تغييرات مهمة وواجبة اإلشعار في صندوق الهادئ المتفق مع الشريعة

التاريخ 20 :جمادى اآلخرة 1439هـ الموافق  8مارس 2018م.
الموضوع :تغييرات مهمة وواجبة اإلشعار في صندوق الهادئ المتفق مع الشريعة
السادة /مالكي الوحدات

المحترمين

تحية طيبة وبعد ،نود إفادتكم بأنه سيتم إجراء تعديالت مهمة وواجبة اإلشعار في صندوق الهادئ المتفق مع الشريعة تهدف إلى
تحسين أداء الصندوق باإلضافة إلى اجراء تعديالت في مستندات الصندوق لاللتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار المعدلة
الصادرة من قبل مجلس هيئة السوق المالية بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.
وتماشيا ً مع الئحة صناديق االستثمار المعدلة الصادرة من قبل مجلس هيئة السوق المالية ،فأننا نود إشعاركم بأن مستندات
الصندوق ستشمل الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وملخص للمعلومات الرئيسية للصندوق.
تجدون أدناه ملخص بأهم التعديالت التي سيتم إجراؤها في صندوق الهادئ المتفق مع الشريعة ،علما ً بأن هذه التعديالت
ستكون سارية على تعامالت العمالء الحاليين والمستقبلين من تاريخ  1ابريل 2018م.
لالستفسار ،نأمل منكم االتصال بالرقم 920012299

تفاصيل التغييرات المهمة والواجبة اإلشعار

التغييرات المهمة التي ستتم على صندوق الهادئ المتفق مع الشريعة:
 -1االفصاح التفصيلي عن مجاالت االستثمار والسياسات التي يمكن للصندوق أن يتخذها:
مجاالت االستثمار:
يستثمر الصندوق الغالبية العظمى من أصوله فيي صيناديق متدنيية المخياطر كصيناديق أسيواق النقيد والمرابحية وفيي صيناديق اليدخل الثابيت
كصناديق الصكوك والعقار والتوريق وبشكل ثانوي في صيناديق عاليية المخياطرة كصيناديق األسيهم المحليية واالقليميية والدوليية وصيناديق
التطوير العقاري وصناديق الملكية الخاصة.
يجييوز للصييندوق أن يحصييل علييى أي تمويييل لحسييابه بشييرط أن ال تزيييد علييى  % 10ميين صييافي أصييول الصييندوق ،وينبغييي أن يكييون هييذا
التمويل مقدما ً من البنوك ويكون على أساس مؤقت ومتوافقا ً مع الضوابط الشرعية ،وال يجوز للصندوق رهن أصوله أو إعطاء اليدائنين حيق
استرداد ديونهم من أي أصول يملكها ،ما لم يكن ذلك ضروريا ً لعملية االقتراض المسموح له بها.

سياسات مدير الصندوق:
سوف يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في صناديق الرياض المالية وفقا ً لالتي:

حد ادنى

حد اعلى

الصناديق متدنية المخاطر

%80

بدون

صناديق الدخل الثابت

بدون

بدون

الصناديق عالية المخاطر

بدون

%10

وسيكون لمدير الصندوق الخيار المطلق في زيادة أو تخفيض وزن القيمة السوقية ألي منطقة أو سوق وأن يزيد أو يخفض الوزن من فئات
االصول لألوزأن المشار إليها.

التغييرات الواجبة اإلشعار التي ستتم على صندوق الهادئ المتفق مع الشريعة:
 -1تغيير اسم الصندوق:
تم تغيير اسم الصندوق من (صندوق الهادئ المتفق مع الشريعة) إلى (صندوق الرياض المتحفظ المتوافق مع الشريعة).

 -2تغيير في مؤشر الصندوق:
تغير المؤشر من (مؤشر داو جونز اإلسالمي بنسبة  %8.5والمؤشر ستاندرد أند بورز لألسم السموودةة المتواقةمة ممل العمرةوة
بنسبة  %0.9والمؤشر الخليجي االسالمي إم إس سي آي (بدون السوودةة) بنسبة  %0.6وسور تكلفة التموةل بين البنوك بالرةال
السوودي لمدة ش ر بنسبة  )%90إلى (المؤشر اإلرشادي المركم الم ي ةتكمون ممن :متوسم سمور تكلفمة التموةمل بمين البنموك
بالرةمممال السممموودي لممممدة شممم ر( )SIBIDبنسمممبة  ،%80متوسممم سمممور تكلفمممة التموةمممل بمممين البنممموك بالرةمممال السممموودي لممممدة 6
ش ور( )SIBIDبنسبة .)%20

