تغييرات مهمة وواجبة اإلشعار في صندوق الشامخ

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

المحترمين

تحية طيبة وبعد ،نود إفادتكم بأنه سيتم إجراء تعديالت مهمة وواجبة اإلشعار في صندوق الشامخ 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 الشامخ ،علما ً بأن هذه التعديالت ستكون سارية على
تعامالت العمالء الحاليين والمستقبلين من تاريخ  1ابريل 2018م.
لالستسسار ،نأمل منكم االتصال بالرقم 920012299

تفاصيل التغييرات المهمة والواجبة اإلشعار

التغييرات المهمة التي ستتم على صندوق الشامخ:
 -1االفصاح التفصيلي عن مجاالت االستثمار والسياسات التي يمكن للصندوق أن يتخذها:
مجاالت االستثمار:
يستتثمر الصتتندوق الغالبيتة العممتتى متتن أصتتوله فتتي محسمتتة متتن الصتتناديق العاليتتة المختتاطر كصتتناديق األستتهم المحليتتة واالقليميتتة والدوليتتة
وصناديق التطوير العقتار وصتناديق الملكيتة الخاصتة و يستتثمر الجتزء المتبقتي متن أصتوله فتي صتناديق التدخل الثابتت كصتناديق الستندات
والصكوك والعقار والتوريق والصناديق المتدنية المخاطر كصناديق أسواق النقد والمرابحة.
يجوز للصندوق أن يقترض لحسابه بشرط أن ال يزيد على  % 10من صافي أصول الصندوق ،وينبغي أن يكتون هتذا االقتتراض مقتدما ً متن
البنوك ويكون على أساس مؤقت ومتوافقا ً مع الضوابط الشرعية ،وال يجوز للصتندوق رهتن أصتوله أو إعطتاء التدائنين حتق استترداد ديتونهم
من أ 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

بدون

بدون

صناديق الدخل الثابت

بدون

بدون

الصناديق عالية المخاطر

%70

بدون

وسيكون لمدير الصندوق الخيار المطلق في زيادة أو تخسيض وزن القيمة السوقية أل منطقة أو سوق وأن يزيد أو يخسض الوزن من فئات
االصول لألوزان المشار إليها.

التغييرات الواجبة اإلشعار التي ستتم على صندوق الشامخ:
 -1تغيير اسم الصندوق:
تم تغيير اسم الصندوق من (صندوق الشامخ ) إلى (صندوق الرياض الجر ء).

 -2تغيير في مؤشر الصندوق:
تغير المؤشر من (مؤشر "إم إس سي أ " العالمي بنسبة  %76.5ومؤشر تداول العام لألسهم السعودية بنسبة  %8.10والمؤشر الخليجي
االسالمي "إم إس سي أ " (بدون السعودية) بنسبة  %5.4وصافي متوسط عائد وديعة باللاير السعود لمدة شهر بنسبة  ).%1إلى
(المؤشر اإلرشاد المركب الذ يتكون من :مؤشر " "Barclays Capبنسبة  %20ومؤشر " "MSCI ACWIبنسبة .)%80

 -3تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق:
حدث تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق الشامخ ،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).

 -4تغيير 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.

