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 املحترمين     مالك وحدات صندوق أرباح الخليجي للسيولة   :السادة

 ي للسيولة صندوق أرباح الخليجاسم الصندوق:  

 غير أساسيةتغييرات  اإلشعـار بخصوص -املوضوع: 
 

 وتحية طيبة وبعــد:                                                                  ، وبركاته،السالم عليكم ورحمة هللا 

( املادة  في  الواردة  اإلشعار  متطلبات  الى  الوحدات    -63باإلشارة  ومالكي  الهيئة  أساسيةإشعار  غير  تغييرات  من  بأي  صناديق ل (  ئحة 

،  رات التالية على الشروط والحكاميسعادتكم التكرم بالطالع على اجراءات التغي، نأمل من هيئة السوق املالية  الستثمار الصادرة عن

ا ملا نصت عليه لئحة صناديق الستثمار املحدثة، باإلضافة لتعيين عضو  
ً

 جديدوالتي تتضمن تعديل شروط وأحكام الصندوق وفق

 : على النحو التاليضمن لجنة الرقابة الشرعية للصندوق وذلك 

 4/ 45/2022ص  :  الـرقـم 

 ه 14/04/1444 :  التاريخ

افق   م 08/11/2022 :  املو

رقم   الصيغة الحالية الصيغة املقترحة ييرمبررات التغ

 املادة

التغيير    - التغييرات سبب  كافة  يقتض ي 

صناديق  الئحة  عليها  نصت  التي 

 االستثمار املحدثة. 

شروط وأحكام صندوق أرباح الخليجي 

 للسيولة:

جرى تعديل شروط وأحكام الصندوق 

وفًقا ملا نصت عليه الئحة صناديق 

 االستثمار املعدلة والتي يعمل بها حالًيا. 

شروط وأحكام صندوق أرباح 

 :الخليجي للسيولة

تعكس شروط وأحكام الصندوق ما  

نصت عليه الئحة صناديق االستثمار 

 السابقة. 

 

 

 

 

 

   1ملحق 

 

 

عضو    - تعيين  للجنة    جديدجرى 

ضمن الشرعية،   تضمينه  جرى  ولذلك 

 لجنة الرقابة الشرعية للصندوق.  

 لجنة الرقابة الشرعية: 

 

  الدكتور /  الشيخ فضيلة .1

   الشبيلي هللا  عبد  بن يوسف

  بن محمد جامعة اإلمام من تخرج

  على وحصل اإلسالمية سعود

 من الدكتوراه  على حصل ثم املاجستير 

  عمل وقد هـ،1422 عام نفسه القسم

 
ً
  باحثا

ً
  املظالم بديوان شرعيا

ً
 ومعيدا

 
ً
  وأمينا

ً
  املقارن  الفقه لقسم ووكيال

  أوفد ثم  ،للقضاء العالي باملعهد

 في اإلسالمية العلوم بمعهد للتدريس

 هـ،1424-1420 الفترة  خالل أمريكا

  العالي باملعهد تدريس هيئة عضو واآلن

: منها جهات عده  في عضو وهو .للقضاء

  ومجمع السعودية الفقهية الجمعية

 الشمالية، بأمريكا الشريعة فقهاء

 ملراجعة الشرعية اللجنة عضو وكذلك

  العربية باململكة الزكاة  جباية تنظيم

 . السعودية

 لجنة الرقابة الشرعية: 

 

  يوسف الدكتور /  الشيخ فضيلة .1

   الشبيلي هللا  عبد بن

  بن محمد جامعة اإلمام من تخرج

  على وحصل اإلسالمية سعود

  على حصل ثم املاجستير 

 عام نفسه القسم من الدكتوراه 

  عمل وقد هـ،1422
ً
  باحثا

ً
 شرعيا

  املظالم بديوان
ً
  ومعيدا

ً
 وأمينا

 
ً
  باملعهد املقارن  الفقه لقسم ووكيال

  للتدريس أوفد ثم ،للقضاء  العالي

 أمريكا في اإلسالمية العلوم بمعهد

  واآلن هـ،1424-1420 الفترة  خالل

  العالي باملعهد تدريس هيئة عضو

 جهات عده  في عضو وهو .للقضاء

  السعودية الفقهية الجمعية: منها

  بأمريكا الشريعة فقهاء ومجمع

  اللجنة عضو وكذلك الشمالية،

 جباية تنظيم ملراجعة الشرعية

 . السعودية العربية باململكة الزكاة 
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يتعارض مع ل  التغيير املقترح ل  في   واللوائح    الستثمار ئحة صناديق  ويقر مدير الصندوق )أرباح املالية( بأن  به  التنفيذية األخرى وأي نظام معمول 

 اململكة العربية السعودية.  

 

   والتقـدير؛  الحتراموتفضلـوا بقبول فائـق 

   

  املحسن عبد/  الشيخ فضيلة .2

 مسعد  آل زيد بن

 اإلمام بجامعة الشريعة كلية من تخرج

 اإلسالمية سعود بن محمد

 في املاجستير  على وحصل  ،بالرياض

  املعهد من املقارن  الفقه

 الدكتوراه  على وحصل للقضاء، العالي

  عمل للقضاء، العالي املعهد من
ً
  قاضيا

  ثم بالطائف العامة املحكمة في
ً
  مفتشا

 
ً
  ثم قضائيا

ً
  للشؤون العدل لوزارة  وكيال

  عام وحتى هـ١٤٣٠عام من القضائية

ُعين قاض ي استئناف  ثم  هـ١٤٣٦

بمحكمة االستئناف بمكة املكرمة،  

 متفرغ لألعمال الخاصة.
ً
 وحاليا

 

  املحسن عبد بن جميل /  الشيخ . فضيلة3

   الخلف

 عميد منصب جميل الشيخ الدكتور  شغل

  بن محمد اإلمام بجامعة الشريعة كلية

  قسم  مدير أيًضا وهو. اإلسالمية سعود

.  لألبحاث التميز  مركز في املعاصر الفقه

  وعضو كمحاضر عمل املهنية، حياته طوال

 املتعلقة والدرجات للدورات التدريس هيئة

. والكليات  املعاهد من العديد في بالشريعة

 في وشارك اإلسالمية، الحوارات في شارك كما

 الفقهية، والبحوث اإلسالمية الشريعة لجان

  حاصل. اإلعالم وسائل في عديدة  مقاالت وله

 لجامعة الشريعة كلية من بكالوريوس على

.  بالرياض اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام

 في  ودكتوراه  ماجستير  على حاصل أنه كما

 . الفقه

 

  بن  املحسن عبد/  الشيخ فضيلة .2

 مسعد  آل زيد

  بجامعة الشريعة كلية من تخرج

  اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام

 املاجستير  على وحصل  ،بالرياض

  املعهد من املقارن  الفقه في

  على وحصل للقضاء، العالي

 العالي املعهد من الدكتوراه 

  عمل للقضاء،
ً
 املحكمة في قاضيا

  ثم بالطائف العامة
ً
  مفتشا

ً
 قضائيا

  ثم
ً
  للشؤون العدل لوزارة  وكيال

  وحتى هـ١٤٣٠عام من القضائية

ثم ُعين قاض ي   هـ١٤٣٦ عام

استئناف بمحكمة االستئناف  

 متفرغ  
ً
بمكة املكرمة، وحاليا

 لألعمال الخاصة.

 


