
 بنك بروة يطلق شهادات استثمارمحمية رأس ا#ال ومتوافقة مع احكام الشريعة
 سنوات في أسواق أسهم تركيا وإندونيسيا *3ا'س*مية #دة 

  أعلن بنك بروة، أسرع ا#صارف نمواً في تقديم الخدمات ا#صرفية ا#توافقة مع –2012 يونيو 02الدوحة – 
 ,أحكام الشريعة ا'س*مية في قطر عن إط*ق شهادات استثمارية في أسهم محمية رأس ا#ال متوافقة مع أحكام

 الشريعة ا(س*مية ومرتبطة بأسواق ا%سهم في تركيا وإندونيسيا، حيث تمتد فترة ا(ستثمار في هذه ا%سهم
#دة ث*ث سنوات.

  فرصة استثمارية متميزة للمستثمرينشهادات استثمارمحمية رأس ا#ال في أسواق أسهم تركيا واندونيسياتقدم 
 الراغب$ بفرص استثمارية ذات عوائد عالية وبحماية كاملة لرأس ا#ال،  هذا النمو في العائدات يتحقق من خ*ل
 ا(ستثمار في  سلة مختارة من ا%سهم ذات ا%داء القوي في أسواق ا%سهم لدولتي  تركيا وإندونيسيا اللذين

يعتبران من اسرع ا%سواق الناشئة نمواً.

  من نسبة%80  عند حلول موعد ا'ستحقاق يسترد ا#ستثمر كامل قيمة ا#بلغ الذي قام بإستثماره ع*وة على 
بمعدل وسطي نصف سنوي لسلة ا%سهم  ، وفق السمات الرئيسة ل)ستثمار  وتتضمن :مؤشر معدل ا%داء  ( )

 دو(ر أميركي فقط25000حد أدنى ل*ستثمار يبلغ 
 و قد يتم إغ*ق2012 يونيو  21 ولغاية 2012  مايو 22يتم قبول طلبات ا(شتراك من،   

الطرح حتى قبل ا#وعد ا#حدد في حال اكتمال نسبة ا(كتتاب.
 سنوات   لذا على3 شهادات ا'ستثمار في اسهم تركيا واندونيسيا   محددة ا%جل  #دة  

ا#ستثمر اخذ هذا ا(فق الزمني بع$ ا'عتبار.
. تتواجد طلبات ا(ستثمار في أي فرع من فروع بنك بروة

 وقد علقت السيدة عايشة مداح، رئيس الخدمات ا#صرفية الخاصة في بنك بروة عن ا#نتج ا'ستثماري الجديد
هذه فرصة متميزة ل*ستثمار في اثن$ من أسرع ا(سواق نمواً وهي تركيا وإندونيسيا، مع تقديم حماية “قائلة  : 

  خ*ل فترة ث*ث سنوات وهو مطلب أساسي وأولوية #سناها لدى ا#ستثمرين.%100كاملة لرأس ا#ال بنسبة 
 وإن ما يميز هذه ا'ستثمارات عن غيرها من ا#نتجات ا#حمية رأس ا#ال هي ا(ستراتيجية التي تهدف للحد من

 . "التقلبات  و ا#راقبة الدورية لتحقيق استثمار متوازن

يعكس إصدار شهادات استثمار تركيا “كما علق السيد حس$ العبدا�، رئيس الخدمات ا#صرفية ل&فراد  :  
 وإندونيسيا الجهود التي يقوم بها بنك بروة لتقديم حلول متميزة 'دارة الثروات لعم*ئنا. إن هذه الفرصه

ا#صرفية و ا%ستثماريه التى ا(ستثمارية وغيرها من ا#نتجات والخدمات تجتمع لتشكل باقة متنوعه من ا#نتجات   
.تتوافق مع احتياجات عم*ئنا وفقـاً %حكام الشريعة ا'س*مية

تم إصدار  شهادات ا'ستثمار ا#حمية رأس ا#ال من قبل مــورغان ستانلي للتمويل ا'س*مي ا#حدودة.

*تطبق الشروط وا(حكام 

انتهى


