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 صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك
 

ابحات والصكوك واجب اإِلشعار تغيير إعالن املوضوع :  على الشروط واألحكام الخاصة بصندوق مشاركة للمر

 

 عزيزي عميل صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك  

 بعد التحية والتقدير ،، 

 :   واجب اإلشعار هيير وتفاصيل التغي  م2021/ 1/ 11ه املوافق 27/5/1442 تعلن شركة مشاركة املالية عن تغييرات واجبة اإلشعار لصندوق مشاركة للمرابحات والصكوك وسيتم تطبيق هذه التغيرات في تاريخ 

 الفقرة )و(  علومات ( من مذكرة امل10املادة )

الحاليالنص  النص بعد التغيير   

 .ذي العالقة الصندوق  مجلس عضو فيها  يشارك التي  الصناديق إدارة مجالس جميع يوضح بيان ) و

 إبراهيم بن فهد العساف 

 رئيس مجلس اإلدارة )عضو غير مستقل(   -صندوق مشاركة لألسهم السعودية  -1

 رئيس مجلس اإلدارة ) عضو غير مستقل( –صندوق مشاركة ريت  -2

 أحمد بن محمد بن مصطفى إسماعيل  

 عضو مستقل   -صندوق مشاركة لألسهم السعودية  -1

 عضو مستقل –صندوق مشاركة ريت  -2

 

ذي   الصندوق  مجلس عضو فيها  يشارك التي  الصناديق إدارة مجالس جميع يوضح بيان ) و

 .العالقة

 إبراهيم بن فهد العساف 

 رئيس مجلس اإلدارة )عضو غير مستقل( -صندوق مشاركة للطروحات األولية -3

 رئيس مجلس اإلدارة ) عضو غير مستقل( –صندوق مشاركة ريت  -4

 أحمد بن محمد بن مصطفى إسماعيل  

 عضو مستقل   -صندوق مشاركة للطروحات األولية -3

 عضو مستقل –صندوق مشاركة ريت  -4
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 فقرة )ز( ( من مذكرة املعلومات  12املادة ) 

 النص الحالي النص بعد التغيير 

تلك   بخالف (عضو لكل الرئيسة العمل ز( أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة

 : الصندوق  مدير بأعمال املرتبطة األنشطة

 رئيس مجلس اإلدارة –الدكتور/ عايض بن فرحان القحطاني  •

القطاع الصناعي –العقاري القطاع   

 نائب رئيس مجلس اإلدارة –السيد/ فهد بن سليمان الراجحي  •

القطاع التجاري  –القطاع الصناعي   

 عضو   –السيد/ فهد بن محمد بامردوف  •

القطاع الصناعي –القطاع التجاري  –القطاع العقاري   

 عضو –السيد/ إبراهيم بن محمد آل الشيخ   •

القطاع التجاري  –القطاع العقاري   

 الرئيس التنفيذي –عضو   –السيد/ إبراهيم بن فهد العساف  •

األنشطة املحاسبية  –القطاع اإلستثماري   

 عضو مستقل   –زياد بن بسام البسام  الدكتور/  •

 ملالي واإلئتمانياالقطاع  – عقاري القطاع ال

 عضو مستقل   –السيد/ محمد بن سليمان الحربي  •

القطاع املالي واإلئتماني –القطاع الصناعي   

 عضو مستقل  –السيد/ خالد بن صالح العقيل  •

 القطاع املصرفي –القطاع اإلستثماري 

 

 بخالف (عضو لكل الرئيسة العمل ز( أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة

  الصندوق  مدير بأعمال  املرتبطة تلك األنشطة

 رئيس مجلس اإلدارة –الدكتور/ عايض بن فرحان القحطاني  •

القطاع الصناعي –القطاع العقاري   

 نائب رئيس مجلس اإلدارة –السيد/ فهد بن سليمان الراجحي  •

القطاع التجاري  –القطاع الصناعي   

 عضو   –السيد/ فهد بن محمد بامردوف  •

القطاع الصناعي –القطاع التجاري  –القطاع العقاري   

 عضو –السيد/ إبراهيم بن محمد آل الشيخ   •

القطاع التجاري  –القطاع العقاري   

 الرئيس التنفيذي –عضو   –السيد/ إبراهيم بن فهد العساف  •

األنشطة املحاسبية  –القطاع اإلستثماري   

 عضو مستقل   –سامي تيسير سلمان  الدكتور/  •

 الحوكمة   –القطاع اإلستثماري 

 عضو مستقل   –السيد/ محمد بن سليمان الحربي  •

القطاع املالي واإلئتماني –القطاع الصناعي   

 عضو مستقل  –السيد/ خالد بن صالح العقيل  •

 القطاع املصرفي –القطاع اإلستثماري 

 

 

 أن هذه التغيير كما يقر مدير الصندوق بأن التغيير املقترح ال يتعارض مع الئحة صناديق اإلستثمار واللوائح التنفيذية األخرى وأي نظام معمول به في ا
ً
    م11/1/2021ه املوافق 1442/ 27/5تسري بتـاريخ ات ململكة ، علما


