صندوق أرباح الخليجي للسيولة

الـرقـم
التاريخ
املوافق

السادة /مالكي وحدات صندوق أرباح الخليجي للسيولة

 :ص 4/2018/68
1439/11/02 :هـ
2018/07/15 :م

املحترمين

املوضوع  -:اإلشعـار بخصوص التغيرات واجبة اإلشعار
وتحية طيبة وبعــد:

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

باإلشارة الى متطلبات اإلشعار الواردة في املادة ( -58إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات واجبة اإلشعار)
من لئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية ،نأمل من سعادتكم التكرم باالطالع على اجراءات
التغيرات اللتي ستنعكس على جميع املستندات ذات العالقة التالية على الشروط واالحكام ومذكرة املعلومات
ً
وملخص املعلومات الرئيسية املتضمنة تبديل أمين الحفظ علما بأن سريان هذا التغيير بعد  8أيام عمل على
النحو التالي:
ً
أوال :الشروط واألحكام-:
رقم املادة
1

7

الصيغة الحالية

الصيغة املقترحة

مبررات التغيير

د  -أسم أمين الحفظ:
اإلنماء لإلستثمار ،ترخيص هيئـة السوق
املاليـة  -رقم ( ،)37-09134املوقع اإللكتروني
www.alinmainvestment.com
ه -املوقع اإللكتروني ألمين الحفظ:
اإلنماء لإلستثمار  .املوقع اإللكتروني
www.alinmainvestment.com
رسوم الخدمات والعموالت واألتعاب:
رسوم أمين الحفظ :
يتكفل الصندوق كذلك بدفع رسوم سنوية
( )%0.05سنويامن صافي قيمة أصول
الصندوق وتحتسب بشكل يومي وتدفع في
نهاية كل ربع من السنة ،وبحد أدنى
 110,000ريال سعودي سنويا.

د  -أسم أمين الحفظ:
شركة الخير كابيتال ،ترخيص هيئـة السوق
املاليـة  -رقم ( ،)37-08120املوقع اإللكتروني
www.alkhaircapital.com.sa
ه -املوقع اإللكتروني ألمين الحفظ:
شركة الخير كابيتال ،املوقع اإللكتروني
www.alkhaircapital.com.sa
رسوم الخدمات والعموالت واألتعاب:
رسوم أمين الحفظ:
يتكفل الصندوق كذلك بدفع رسوم سنوية
( )%0.10سنويا من صافي قيمة أصول
الصندوق وتحتسب بشكل يومي وتدفع في
نهاية كل ربع من السنة ،وبحد أدنى 18,000
ريال سعودي سنويا.

تخفيض تكاليف
رسوم أمين الحفظ
ملا فيه مصلحة
عمالء الصندوق
وتحقيق عائد أفضل
للمستثمرين.
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ً
ثانيا :مذكرة املعلومات-:
رقم املادة
13

مبررات التغيير
الصيغة املقترحة
الصيغة الحالية
أ-أسم امين الحفظ:
أ-أسم امين الحفظ:
تخفيض تكاليف
الخير كابيتال
اإلنماء لإلستثمار
رسوم أمين الحفظ
ب-رق ـ ــم الت ـ ــرخيص الص ـ ــادر م ـ ــن هيئ ـ ــة الس ـ ــوق ب-رق ـ ــم الت ـ ــرخيص الص ـ ــادر م ـ ــن هيئ ـ ــة الس ـ ــوق ملا فيه مصلحة
املالية:
املالية:
عمالء الصندوق
ق
ق
ترخيص هيئـة السو املاليـة رقم (-08120
ترخيص هيئـة السو املاليـة رقم (-09134
وتحقيق عائد أفضل
.)37
.)37
للمستثمرين.
ج-عنوان أمين الحفظ:
ج-عنوان أمين الحفظ:
شركة االنماء لالستثمار املقر الرئيس ي – الرياض /شركة الخير كابيتال املقر الرئيس ي – اململكة
العربية السعودية – ص.ب 69410 .الرياض
اململكة العربية السعودية – ص.ب66333 .
 11547طريق امللك عبدالعزيز ،حى الوزارات،
الرياض  11576برج العنود  ،2الطابق  ،20طريق
أبراج مدارات
امللك فهد ،حي العليا هاتف +966 11 2799299
هاتف  920033456 - +966112155615فاكس
 8004413333فاكس .+966 11 218590
د-ت ـ ــاريخ الت ـ ــرخيص الص ـ ــادر م ـ ــن هيئ ـ ــة الس ـ ــوق +966112191270
د-ت ـ ــاريخ الت ـ ــرخيص الص ـ ــادر م ـ ــن هيئ ـ ــة الس ـ ــوق
املالية:
املالية:
1430/04/19ه املوافق 2009/04/14م
1429/11/18ه املوافق 2008/11/17م

ً
ثالثا :ملخص املعلومات-:
رقم املادة
5

مبررات التغيير
الصيغة املقترحة
الصيغة الحالية
ه .أس ـ ـ ــم وعن ـ ـ ــوان أم ـ ـ ــين الحف ـ ـ ــظ وبيان ـ ـ ــات ه .أس ـ ـ ــم وعن ـ ـ ــوان أم ـ ـ ــين الحف ـ ـ ــظ وبيان ـ ـ ــات تخفيض تكاليف
رسوم أمين الحفظ
االتصال:
االتصال:
شركة الخير كابيتال املقر الرئيس ي – اململكة
ملا فيه مصلحة
شركة االنماء لالستثمار املقر الرئيس ي –
الرياض /اململكة العربية السعودية – ص.ب .العربية السعودية – ص.ب 69410 .الرياض
عمالء الصندوق
 11547طريق امللك عبدالعزيز ،حى الوزارات،
وتحقيق عائد أفضل
 66333الرياض  11576برج العنود ،2
ات
مدا
اج
ر
أب
ر
للمستثمرين.
الطابق  ،20طريق امللك فهد ،حي العليا
هاتف +966112155615
هاتف +966 11 2799299
فاكس +966112191270
فاكس +966 11 218590

ويقر مدير الصندوق (شركة أرباح املالية) بأن التغيير املقترح ال يتعارض مع لئحة صناديق اإلستثمار واللوائح
التنفيذية األخرى وأي نظام معمول به في اململكة العربية السعودية.

وتفضلـوا بقبول فائـق اإلحترام والتقـدير؛؛
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