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 م.2018مارس  8هـ  الموافق  1439جمادى اآلخرة  20: لتاريخا

  العالمية هسهمصندوق األفي  اإلشعارواجبة مهمة والموضوع: تغييرات 

 المحترمين  مالكي الوحدات  /الهسادة

تحهسين  إلىهدف ت العالمية هسهمصندوق األفي  اإلشعارواجبة مهمة و تعديالت، نود إفادتكم بأنه هسيتم إجراء تحية طيبة وبعد

المعدلة الصادرة  االهستثمارئحة صناديق البأحكام اجراء تعديالت في مهستندات الصندوق لاللتزام  إلىباإلضافة  أداء الصندوق

 .بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات من قبل مجلس هيئة الهسوق المالية 

فإننا نود إشعاركم بأن مهستندات ، المعدلة الصادرة من قبل مجلس هيئة الهسوق الماليةالئحة صناديق االهستثمار مع تماشياً و

  للصندوق. ةمعلومات وملخص للمعلومات الرئيهسيمذكرة الو واألحكامالشروط الصندوق هستشمل 

تكون هسارية هذه التعديالت هس بأن، علماً ةالعالمي هسهمصندوق األالتي هسيتم إجراؤها في  التعديالتملخص بأهم  أدناهتجدون 

 م.2018 ابريل 1من تاريخ الحاليين والمهستقبلين  العمالء تعامالتعلى 

 920012299م بالرق االتصالهستسهسار، نأمل منكم لال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اإلشعارتفاصيل التغييرات المهمة والواجبة 

 

 

 :العالمية سهمصندوق األالتي ستتم على  مهمةلتغييرات الا

 ن يتخذها:صندوق ألعن مجاالت االستثمار والسياسات التي يمكن لالتفصيلي االفصاح  -1

 مجاالت االستثمار:

الشووركات العالميووة الموزعووة علووى مختلووف الوودول والقطاعووات المتوافقووة مووع الضوووابط  أهسووهميقوووم الصووندوق باالهسووتثمار بشووكل رئيهسووي فووي 

 الشرعية.

 

 :للصندوق ان يهستثمر في اآلتيولتحقيق اهدافه يمكن 

 %.10الشركات الواقعة خارج المؤشر بما ال يتجاوز  أهسهماالهستثمار في  .أ

 االهستثمار في الطروحات األولية. .ب

 االهستثمار في حقوق األولوية المتداولة. .ج

 االهستثمار في الصناديق العقارية المتداولة )ريت(. .د

 (.ETFاالهستثمار في صناديق المؤشرات ) .ه

في أدوات أهسواق النقد والصكوك المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقورة مون الهيئوة الشورعية والمصودرة مون أطوراف االهستثمار  .و
نظيرة ذات تصنيف ائتماني اهستثماري )المصنسة من أي جهة تصنيف ائتماني( وفي حالة عدم توفر تصنيف ائتماني لوبع  تلوك 

ل وتقيوويم أدوات أهسووواق النقوود والصووكوك المعنيووة قبوول اتخوواذ القوورار األطووراف المصوودرة هسوويقوم موودير الصووندوق بدراهسووة وتحليوو
االهستثماري بما يشمله ذلك من تحليل ائتماني للمصودر ولوروراق الماليوة ذات العالقوة. ولون يتجواوز الحود األعلوى موع أي طورف 

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.25نظير نهسبة 

قوم بشكل رئيهسي باالهسوتثمار فوي المجواالت االهسوتثمارية الموذكورة أعواله، وبموا االهستثمار في وحدات صناديق االهستثمار والتي ت .ز
 ال يتنافى مع متطلبات الئحة صناديق االهستثمار.

% مون صوافي أصووول الصوندوق، وينبغووي أن  10يجووز للصوندوق أن يحصوول علوى أي تمويول لحهسووابه بشورط أن ال تزيود علووى  .ح
ى أهساس مؤقت ومتوافقاً مع الضوابط الشرعية، وال يجوز للصندوق رهن أصووله يكون هذا التمويل مقدماً من البنوك ويكون عل

 أو إعطاء الدائنين حق اهسترداد ديونهم من أي أصول يملكها، ما لم يكن ذلك ضرورياً لعملية االقترا  المهسموح له بها.

 

 :العالمية سهمصندوق األالتي ستتم على  اإلشعارالتغييرات الواجبة 

 الصندوق:تغيير اسم  -1

 (.العالمية المتوافقة مع الشريعة هسهم)صندوق الريا  لر إلى( العالمية هسهمصندوق األتم تغيير اهسم الصندوق من )

 

  :المصروفات اإلداريةفي تغيير  -2

 % من قيمة أصول الصندوق.0.20 إلى% من قيمة أصول الصندوق 0.30تم تخسي  المصروفات اإلدارية من 

 

 

 



 الصندوق:  إدارةتغيير في عضوية مجلس   -3

/ علي القويز( )صفة هستا )األ دارةبسب اهستقالة عضو مجلس اإل، العالمية هسم صندوق األ إدارةحدث تغيير في عضوية مجلس 

)صفة العضوية: غير مستقل( وتعيين عضو  / نذير الممدي( هستا )األ دارةالعضوية: غير مستقل( واهستقالة عضو مجلس اإل

ة/ أمل األحمد( )صفة هستا )األ دارة/ فراج القباني( )صفة العضوية: غير مستقل( وتعيين عضو مجلس اإلهستا )األ دارةلس اإلمج

