تغييرات مهمة وواجبة اإلشعار في صندوق الشامخ المتفق مع الشريعة

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

المحترمين

تحية طيبة وبعد ،نود إفادتكم بأنه سيتم إجراء تعديالت مهمة وواجبة اإلشعار في صندوق الشامخ 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 ،فإننا نود إشعاركم بأن مستندات
الصندوق ستشمل الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وملخص للمعلومات الرئيسية للصندوق.
تجدون أدناه ملخص بأهم التعديالت التي سيتم إجراؤها في صندوق الشامخ 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 الشامخ المتفق مع الشريعة:
 -1االفصاح التفصيلي عن مجاالت االستثمار والسياسات التي يمكن للصندوق أن يتخذها:
مجاالت االستثمار:
يستتثمر الصتتندوق الغالبيتة العممتتى متتن أصتتوله فتتي محفمتتة متتن الصتتناديق العاليتتة المختتاطر كصتتناديق األستتهم المحليتتة واالقليميتتة والدوليتتة
وصناديق التطوير العقاري وصناديق الملكية الخاصتة و يستتثمر الجتزء المتبقتي متن أصتوله فتي صتناديق التدخل الثابتت كصتناديق الصتكو
والعقار والتوريق والصناديق المتدنية المخاطر كصناديق أسواق النقد والمرابحة.
يجتتوز للصتتندوق أن يحصتتل علتتى أي تمويتتل لحستتابه بشتترط أن ال تزيتتد علتتى  % 10متتن صتتافي أصتتول الصتتندوق ،وينبغتتي أن يكتتون هتتذا
التمويل مقدما ً من البنو ويكون على أساس مؤقت ومتوافقا ً مع الضوابط الشرعية ،وال يجوز للصندوق رهن أصوله أو إعطاء التدائنين حتق
استرداد ديونهم من أي أصول يملكها ،ما لم يكن ذل 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

بدون

بدون

صناديق الدخل الثابت

بدون

بدون

الصناديق عالية المخاطر

%70

بدون

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 الشامخ المتفق مع الشريعة:
 -1تغيير اسم الصندوق:
تم تغيير اسم الصندوق من (صندوق الشامخ المتفق مع الشريعة) إلى (صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة).

 -2تغيير في مؤشر الصندوق:
تغير المؤشر من (مؤشر داو جونز اإلسالمي بنسبة  %76.5والمؤشر ستاندرد آند بورز لألسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة بنسبة
 %8.10والمؤشر الخليجي االسالمي إم إس سي آي (بدون السعودية) بنسبة  %5.4وسعر تكلفة التمويل بين البنو باللاير السعودي لمدة
شهر بنسبة  )%10إلى (المؤشر اإلرشادي المركب الذي يتكون من :متوسط سعر تكلفة التمويل بين البنو باللاير السعودي لمدة 6
شهر( )SIBIDبنسبة  %20ومؤشر داو جونز االسالمي بنسبة .)%80

 -3تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق:
حدث تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق الشامخ المتفق مع الشريعة ،بسبب استقالة عضو مجلس اإلدارة (األستا  /علي
القويز) (صفة العضوية :غير مستقل) واستقالة عضو مجلس اإلدارة (األستا  /نذير المهدي) (صفة العضوية :غير مستقل)
وتعيين عضو مجلس اإلدارة (األستا  /فراج القباني) (صفة العضوية :غير مستقل) وتعيين عضو مجلس اإلدارة (األستا ة /أمل
األحمد) (صفة العضوية :غير مستقلة) وتعيين عضو مجلس اإلدارة (األستا  /رائد بركاتي) (صفة العضوية :غير مستقل)
و لك اعتباراً من تاريخ (  15رجب 1439هـ) الموافق ( 1ابريل 2018م) ليصبح أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير:
( -1الدكتور /عبدالوهاب ابو داهش)( ،صفة العضوية :مستقل).
( -2األستا  /سطام السويلم)( ،صفة العضوية :مستقل).
( -3األستا  /عادل العتيق)( ،صفة العضوية :غير مستقل).
( -4األستا  /فراج القباني)( ،صفة العضوية :غير مستقل).
( -5األستا ة /أمل األحمد)( ،صفة العضوية :غير مستقل).
( -6األستا  /رائد بركاتي)( ،صفة العضوية :غير مستقل).

 -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 النافعتة والتجتارة والصتناعة ومتا إلتى ذلت  ،وال
يجوز االستثمار في الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيسي ما يلي:








ممارسة األنشطة المالية التي ال تتوافق مع المعايير الشرعية كالبنو 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 وكذل 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) عتن  %33متن
متوسط القيمة السوقية للشركة.









ال يجوز االستثمار في أسهم الشركات التي تزيد نسبة السيولة النقديتة (النقتود والحستابات المدينتة) فيهتا عتن  %45متن متوستط
القيمة السوقية للشركة.
ال يجوز االستثمار في أسهم الشركات التي تزيد فيها نسبة االستثمار الربوي (الودائع والستندات بفائتدة مدفوعتة) عتن  %33متن
متوسط القيمة السوقية للشركة.
ال يجوز االستثمار في أسهم الشركات التي تزيتد فيهتا نستبة التدخل المحترم (متن مصتادر غيتر متوافقتة متع أحكتام الشتريعة) عتن
 %5من إجمالي دخل الشركة.
يجوز للصندوق االستثمار في عمليات المرابحة والصتكو والشتهادات الماليتة وصتناديق االستتثمار أو أي ادوات أخترى تتوافتق
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 فتي الصتندوق متع
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.

