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

  صندوق الرياض الخليجيفي  اإلشعارواجبة مهمة والموضوع: تغييرات 

 المحترمين  مالكي الوحدات  /السادة

تحسين  إلىهدف ت صندوق الرياض الخليجيفي  اإلشعارواجبة مهمة و 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 سارية هذه التعديالت س بأن، علماً صندوق الرياض الخليجيالتي سيتم إجراؤها في  التعديالتملخص بأهم  أدناهتجدون 

 م.2018 ابريل 1من تاريخ الحاليين والمستقبلين  العمالء تعامالتعلى 

 920012299م بالرق االتصالستسسار، نأمل منكم لال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اإلشعارتفاصيل التغييرات المهمة والواجبة 

 

 

 :صندوق الرياض الخليجيالتي ستتم على  مهمةلتغييرات الا

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

 مجاالت االستثمار:
الشركات الخليجية المدرجة في أسواق اإلمارات العربية والكويت وقطر والبحررين وعمران  أسهميقوم الصندوق باالستثمار بشكل رئيسي في 

 المتسقة مع الضوابط الشرعية. 
 

 :ولتحقيق اهدافه يمكن للصندوق ان يستثمر في اآلتي

 %.10الموازية بما ال يتجاوز  سهمالمدرجة في أسوق األ سهمالشركات الواقعة خارج المؤشر واأل أسهماالستثمار في  .أ

 االستثمار في الشركات الخليجية المدرجة خارج بلدانها. .ب

 االستثمار في الطروحات األولية. .ج

 األولوية المتداولة.االستثمار في حقوق  .د

 االستثمار في الصناديق العقارية المتداولة )ريت(. .ه

 (.ETFاالستثمار في صناديق المؤشرات ) .و

االستثمار في أدوات أسواق النقد والصكوك المتوافقة مع الضوابط الشررعية المقررة مرن الهيئرة الشررعية والمصردرة مرن أطرراف ن يررة  .ز
تثماري )المصنسة من أي جهة تصنيف ائتماني( وفي حالرة عردم تروفر تصرنيف ائتمراني لربعض سعودية وخليجية ذات تصنيف ائتماني اس

تلررك األطررراف المصرردرة سرريقوم مرردير الصررندوق بدراسررة وتحليررل وتقيرريم أدوات أسررواق النقررد والصرركوك المعنيررة قبررل اتخرراذ القرررار 
ات العالقرة. ولرن يتجراوز الحرد األعلرى مرع أي طررف ن يرر االستثماري بما يشمله ذلك مرن تحليرل ائتمراني للمصردر ولر وراق الماليرة ذ

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.25نسبة 

االستثمار في وحدات صناديق االستثمار والتي تقوم بشكل رئيسي باالستثمار في المجاالت االستثمارية المذكورة أعراله، وبمرا ال يتنرافى  .ح
 مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار.

% مرن صرافي أصرول الصرندوق، وينبغري أن يكرون هرذا  10ق أن يحصل على أي تمويل لحسابه بشرط أن ال تزيد على يجوز للصندو .ط
التمويررل مقرردماً مررن البنرروك ويكررون علررى أسرراس مؤقررت ومتوافقرراً مررع الضرروابط الشرررعية، وال يجرروز للصررندوق رهررن أصرروله أو إعطرراء 

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

 

 :صندوق الرياض الخليجيالتي ستتم على  اإلشعارالتغييرات الواجبة 

 تغيير اسم الصندوق: -1

 الخليجية(. سهم)صندوق الرياض ل  إلىتم تغيير اسم الصندوق من )صندوق الرياض الخليجي( 

 

  مؤشر الصندوق:في تغيير  -2

مؤشر ايديال ريتنجز اإلسالمي ل سواق الخليجيرة )  إلى  ()) بدون السعودية سي آيالمؤشر الخليجي اإلسالمي إم إس المؤشر من )تغير 
 .(للمستثمر السعودي - باستثناء السعودية

 

 

 



 : رسوم الحفظتغيير في  -3

 .الصندوق % من قيمة أصول0.20 إلى % من قيمة أصول الصندوق0.30رسوم الحس  من تم تغيير 

 

 الصندوق:  إدارةتغيير في عضوية مجلس   -4

/ علي القويز( ستا )األ دارةبسب استقالة عضو مجلس اإل، صندوق الرياض الخليجي إدارةحدث تغيير في عضوية مجلس 

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

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

/ هيثم الكويليت( )صفة العضوية: غير مستقل( و لك ستا )األ دارة)صفة العضوية: غير مستقلة(  وتعيين عضو مجلس اإل

 الصندوق بعد التغيير: إدارةم( ليصبح أعضاء مجلس 2018ابريل  1ـ( الموافق )ه1439رجب  15 اعتباراً من تاريخ )

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

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

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

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

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

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

 

 : الضوابط الشرعيةتغيير في   -5

 الضوابط الشرعية الجديدة:

 

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

 بالنشاط المتعلقة الضوابط : 

يجب ان يقتصر االستثمار على الشركات ذات االغراض المباحة مثل انتاج السلع والخردمات النافعرة والتجرارة والصرناعة ومرا 

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

  ممارسة االنشطة المالية التي ال تتوافق مع المعايير الشرعية كالبنوك التي تتعامل بالسائدة الربويرة وشرركات الترأمين
 التقليدية.

 .انتاج وتوزيع الخمور والدخان ولحوم الخنزير ومشتقاتها أو اللحوم الغير مذبوحة على الطريقة الشرعية 

  االفالم والكتب والمجالت والقنوات السضائية االباحية.انتاج ونشر 

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

  .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
 % من متوسط القيمة السوقية للشركة.33



  45نسبة السيولة النقدية )النقرود والحسرابات المدينرة( فيهرا عرن   الشركات التي تزيد أسهمال يجوز االستثمار في %
 من متوسط القيمة السوقية للشركة.

 الشركات التي تزيد فيها نسبة االستثمار الربوي )الودائع والسندات بسائدة مدفوعة( عرن  أسهمجوز االستثمار في ال ي
 % من متوسط القيمة السوقية للشركة.33

  الشرركات التري تزيرد فيهرا نسربة الردخل المحررم )مرن مصرادر غيرر متوافقرة مرع أحكرام  أسرهمال يجوز االسرتثمار فري
 جمالي دخل الشركة.% من إ5الشريعة( عن 

  يجوز للصرندوق االسرتثمار فري عمليرات المرابحرة والصركوك والشرهادات الماليرة وصرناديق االسرتثمار أو أي ادوات
 اخرى تتوافق مع الضوابط الشرعية.

  .ال يجوز تأجير األصول العقارية إال ألنشطة ذات غرض مباح 

 الشرعية فقط. يجوز تعامل الصندوق بصيغ التمويل المتوافقة مع الضوابط 

 االستثمارية التالية، إال بعد موافقة الهيئة الشرعية: من خالل األدوات سهمال يجوز تداول األ 
 

  .الصور الجائزة من المشتقات المالية -

 .الصور الجائزة من البيع على المكشوف -

  .المملوكة للصندوق سهمالصور الجائزة من اقراض األ -

 الدورية المراجعة  

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

 مرن يومراً  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 وايداعها فيها المستثمر المساهمة للشركات الموزعة االرباح من المحرم

 .الخيرية

 

 تغيير في مستندات الصندوق:  -6

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

 للصندوق. مذكرة المعلومات وملخص للمعلومات الرئيسيةو واألحكامالشروط 

 

 


