تغييرات مهمة وواجبة اإلشعار في صندوق المتاجرة بالسلع بالدوالر

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

المحترمين

تحية طيبة وبعد ،نود إفادتكم بأنه سيتم إجراء تعديالت مهمة وواجبة اإلشعار في صندوق المتاجرة بالسلع بالدوالر 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 المتاجرة بالسلع بالدوالر ،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 المتاجرة بالسلع بالدوالر:

 -1االفصاح التفصيلي عن مجاالت االستثمار والسياسات التي يمكن للصندوق أن يتخذها:
مجاالت االستثمار:
يستثمر الصندوق أصوله بشكل رئيسي في صسقات المرابحة المقومة بالدوالر األمريكي.
ولتحقيق اهدافه يمكن للصندوق أن يستثمر في اآلتي:

أ.

االستثمار في األدوات المالية قصيرة ومتوسطة األجل األخرى التي تتسق مع الضوابط الشرعية المقررة مرن قبرل الهيئرة الشررعية،
مثل والوكالة والمضاربة والمشاركة وأدوات الدخل الثابت واتساقيات المبادلرة واتساقيرات إعرادة الشرراء وإعرادة الشرراء المعراكس،
باإلضافة إلى المنتجات المهيكلة واألوراق المالية المدعومة بأصول.

ب .االسررتثمار فرري أدوات أسررواق النقررد وأدوات الرردخل الثابررت المتوافقررة مررع الضرروابط الشرررعية والمصرردرة مررن أطررراف نظيرررة فرري
المملكة العربية السعودية ومرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي أو مع أطراف نظيرة عالمية مرخصة مرن هيئرات رقابيرة
مماثلررة ،بحيررو تكررون ذات تصررنيف ائتمرراني اسررتثماري لالمصررنسة مررن أي جهررة تصررنيف ائتمرراني) وفرري حالررة عرردم ترروفر تصررنيف
ائتماني لبعض تلك االطراف المصردرة سريقوم مردير الصرندوق بدراسرة وتحليرل وتقيريم أدوات أسرواق النقرد وأدوات الردخل الثابرت
المعنية قبل اتخاذ القرار االستثماري بما يشمله ذلك من تحليل ائتماني للمصدر ولرووراق الماليرة ذات العالقرة .ولرن يتجراوز الحرد
األعلى مع أي طرف نظير نسبة  %25من صافي قيمة أصول الصندوق.
ج .االستثمار في جميع األدوات المالية بما فيها تلك التي يصدرها مدير الصندوق لالريراض الماليرة) أو بنرك الريراض وبمرا ال يتنرافى
مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار واالستراتيجيات والقيود االستثمارية للصندوق ،وبشرط موافقة الهيئة الشرعية.

د.

االستثمار في وحدات صناديق االستثمار والتي تقوم بشكل رئيسي باالستثمار في المجاالت االسرتثمارية المرذكورة أعراله .وبمرا ال
يتنافى مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار.

ه .يجرروز للصررندوق أن يحصررل علررى أي تمويررل لحسررابه بشرررط أن ال تزيررد علررى  % 10مررن صررافي أصررول الصررندوق ،وينبغرري أن
يكون هذا التمويل مقدما ً من البنوك ويكون على أساس مؤقت ومتوافقا ً مع الضوابط الشرعية ،وال يجروز للصرندوق رهرن أصروله
أو إعطاء الدائنين حق استرداد ديونهم من أي أصول يملكها ،ما لم يكن ذلك ضروريا ً لعملية االقتراض المسموح له بها.
ستتوزع استثمارات الصندوق على فئات األصول التالية:
فئة األصول
أدوات أسواق النقد
أدوات الدخل الثابت متوسطة وطويلة األجل
وحدات الصناديق االستثمارية
أدوات الدخل الثابت دون التصنيف االستثماري

الحد األدنى
%0
%0
%0
%0

الحد األقصى
%100
%50
%20
%10

التغييرات الواجبة اإلشعار التي ستتم على صندوق المتاجرة بالسلع بالدوالر:
 -1تغيير اسم الصندوق:
تم تغيير اسم الصندوق من لصندوق المتاجرة بالسلع بالدوالر) إلى لصندوق الرياض للمتاجرة بالدوالر).

 -2تغيير في أيام التعامل:
تم تغيير أيام التعامل من لالسبت إلى األربعاء) لتصبح لاألحد إلى الخميس).

 -3تغيير آخر وقت لتلقي طلبات التعامل:
تم تغيير آخر وقت لتلقي طلبات التعامل من لالساعة الواحدة ظهراً) إلى لالساعة الثانية عشر ظهراً).

 -4تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق:
حدث تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق المتاجرة بالسلع بالدوالر ،بسب 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  /هيثم الكويليت) (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  /هيثم الكويليت)( ،صفة العضوية :غير مستقل).

 -5تغيير 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 انتاج السلع والخردمات النافعرة والتجرارة والصرناعة ومرا
إلى ذلك ،وال يجوز االستثمار في الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيسي ما يلي:





ممارسة األنشطة المالية التي ال تتوافق مع المعايير الشرعية كالبنوك التي تتعامل بالسائدة الربويرة وشرركات الترأمين
التقليدية.
انتاج وتوزيع الخمور والدخان ولحوم الخنزير ومشتقاتها أو اللحوم الغير مذبوحة على الطريقة الشرعية.
انتاج ونشر االفالم والكتب والمجالت والقنوات السضائية االباحية.
المطاعم والسنادق 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 لقروض وتسهيالت مدفوعة بسائدة) عن
 %33من متوسط القيمة السوقية للشركة.
 ال يجوز االستثمار في أسهم الشركات التي تزيد نسبة السيولة النقدية لالنقرود والحسرابات المدينرة) فيهرا عرن %45
من متوسط القيمة السوقية للشركة.
 ال يجوز االستثمار في أسهم الشركات التي تزيد فيها نسبة االستثمار الربوي لالودائع والسندات بسائدة مدفوعة) عرن
 %33من متوسط القيمة السوقية للشركة.
 ال يجوز االسرتثمار فري أسرهم الشرركات التري تزيرد فيهرا نسربة الردخل المحررم لمرن مصرادر غيرر متوافقرة مرع أحكرام
الشريعة) عن  %5من إجمالي دخل الشركة.
 يجوز للصرندوق االسرتثمار فري عمليرات المرابحرة والصركوك والشرهادات الماليرة وصرناديق االسرتثمار أو أي ادوات
أخرى تتوافق 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 المملوكرة فري
الصندوق مع الضوابط الشرعية وعدم وجودها كإحدى شركات مؤشر الصندوق ،فسيتم بيعها في مدة ال تتجاوز  90يومرا ً مرن
تاريخ المراجعة.

 التطهير
سوف تتم عملية تطهير الصندوق من الدخل المحرم الذي استلمه الصندوق ،حيو 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.

 -6تغيير 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.

