
االولية للطروحاتاح صندوق أرب   

 

Page 1 of 1 

 
 

 

 

 

.  املحترمين   عمالء صندوق أرباح للطروحات االولية /السادة   

للطروحات األولية اسم الصندوق: صندوق أرباح   

  إنهاء الصندوق  اإلشعـار بخصوص -املوضوع :                         
 

 

 

 وتحية طيبة وبعــد:                                                                  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 

 للطروحات األولية فقد قرر رباح أصندوق ه بناء على توصية مدير أنب شعاركمإرباح املالية أتود شركة 

 ه نهاءإ مجلس إدارة الصندوق 
 
 على مصلحة مالكي وذلك م، 2018ديسمبر  31تاريخ  من اعتبارا

 
حفاظا

  الوحدات
 
 :والتي تتمثل في لصندوق ل للنطاق االستثماري الحالية  للظروف نظرا

 

 في السوق. -1
 
 ضعف األداء املالي لشركات الطروحات االولية املتداولة حاليا

2- .
 
 ضعف أداء سوق الطروحات االولية والشركات الحديثة املطروحة في السوق مؤخرا

 محدودية الفرص االستثمارية في الطروحات األولية في املستقبل القريب. -3

 ضعف أداء صناديق الطروحات األولية بشكل عام بما فيها صندوق أرباح للطروحات االولية. -4

 الستثماري )االستراتيجية( الخاص بالصندوق.وجود فرص جيدة في السوق خارج املجال ا -5

 

باسترداد مبلغ صافي االستثمار حسب اخر تقييم عند إنهاء من سعادتكم في حال عدم الرغبة 

 استثماراتهم تحويل السادة مالكي الوحداتالراغبين من  على قترحتأرباح املالية شركة فإن الصندوق 

 :ةالتالي إلى أحد املنتجات االستثمارية املشار اليهصندوق المن 
 

 .السعوديالفرص املتاحة في السوق وذلك الستغالل سهم السعودية رباح لل أصندوق  -1

ساس أعلى  %3.55يصل إلى  دفرصة لتحقيق عائرباح الخليجي للسيولة والذي يوفر أصندوق  -2

 املخاطر  ةمحدود . وذلك باالستثمار في الودائع والصكوك في دول الخليجكما في اخر تقييم سنوي 

 .يميومي كما يمكن االسترداد في اي يوم تقيوبتقييم 

جيد يتم تحديده حسب املبلغ الودائع والذي يوفر عائد أو /الصكوك واملباشر في االستثمار  -3

 املستثمر.
 

 بأن املعلومات االضافية عن املنتجات االستثمارية االخرى   
 
متاحة على موقع  متاحة عند الطلب و علما

لتحديد نوع االستثمار  املالية تقديم املساعدة من قبل فريق شركة ارباحالشركة االلكتروني. ويسعدنا 

الشركة بالشكر والتقدير  كما تتوجه صندوق أرباح للطروحات األولية.في الوقت الحالي لعمالء االمثل 

   املالية. على ثقتكم في شركة أرباح

 0138316488دارة اإلصول رقم إقسم  مع التواصلفي حال وجود اي استفسار الرجاء 

 

 وتفضلـوا بقبول فائـق اإلحترام والتقـدير؛؛

                    

 127/2018/4ص  : الـرقـم

 هـ24/03/1439 : التاريخ

 م02/12/2018 : املوافق


