

 

 

 :2 سهملألالتي ستتم على صندوق الرياض  مهمةلتغييرات الا

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

 هسهمواأل( نمو) الموازي هسهماأل هسوق في المدرجة هسهمواأل المؤشر خارج الواقعة الشركات أهسهم في االهستثمار .أ 
 %.10 يتجاوز ال بما الخليجية

 .الهسعودية خارج المالية األهسواق في المدرجة الهسعودية الشركات في االهستثمار .ب 

 .األولية الطروحات في االهستثمار .ج 

 .المتداولة األولوية الحقوق في االهستثمار .د 

 (.ريت) المتداولة العقارية الصناديق في االهستثمار .ه 

 والمصدرة الشرعية الهيئة من المقرة الشرعية الضوابط مع المتوافقة والصكوك النقد أهسواق أدوات في االهستثمار .و 
 وفي( يناائتم تصنيف جهة أي من المصنسة) اهستثماري يناائتم تصنيف ذات وخليجية هسعودية نظيرة أطراف من

 أدوات وتقييم وتحليل بدراهسة الصندوق مدير هسيقوم المصدرة األطراف تلك لبعض يناائتم تصنيف توفر عدم حالة
 ولألوراق للمصدر يناائتم تحليل من ذلك يشمله بما االهستثماري القرار اتخاذ قبل المعنية والصكوك النقد أهسواق
 % من صافي قيمة أصول الصندوق.25. ولن يتجاوز الحد األعلى مع أي طرف نظير نهسبة العالقة ذات المالية

 الرياض بنك أو( المالية الرياض) الصندوق مدير يصدرها التي تلك فيها بما المالية االوراق جميع في االهستثمار .ز 
 موافقة وبشرط للصندوق، االهستثمارية والقيود واالهستراتيجيات االهستثمار صناديق الئحة متطلبات مع يتنافى ال وبما

 .الشرعية الهيئة

 وبما  أعاله، االهستثمارية المجاالت في باالهستثمار رئيهسي بشكل تقوم والتي االهستثمار صناديق وحدات في االهستثمار .ح 
 .االهستثمار صناديق الئحة متطلبات مع يتنافى ال

 الصندوق، أصول صافي من%  10 على تزيد ال أن بشرط لحهسابه تمويل أي على يحصل أن للصندوق جوزي .ط 
 يجوز وال الشرعية، الضوابط مع ومتوافقاً  مؤقت أهساس على ويكون البنوك من مقدماً  التمويل هذا يكون أن وينبغي

 لعملية ضرورياً  ذلك يكن لم ما يملكها، أصول أي من ديونهم اهسترداد حق الدائنين إعطاء أو أصوله رهن للصندوق
 .بها له المهسموح االقتراض

 

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

 األداء وتحهسين التحوط ألغراض المالية، المشتقات من الجائزة الصور. 

 المكشوف على البيع من الجائزة الصور. 
 

 

 :2 سهملألالتي ستتم على صندوق الرياض  اإلشعارالتغييرات الواجبة 

 :تغيير اسم الصندوق -1

 الهسعودية المتوافقة مع الشريعة(. هسهملأل)صندوق الرياض  إلى(  2 هسهملألتم تغيير اهسم الصندوق من )صندوق الرياض 

 التعامل:  أيامتغيير في  - -2

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



 الصندوق:  إدارةتغيير في عضوية مجلس   -3

/ علي القويز( هستا )األ دارة، بسب اهستقالة عضو مجلس اإل2 هسم لألصندوق الرياض  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 )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: إدارةاء مجلس أعض

 )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

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

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

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

 

 رات في الضوابط الشرعية:يتغي -4

 الضوابط الشرعية الجديدة:

 

 :هانابي التالي المالية الرياض في الشرعية الهيئة قررتها التي لالهستثمار الشرعية للضوابط وفقاً  أصوله كافة الصندوق يهستثمر

 بالنشاط المتعلقة الضوابط : 

تاج الهسلع والخددمات النافعدة والتجدارة والصدناعة ومدا أنيقتصر االهستثمار على الشركات ذات االغراض المباحة مثل  أنيجب 

 ذلك، وال يجوز االهستثمار في الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيهسي ما يلي: إلى

 المالية التي ال تتوافق مع المعايير الشرعية كالبنوك التي تتعامل بالسائدة الربويدة وشدركات التدأمين شطة نممارهسة األ
 التقليدية.