( )صفة العضوية: غير مستقل( و لك اعتباراً من رائد البركاتي/ هستا )األ دارةالعضوية: غير مستقلة(  وتعيين عضو مجلس اإل

 الصندوق بعد التغيير: إدارةم( ليصبح أعضاء مجلس 2018ابريل  1)هـ( الموافق 1439رجب  15 تاريخ )

 )الدكتور/ عبدالوهاب ابو داهش(، )صفة العضوية: مستقل.( -1

 / هسطام السويل (، )صفة العضوية: مستقل.(هستا )األ -2

 / عادل العتيق(، )صفة العضوية: غير مستقل.(هستا )األ -3

 وية: غير مستقل.(/ فراج القباني(، )صفة العضهستا )األ -4

 ة/ أمل األحمد(، )صفة العضوية: غير مستقل.(هستا )األ -5

 (، )صفة العضوية: غير مستقل.(رائد البركاتي/ هستا )األ -6

 

 رات في الضوابط الشرعية:يتغي -4

 الضوابط الشرعية الجديدة:

 

 :بيانها التالي المالية الريا  في الشرعية الهيئة قررتها التي لالهستثمار الشرعية للضوابط وفقاً  أصوله كافة الصندوق يهستثمر

 بالنشاط المتعلقة الضوابط : 

يجب ان يقتصر االهستثمار على الشركات ذات االغرا  المباحة مثل انتاج الهسلع والخودمات النافعوة والتجوارة والصوناعة وموا 

 يلي: ذلك، وال يجوز االهستثمار في الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيهسي ما إلى

  ممارهسة االنشطة المالية التي ال تتوافق مع المعايير الشرعية كالبنوك التي تتعامل بالسائدة الربويوة وشوركات التوأمين
 التقليدية.

 .انتاج وتوزيع الخمور والدخان ولحوم الخنزير ومشتقاتها أو اللحوم الغير مذبوحة على الطريقة الشرعية 

 ت والقنوات السضائية االباحية.انتاج ونشر االفالم والكتب والمجال 

 المحرم. المطاعم والسنادق التي تقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو غيره وكذلك اماكن اللهو 

  .أي نشاط آخر تقرر الهيئة الشرعية عدم جواز االهستثمار فيه 

 :الضوابط المتعلقة بأدوات االستثمار 

  هسبة المديونية الربوية )قرو  وتهسهيالت مدفوعة بسائدة( عن الشركات التي تزيد فيها ن أهسهمال يجوز االهستثمار في
 % من متوهسط القيمة الهسوقية للشركة.33

  45نهسبة الهسيولة النقدية )النقوود والحهسوابات المدينوة( فيهوا عون   الشركات التي تزيد أهسهمال يجوز االهستثمار في %
 من متوهسط القيمة الهسوقية للشركة.

  شركات التي تزيد فيها نهسبة االهستثمار الربوي )الودائع والهسندات بسائدة مدفوعة( عون ال أهسهمال يجوز االهستثمار في
 % من متوهسط القيمة الهسوقية للشركة.33

  الشوركات التوي تزيود فيهوا نهسوبة الودخل المحورم )مون مصوادر غيور متوافقوة موع أحكوام  أهسوهمال يجوز االهسوتثمار فوي
 % من إجمالي دخل الشركة.5الشريعة( عن 



 لصوندوق االهسوتثمار فوي عمليوات المرابحوة والصوكوك والشوهادات الماليوة وصوناديق االهسوتثمار أو أي ادوات يجوز ل
 اخرى تتوافق مع الضوابط الشرعية.

  .ال يجوز تأجير األصول العقارية إال ألنشطة ذات غر  مباح 

 .يجوز تعامل الصندوق بصيغ التمويل المتوافقة مع الضوابط الشرعية فقط 

 االهستثمارية التالية، إال بعد موافقة الهيئة الشرعية:  من خالل األدوات هسهماول األال يجوز تد 
  .الصور الجائزة من المشتقات المالية -

 .الصور الجائزة من البيع على المكشوف -

  .المملوكة للصندوق هسهمالصور الجائزة من اقرا  األ -

 الدورية المراجعة  

 فوي المملوكوة الشركات إحدى موافقة عدم حال وفي دوري، بشكل الشرعية الضوابط مع المهساهمة الشركات توافق دراهسة تتم

 مون يومواً  90 تتجاوز ال مدة في بيعها فهسيتم الصندوق، مؤشر شركات كإحدى وجودها وعدم الشرعية الضوابط مع الصندوق

 . المراجعة تاريخ

 

 التطهير  

 الدخل نهسبة بتحديد الصندوق مدير يقوم حيث الصندوق، اهستلمه الذي المحرم الدخل من الصندوق تطهير عملية تتم هسوف

 األعمال على خالله من الصرف يتم خاص حهساب في وايداعها فيها المهستثمر المهساهمة للشركات الموزعة االرباح من المحرم

 .الخيرية

 

 تغيير في مستندات الصندوق:  -5

مهستندات الصندوق هستشمل  ، فإنالمعدلة الصادرة من قبل مجلس هيئة الهسوق الماليةمع الئحة صناديق االهستثمار تماشياً 

 للصندوق. مذكرة المعلومات وملخص للمعلومات الرئيهسيةو واألحكامالشروط 

 


