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  املحترمين     املتنوع للمتاجرةصندوق أرباح الخليجي مالكي وحدات  /السادة

 التغيرات واجبة اإلشعار   اإلشعـار بخصوص -املوضوع :
 

 وتحية طيبة وبعــد:                                                                  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
 

إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات واجبة اإلشعار(  -58) املادةفي الى متطلبات اإلشعار الواردة  باإلشارة   

تكرم باالطالع على اجراءات نأمل من سعادتكم ال، هيئة السوق املاليةن عالصادرة  صناديق االستثمار ئحة من ل 

اسم  املتضمنة تغيير  ملخص املعلومات الرئيسيةو  مذكرة املعلوماتو التغيرات التالية على الشروط واالحكام 

 بأن سريان هذا التغيير بعد الصندوق و 
ً
 أيام عمل على النحو التالي: 8املحاسب القانوني علما

 

وائح لويقر مدير الصندوق )شركة أرباح املالية( بأن التغيير املقترح ال يتعارض مع لئحة صناديق اإلستثمار وال

 .رى وأي نظام معمول به في اململكة العربية السعوديةالتنفيذية األخ
 

 ؛؛بقبول فائـق اإلحترام والتقـدير وتفضلـوا

 

 55/2018/4ص  : الـرقـم

 هـ11/10/1439 : التاريخ

 م25/06/2018 : املوافق

رقم  الصيغة الحالية الصيغة املقترحة مبررات التغيير

 املادة

 اقرب داللة على اهداف الصندوق 

 من ناحية تسويقية فاالسم الجديدو 

 يسهل للمتعامل ان يستدل على

 اهداف الصندوق من خالل االسم

 :اسم الصندوق 

 للسيولةصندوق أرباح الخليجي 

 :اسم الصندوق 

 صندوق أرباح الخليجي املتنوع للمتاجرة

 

ان شركة أرباح هو  غيير سبب الت -

املالية )مدير الصندوق( قامت بتعيين 

شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه 

كمدقق لحسابات الشركة ومن 

االفضل ان يتم تدقيق الصندوق مع 

 نفس مراجع حسابات الشركة.

سهوله وسرعة تنفيذ االجراءات  -

وااللتزام باالوقات املحدده في إصدار 

 تقارير املراجعه املطلوبه.

 :ملخص الصندوق 

 مبلغ  حصل مراجع الحسابات على  سي

( 30,000ألف ) مقطوع قدرة ثالثون 

وتحتسب  ريال سعودي في السنة املالية

 وتدفع في نهاية كل ستة أشهر .
ً
 يوميا

 :ملخص الصندوق 

 مبلغ  سيحصل مراجع الحسابات على  

( 30,000ألف ) مقطوع قدرة ثالثون 

وتحتسب  ريال سعودي في السنة املالية

 
ً
 وتدفع في نهاية كل ستة أشهر .يوميا

 

 املحاسب القانوني:

 أسم املحاسب القانوني:

 شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه.

 املحاسب القانوني:

 أسم املحاسب القانوني:

 شركة طالل ابو غزالة وشركاة.
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ني:عنوان املحاسب القانو   

عنوانه اململكة العربية السعودية ، 

. هاتف  4803ص ب  31952الخبر 

( فاكس 966138162999)

(، وعنوان موقعه 966138162888)

 www.kpmg.com.saاإللكتروني 

ني:عنوان املحاسب القانو   

عنوانه اململكة العربية السعودية ، 

. هاتف  3187ص ب  31952الخبر 

( فاكس 966138820940)

(، وعنوان موقعه 966138821032)

 www.tagorg.comياإللكترون

@tagi.comtagco.khobar 

 


