
إشعار مالکي الوحدات بإنهاء صندوق األهلي للطروحات األولیة

الـتـاریـــخ:   5 جمادى اآلخر 1441هـ، املوافق 30 ینایر 2020م

السادة مالکي وحدات صندوق األهلي للطروحات األولیة                                                                      املحترمین
السالم علیکم ورحمة اهللا وبرکاته،

تود شرکة األهلي املالیة إفادتکم بأنه سیتم إنهاء صندوق األهلي للطروحات األولیة ("الصندوق") وتصفیة أصوله، وذلك بعد 
21 یوم عمل علی األقل من تاریخ هذا الخطاب. یأتي قرار إنهاء الصندوق، بسبب انخفاض أصول الصندوق مما یؤثر علی القدرة 

علی تنویع استثماراته وتحقیق أهدافه. 

 ویمکنکم استرداد أو تحویل وحداتکم من الصندوق حسب اإلجراءات املوضحة في الشروط واألحکام وذلك قبل تاریخ آخر یوم 
تقویم ألصول الصندوق واملتوقع أن یکون في 3 رجب 1441هـ املوافق 27 فبرایر 2020م. علما بأنه عند إنهاء وتصفیة أصول 
الصندوق، سوف یتم تسییل جمیع الوحدات وإیداع متحصالت تسییل وحدات الصندوق الخاصة بکم في حسابکم املسجل لدینا. 

وسیتم إیقاف االشتراکات الجدیدة من تاریخ هذا الخطاب حتی إنهاء الصندوق.

ویسر األهلي املالیة أن تقدم لکم العدید من الصنادیق األخرى العامة املفتوحة واملتوافقة مع أحکام الشریعة اإلسالمیة، 
 https://www.alahlicapital.com/Pages/MutualFunds.aspx :والتي یمکن االطالع علیها من خالل الرابط

ویمکنکم التحویل إلی هذه الصنادیق عبر الوسائل التالیة:
موقع األهلي تداول أو تطبیق األهلي تداول عبر الجوال NCBC Mobile املتوفر علی آبل ستور و قوقل بالي  •

هاتف األهلي کابیتال 920000232   •
مدیر الثروات الخاص بکم   •

مکاتب األهلي کابیتال  •

وتؤکد شرکة األهلي املالیة التزامها بتلبیة احتیاجاتکم االستثماریة وخدمتکم من خالل تقدیم أفضل املنتجات االستثماریة 
املبتکرة والفعالة.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

شرکة األهلي املالیة              
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