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   املحترمين      مالكي الوحدات لصندوق أرباح للطروحات األوليةالسادة 

  للطروحات األوليةاسم الصندوق: صندوق أرباح 

   واجبة اإلشعارالتغيرات  اإلشعـار بخصوص -املوضوع :

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 تحية طيبة وبعــد:
 

من  الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات واجبة اإلشعار( إشعار -58) املادةفي ار الواردة متطلبات اإلشع باإلشارة إلى

نأمل سعادتكم التكرم باإلطالع على اجراءات التغيرات  ،ة السوق املاليةن هيئعالصادرة  صناديق االستثمار  ةالئح

 واجبة اإلشعار التالية على الشروط واالحكام على النحو التالي:

رقم  الصيغة الحالية الصيغة املقترحة التغييرمبررات 

 املادة

 تعديل طباعة
 :أيام التقييم .ملخص الصندوق 1

 .من كل أسبوع لثالثاءوا حديومي ال 

 :أيام التقييم .ملخص الصندوق 1

 .يومي االثنين والربعاء من كل أسبوع

1 

 تعديل طباعة

 :. تقويم وحدات الصندوق 22

يييييييييومي الحييييييييد سييييييييالت عيييييييييل الل  يييييييي ت ل وحييييييييدا  

سيييالت انعييالن عييين سيييع  الوحيييد  ، كييييا والثالثيياء

يييييييييومي  ييييييييدي  ال ييييييييندو   انلكترونيييييييييفيييييييي  ا و يييييييي  

كيييا سييي ع ن عيين سييع  الوحيييد   االثنييين والربعيياء

ل سييييو  ا ال يييية السييييعو ية  انلكترونيييييفيييي  ا و يييي  

 )تداول(.

 :. تقويم وحدات الصندوق 22

سيييالت انعيييالن عييين سيييع  الوحيييد  فييي  ا و ييي  

يييييييومي االثنييييييين  ييييييدي  ال ييييييندو   انلكترونييييييي

كييييا سييي ع ن عييين سيييع  الوحيييد  فييي  والربعييياء 

ل سييو  ا ال يية السييعو ية  انلكترونيييا و يي  

 )تداول(.

22 

تغ يييييييييييييييير مسييييييييييييييي ول 

إ ار  ا طاب يييييييييييييييييييييييييية 

وااللتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ا  

ومكافحيييية  سيييي ل 

 الموال.

ل اســــم مســــ و  /الشــــكاو  إجــــراءات تقــــديم .22

 املطابقة وااللتزام.

 

يلع ق بالخيدما   ف ياشكوى  ةأي ف  حال وجو 

ذا  العال ة بهذه الش وط والحكا  يلعين علي  

رئييييييييييييا  إ ار  ا سييييييييييياثي  ت ييييييييييييديي ا مكلو يييييييييييية إ يييييييييييي  

ومكافحيييييييييية  سييييييييييل المييييييييييوال ا طاب يييييييييية وااللتيييييييييي ا  

لييييييدى مييييييدي   / يحييييييي  عبييييييد  ال   انييييييي(السييييييلاذ)

، وسيييييييالت 
 
ال يييييييندو  علييييييي  العنيييييييوان ا بيييييييين تال يييييييا

لجنيييية الف يييل فيييي  منا عييييا   إ ييي إحالييية الشييييكاوى 

 .ا ال ة اللابعة ل  ئة السو  ا ال ة الورا 

اســــــــــــــم  /الشــــــــــــــكاو  إجــــــــــــــراءات تقــــــــــــــديم .22

 ل املطابقة وااللتزام.مس و 

 

يلع ييييييييق  ف ييييييييياشييييييييكوى  ةفيييييييي  حييييييييال وجييييييييو  أييييييييي

بالخييييييييييدما  ذا  العال يييييييييية بهييييييييييذه الشيييييييييي وط 

والحكييييييييييا  يلعييييييييييين عليييييييييي  ا سيييييييييياثي  ت ييييييييييديي ا 

ا طاب ييييية وااللتييييي ا  رئيييييا  إ ار  مكلو ييييية إ ييييي  

/ احيييييييد )السييييييلاذومكافحيييييية  سييييييل المييييييوال 

ليدى ميدي  ال يندو  علي  أك   أبو ال ا ي(( 

، وسيييييييييييييييالت إحالييييييييييييييية 
 
العنييييييييييييييوان ا بيييييييييييييييين تال يييييييييييييييا

لجنييييييية الف يييييييل فييييييي  منا عيييييييا   إ ييييييي الشيييييييكاوى 

 .ا ال ة اللابعة ل  ئة السو  ا ال ة الورا 

22 

 

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،،،
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