
 
 

صنذوق المستثمر األول لفرص استثمار رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي بنك بروة يطلك  
 
 
 

ػٓ ئطالق أٚي  لطش أػٍٓ بٕه بشٚة، أعشع اٌبٕٛن اٌّتٛافمت ِغ اٌششٌؼت اإلعالٍِت ًّٔٛا فً –  2012 أوتٛبش1 – اٌذٚحت 
 ("اٌصٕذٚق")  صٕذٚق اٌّغتثّش األٚي ٌفشص اعتثّاس سأط اٌّاي فً دٚي ِدٍظ اٌتؼاْٚ اٌخٍٍدً:صٕادٌمٗ االعتثّاسٌت

.  ٌّدّٛػت بٕه بشٚة بذٚس ِذٌش اٌصٕذٚقةحٍث تمَٛ ششوت اٌّغتثّش األٚي، اٌزساع االعتثّاسي
 

تحمٍك  ِٚتٛافك ِغ أحىاَ اٌششٌؼت اإلعالٍِت حٍث ٌغؼى اٌصٕذٚق يصٕذٚق اعتثّاس ِفتٛذتتّثً ٘زٖ اٌفشصت االعتثّاسٌت ب
 اٌٛاػً فً ِحافظ اعتثّاسٌت ِتٕٛػت ِٚتٛافمت ِغ االعتثّاس اٌّغتثّشة ِٓ خالي  سؤٚط األِٛايػائذاث طٌٍٛت األخً ػٍى

.  دٚي ِدٍظ اٌتؼاْٚ اٌخٍٍدًأعٛاق أعُٙ ٚاٌصادسة ػٓ ششواث ِذسخت فً اٌششٌؼت اإلعالٍِت
 

بإٌظش ئٌى أعٛاق “: ٚلذ ػٍك اٌغٍذ سٚبشث بشاِبشغش، سئٍظ ئداسة األصٛي باإلٔابت فً ششوت اٌّغتثّش األٚي  لائاًل
 فضاًل ػٓ رٌه فإٔا ٔفخش فً إٔٔا لذ ٔدحٕا دًِٚا باٌتفٛق ػٍى ِؼذالث  عًٌٕٛا%12اٌخٍٍح ٔدذ أْ ػائذاتٙا تاسٌخًٍا تتداٚص 

األداء اٌغائذة فً اٌغٛق، وّا إٔٔا ػٍى ثمت ِٓ اٌؼٛائذ االعتثّاسٌت اٌّغشٌت اٌتً تمذِٙا األعُٙ اٌّتذاٌٚت فً ٘زٖ إٌّطمت 
 .تحذٌذًا

 
 سٌاي لطشي ٌىً ٚحذة ٌٚتُ 1,000عٍّت تبٍغ اٚحذة بمٍّت  2,000,000ِا ٌصً ئٌى ٌمذَ اٌصٕذٚق فً اإلصذاس األًٌٚ 
 .فً تاسٌخ اٌتثٍّٓتحذٌذ صافً لٍّت األصٛي ٌٍٛحذة 

 

ٌأتً ئطالق اٌصٕذٚق أغداًِا ِغ “:  اٌخذِاث اٌّصشفٍت ٌألفشاد فً بٕه بشٚة لائاًلسئٍظ حغٍٓ اٌؼبذاهلل، /بذٚسٖ ػٍك اٌغٍذ
 ئٌى تطٌٛش  دًِٚاػّالئٕا فً ئطاس اعتشاتٍدٍتٕا اٌتً تٙذفيخٙٛدٔا اٌشاٍِت ئٌى تمذٌُ ِٕتداث ٚخذِاث ِصشفٍت ِبتىشة 

".  لطش دٌٚتفًاإلعالٍِت لطاع اٌخذِاث اٌّصشفٍت اٌّتٛافمت ِغ اٌششٌؼت 
 

 أي ِٓ فشٚع بٕه بشٚة اٌخّغت  ِٓ األفشاد ٚاٌّإعغاث ػبش صٌاسةاٌصٕذٚق ِفتٛذ ٌالوتتاب ِٓ لبً اٌّغتثّشٌٓ اٌمطشٌٍٓ
فً ِٕاطك شاسع حّذ اٌىبٍش ٚأبشاج اٌفشداْ فً اٌخٍٍح اٌغشبً ٚفشع بشعتٍح فً اٌذائشي اٌثاٌث ٚفشع اٌشٌاْ ٚفشع اٌغذ، 

 ٌّٚىٓ ٌٍّغتثّشٌٓ اٌشاغبٍٓ بّؼشفت اٌّضٌذ بذءًا ِٓ األٚي ِٓ شٙش أوتٛبش ِٓ اٌؼاَ اٌداسيٌٚغتّش االوتتاب ٌّذة شٙش 
. 8008555االتصاي بّشوض خذِت ػّالء بٕه بشٚة ػٍى ِذاس اٌغاػت ػٍى اٌشلُ 

 

وّدّٛػت ِصشفٍت ِتىاٍِت ِتٛافمت ِغ “: ب، اٌشئٍظ اٌتٕفٍزي ٌّدّٛػت بٕه بشٚة باٌمٛيٚٚاختتُ اٌغٍذ عتٍف تشٚ
 ِتٍّضة ٌؼّالئٕا ٌٚأتً ئطالق  اثٔغؼى باعتّشاس ئٌى تغخٍش ئِىأٍاتٕا ٚخبشاتٕا اٌّتٕٛػت ٌتمذٌُ خذَفإٔا اٌششٌؼت، 

صٕذٚق اٌّغتثّش األٚي ٌفشص اعتثّاس سأط اٌّاي فً دٚي ِدٍظ اٌتؼاْٚ اٌخٍٍدً ٌٍطشذ ٌؼّالئٕا فشصت اعتثّاسٌت 
 ٚلٕٛاتٕا اٌّصشفٍت اٌّتٕٛػت، ٚ٘ٛ ِثاي عٕؼًّ ػٍى  ٚعٍٙت إٌّاي ػبش شبىت فشٚػٕا اٌّّتذة فً ِختٍف أٔحاء اٌذٌٚتِالئّت

" تىشاسٖ فً اٌّغتمبً
 

 .ٌت اٌخاصت ٚاٌتًٌّٛ اٌؼماسي ٚاٌتًٌّٛ اٌٍٙىًٍ ٚاالعتثّاس ٚئداسة األصٛي