 -3تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق:
حدث تغيير قي عضوةة مجلس إدارة صندوق ال ادئ المتفق مل العرةوة ،بسب استةالة عضو مجلس اإلدارة (األستا  /علي
الةوةز) (صفة الوضوةة :غير مستةل) واستةالة عضو مجلس اإلدارة (األستا  /ن ةر الم دي) (صفة الوضوةة :غير مستةل)
وتويين عضو مجلس اإلدارة (األستا  /قراج الةباني) (صفة الوضوةة :غير مستةل) وتويين عضو مجلس اإلدارة (األستا ة /أمل
األحمد) (صفة الوضوةة :غير مستةلة) وتويين عضو مجلس اإلدارة (األستا  /رائد بركاتي) (صفة الوضوةة :غير مستةل)
و لك اعتباراً من تارةخ (  15رج 1439هـ) المواقق ( 1ابرةل 2018م) ليصبح أعضاء مجلس إدارة الصندوق بود التغيير:
( -1الدكتور /عبدالوهاب ابو داهش)( ،صفة الوضوةة :مستةل).
( -2األستا  /سطام السوةل )( ،صفة الوضوةة :مستةل).
( -3األستا  /عادل الوتيق)( ،صفة الوضوةة :غير مستةل).
( -4األستا  /قراج الةباني)( ،صفة الوضوةة :غير مستةل).
( -5األستا ة /أمل األحمد)( ،صفة الوضوةة :غير مستةل).
( -6األستا  /رائد بركاتي)( ،صفة الوضوةة :غير مستةل).

 -4تغييرات في الضوابط الشرعية:
الضوابط الشرعية الجديدة:
يستثمر الصندوق كافة أصوله وفقا ً للضوابط الشرعية لالستثمار التي قررتها الهيئة الشرعية في الرياض المالية التالي بيانها:


الضوابط المتعلقة بالنشاط :
يجب أن يقتصر االستثمار على الشركات ذات االغراض المباحة مثل أنتاج السلع والخدمات النافعية والتجيارة والصيناعة وميا إليى ذليك ،وال
يجوز االستثمار في الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيسي ما يلي:








ممارسة األنشطة المالية التي ال تتوافق مع المعايير الشرعية كالبنوك التي تتعامل بالفائدة الربوية وشركات التأمين التقليدية.
انتاج وتوزيع الخمور والدخان ولحوم الخنزير ومشتقاتها أو اللحوم الغير مذبوحة على الطريقة الشرعية.
انتاج ونشر االفالم والكتب والمجالت والقنوات الفضائية االباحية.
المطاعم والفنادق التي تقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو غيره وكذلك اماكن اللهو المحرم.
أي نشاط آخر تقرر الهيئة الشرعية عدم جواز االستثمار فيه.

الضوابط المتعلقة بأدوات االستثمار:
 ال يجوز االستثمار في أسهم الشركات التي تزيد فيها نسبة المديونية الربوية (قروض وتسهيالت مدفوعة بفائدة) عين  %33مين
متوسط القيمة السوقية للشركة.









ال يجوز االستثمار في أسهم الشركات التي تزيد نسبة السيولة النقديية (النقيود والحسيابات المدينية) فيهيا عين  %45مين متوسيط
القيمة السوقية للشركة.
ال يجوز االستثمار في أسهم الشركات التي تزيد فيها نسبة االستثمار الربوي (الودائع والسيندات بفائيدة مدفوعية) عين  %33مين
متوسط القيمة السوقية للشركة.
ال يجوز االستثمار في أسهم الشركات التي تزييد فيهيا نسيبة اليدخل المحيرم (مين مصيادر غيير متوافقية ميع أحكيام الشيريعة) عين
 %5من إجمالي دخل الشركة.
يجوز للصندوق االستثمار في عمليات المرابحة والصيكوك والشيهادات الماليية وصيناديق االسيتثمار أو أي ادوات أخيرى تتوافيق
مع الضوابط الشرعية.
ال يجوز تأجير األصول العقارية إال ألنشطة ذات غرض مباح.
يجوز تعامل الصندوق بصيغ التمويل المتوافقة مع الضوابط الشرعية فقط.
ال يجوز تداول األسهم من خالل األدوات االستثمارية التالية ،إال بعد موافقة الهيئة الشرعية:
 الصور الجائزة من المشتقات المالية. الصور الجائزة من البيع على المكشوف. -الصور الجائزة من اقراض األسهم المملوكة للصندوق.



المراجعة الدورية
تتم دراسة توافق الشركات المساهمة مع الضوابط الشرعية بشكل دوري ،وفي حال عدم موافقة إحدى الشركات المملوكة فيي الصيندوق ميع
الضوابط الشرعية وعدم وجودها كإحدى شركات مؤشر الصندوق ،فسيتم بيعها في مدة ال تتجاوز  90يوما ً من تاريخ المراجعة.

 التطهير
سوف تتم عملية تطهير الصندوق من الدخل المحرم الذي استلمه الصندوق ،حيث يقوم مدير الصندوق بتحديد نسبة الدخل المحرم من
األرباح الموزعة للشركات المساهمة المستثمر فيها وإيداعها في حساب خاص يتم الصرف من خالله على األعمال الخيرية.

 -5تغيير في مستندات الصندوق:
تماشيا ً مع الئحة صناديق االستثمار المعدلة الصادرة من قبل مجلس هيئة السوق المالية ،فإن مستندات الصندوق ستشمل الشروط واألحكام
ومذكرة المعلومات وملخص للمعلومات الرئيسية للصندوق.