 ولحوم الخنزير ومشتقاتها أو اللحوم الغير مذبوحة على الطريقة الشرعية. ناتاج وتوزيع الخمور والدخنا 

 االباحية.تاج ونشر االفالم والكتب والمجالت والقنوات السضائية نا 

 المحرم. المطاعم والسنادق التي تقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو غيره وكذلك اماكن اللهو 

  .أي نشاط آخر تقرر الهيئة الشرعية عدم جواز االهستثمار فيه 

 :الضوابط المتعلقة بأدوات االستثمار 

  ة )قروض وتهسهيالت مدفوعة بسائدة( عن الشركات التي تزيد فيها نهسبة المديونية الربوي أهسهمال يجوز االهستثمار في
 % من متوهسط القيمة الهسوقية للشركة.33

  45نهسبة الهسيولة النقدية )النقدود والحهسدابات المديندة( فيهدا عدن   الشركات التي تزيد أهسهمال يجوز االهستثمار في %
 من متوهسط القيمة الهسوقية للشركة.

  نهسبة االهستثمار الربوي )الودائع والهسندات بسائدة مدفوعة( عدن  الشركات التي تزيد فيها أهسهمال يجوز االهستثمار في
 % من متوهسط القيمة الهسوقية للشركة.33

  الشدركات التدي تزيدد فيهدا نهسدبة الددخل المحدرم )مدن مصدادر غيدر متوافقدة مدع أحكدام  أهسدهمال يجوز االهسدتثمار فدي
 % من إجمالي دخل الشركة.5الشريعة( عن 



  وصدناديق االهسدتثمار أو أي ادوات  عمليدات المرابحدة والصدكوك والشدهادات الماليدةيجوز للصدندوق االهسدتثمار فدي
 خرى تتوافق مع الضوابط الشرعية.أ

 شطة ذات غرض مباح. نال يجوز تأجير األصول العقارية إال أل 

 .يجوز تعامل الصندوق بصيغ التمويل المتوافقة مع الضوابط الشرعية فقط 

 االهستثمارية التالية، إال بعد موافقة الهيئة الشرعية:  من خالل األدوات هسهمال يجوز تداول األ 
  .الصور الجائزة من المشتقات المالية -

 .الصور الجائزة من البيع على المكشوف -

  .المملوكة للصندوق هسهمالصور الجائزة من اقراض األ -

 الدورية المراجعة  

 فدي المملوكدة الشركات إحدى موافقة عدم حال وفي دوري، بشكل الشرعية الضوابط مع المهساهمة الشركات توافق دراهسة تتم

 مدن يومداً  90 تتجاوز ال مدة في بيعها فهسيتم الصندوق، مؤشر شركات كإحدى وجودها وعدم الشرعية الضوابط مع الصندوق

 . المراجعة تاريخ

 

 التطهير  

 الدخل نهسبة بتحديد الصندوق مدير يقوم حيث الصندوق، اهستلمه الذي المحرم الدخل من الصندوق تطهير عملية تتم هسوف

 األعمال على خالله من الصرف يتم خاص حهساب في يداعهاإو فيها المهستثمر المهساهمة للشركات الموزعة رباحاأل من المحرم

 .الخيرية

 

 تغيير في مستندات الصندوق:   -5

مهستندات الصندوق هستشمل  نإ، فمن قبل مجلس هيئة الهسوق الماليةالمعدلة الصادرة مع الئحة صناديق االهستثمار تماشياً 

 للصندوق. مذكرة المعلومات وملخص للمعلومات الرئيهسيةو واألحكامالشروط 

 


