
  
 

 

 املحترمين   للطروحات األوليةالسادة مالكي الوحدات لصندوق أرباح 

   للطروحات األوليةق: صندوق أرباح اسم الصندو 

 تعيين أمين حفظ مستقلالتغيرات املهمة املوضوع: اإلشعار بخصوص 

 

 وتحية طيبة وبعــد:                                     السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

نفيدكم بانه بناء على نظام السوق املالية وإعتماد الئحة صناديق االستثمار املعدله وبناء عليها فقد تم  

تعيين أمين حفظ مستقل لصندوق أرباح للطروحات األولية على حسب تعليمات الئحة صناديق 

، نأمل سعادتكم التكرم باالطالع على اجراءات التغيرات ليةهيئة السوق املاالصادرة عن االستثمار 

 التالية على الشروط واالحكام املتضمنة تبديل أمين الحفظ في الصندوق على النحو التالي: 

 

رقم  الصيغة الحالية الصيغة املقترحة مبررات التغيير

 املادة

 

اللوائح الجديدة لهيئة 

 السوق املالية.

 د. اسم أمين الحفظ 

 تررررررررررر  ي اإلنمرررررررررررا  ل  ررررررررررر  ما   شررررررررررر  ة 

  قررررررررررررررررررررررر  – املاليررررررررررررررررررررررررة السررررررررررررررررررررررروق  هيئررررررررررررررررررررررررة

 اإللكترونرررررررررررررررررررررررررررر  املوقرررررررررررررررررررررررررررر   (09134-37)

www.alinmainvestment.com 

 د. اسم أمين الحفظ 

 الخليج شا ع ش  ة أ باح املالية  وعنوانها 

اململكة  31492الدمام  8807ب ص  الدمام 

 السعوديةالع بية 
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اللوائح الجديدة لهيئة 

 السوق املالية

 الخدمات والعموالت واألتعاب مقابل

 اإلداريةرسوم أمين الحفظ والخدمات 

 والسجل:

%( 0.1نسبة واحد من عش ة في املائة )

 .
ً
ألف  يال ألمين 40 وبحد أدن  نويا

من مائه في واحد  إلى وباإلضافةالحفظ  

%(   وم تداول وبحد أقص ى 0.01)املائة 

ألف  يال ل  وم تداول تح سب هذه  250

ال  وم وتترا   في كل يوم تقوي  بناً  على 

صافي قيمة أصول الصندوق ويت  اقتطاعها 

.
ً
 شه يا

 الخدمات والعموالت واألتعاب مقابل

رسوم أمين الحفظ وأمين السجل ومقدم 

 الخدمات اإلدارية:

باملائة في املائة نسبة  مسة وعش ون 

. تح سب هذه ال  وم وتترا   0.25)
ً
%(  نويا

في كل يوم تقوي  من صافي قيمة أصول 

.
ً
 الصندوق ويت  اقتطاعها شه يا

30 

 

ويقر مدير الصندوق )شركة أرباح املالية( بأن التغيير املقترح ال يتعارض مع آلئحة صناديق اإلستثمار 

   .للتكرم بالعلم نظام معمول به في اململكة العربية السعودية.رى وأي وائح التنفيذية األخلوال

ويحق ملالكي الوحدات إسترداد وحداتهم قبل سريان  ،شعاريوم من اإل  21التغيرات سارية بعد تعتبر تلك 

 أي تغيير مهم دون فرض أي رسوم إسترداد.

  وتفضلروا بقبول فائرق اإلحترام والتقردي     

 

 هـ12/07/1439 : التاريخ

 م29/03/2018 : املوافق
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