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حدات
السادة مالكي الوح

المحتترمين

رة بالريال الس
متنوع للمتاجر
صندوق األھلي المت
ق
سعودي
ألمريكي
رة بالدوالر األ
متنوع للمتاجر
صندوق األھلي المت
ق
مة ﷲ وبركاته،،،
السالم عليكم ورحم

متاجرة
األھلي المتنوع للم
ي
ندوق
شروط وأحكام صند
ط
مھمة في
ة
سيتم إجراء تععديالت
نود إفاددتكم بأنه س
ھدف تلك
ق"( ،وتست ف
األمريكي )"الصناديق
ي
األھلي المتنوع لللمتاجرة بالدووالر
ي
صندوق
بالريال االسعودي وص
صناديق لتتواففق مع
شروط وأحكام الص
ط
الواردة في
ة
مارية
التعديالت عموما تععديل بعض اللقيود االستثم
ت
اإلشارة بأنه لن يكوون ھناك أي تغيير أو تأثيرر على
ة
مار المعدلة .تتجدر
متطلبات الئحة صنادديق االستثم
ت
ي:
على النحو التالي
خيص ھذه اللتعديالت ى
ق ،ويمكن تلخ
مستوى الرسوم أو مخاطر أو سييولة الصناديق
ى
)(1

ن خلفا
في مجلس إداررة الصندوقين
تعيين األستتاذة بسمة ببن مزيد التوييجري كعضو مستقل ي
قال من المجللس لظروفه الشخصية.
دﷲ الشويعر والذي استق
للدكتور عبد

)(2

مار الرئيسية"" على
جيات االستثم
الصناديق "استراتيج
ق
حكام
من شروط وأح
تعديل الفقررة التاسعة م
التالي:
ي
النحو


مار المتاحة لللصناديق.
إدراج أددوات الدخل الثابت طويلة األجل إلى أددوات االستثم



سواق النقد" لتشمل مختتلف صفقات أسواق النققد مثل
استخداام المصطلح "صفقات أس
ستخدم في الئحة
مصطلح المس
شيا مع الم
المتاجرة بالمرابحة والمضاربة ووغيرھا ،تماش
صناديق االستثمار اللمعدلة.
ق



ستثمر جزء ن
الصناديق حيث أن ككل منھما يس
ق
طبيعة استثماارات
نظرا لط
من أصوله في أدوات
حادية واألربعين من
ي المادة الح
بالمتطلبات الواردة في
ت
ق
الصناديق
الدخل الثابت ،ستتتقيد
المعدلة "قيود االستتثمار".
ة
صناديق االستتثمار
الئحة ص



ة
في أوراق
إضافة ننص يسمح بااالستثمار ي
مالية صادرة من مدير الصندوق أو أي من تابعيه
ھداف واستراتيجية الصندووق.
وفقا ألھ



حتى %50
تعديل الحد األقصى لملكية الصنندوق في صنناديق االستثثمار األخرى ،ليكون ى
ق.
مة صافي أصوول كل صندوق
من قيم



على تمويل إس
قد يحصل ى
أن الصندوق د
الصندوق في االقتراض حيث ن
ق
حق
تعديل ح
سالمي
لغرض تتغطية
قرض حسن.
صعوبة الحصوول على ض
طلبات االسترداد لص
ت



ى
تحديث الحد
األقصى لنسبة تععرض الصندووق للمشتقاات المالية للتكون وفقا لالئحة
صناديق االستثمار اللمعدلة.
ق

)(3

من شروط وأحكام الصندووق باإلشارة إلى الحاالت
تعديل الفقررة الخامسة والعشرين م
ت التي
سترداد للمدة الضرورية فققط مع
شتراك واالس
الصندوق لطلبات االش
ق
دير
إلى تعليق مد
قد تؤدي ى
حة مالكي اللوحدات.
مراعاة مصلح
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وصندوق األھلي اللمتنوع
ق
ودي
لريال السعو
األھلي المتنوع للمتاجرة بالر
ي
جرة بالدوالر األمريكي
للمتاج
2
2016
 29دييسمبر

)(4

ن ھذه
ق ،حيث أن
طبيعة كل صندوق
ة
لتعكس بشكل أأفضل
س
تعديل في أسماء الصنناديق
ن في
سواق النقد فحسب ولكن
في صفقات المتاجرة وأس
ھدف لالستثثمار ليس ي
الصناديق تھ
فظ "المتاجرةة" من أسمااء الصناديق لتكون
سيتم إزالة لف
ضا ،لذلك س
الدخل الثابت أيض
ل
أدوات
صندوق
سعودي" و "ص
وع بالريال الس
أسماء الصنااديق على اللنحو التالي" :صندوق األھلي المتن ع
األھلي المتتنوع بالدوالر األمريكي".

ل على
 (21يوم عمل
سيبدأ بعد )1
تعديالت في شروط وأحكام الصناديق س
طبيق ھذه التع
فيدكم بأن تط
ھذا ونف
من تاريخ ھذا اإلشعار.
األقل ن
.9200
أو االتصال بـالررقم 000232
دير الثروات اللخاص بكم و
يمكنكم االتصال بمد
م
سارات
من االستفس
للمزيد م

االحترام،
م
وا بقبول فائق
وتفضلو
شركة األھلي الم
مالية

