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 السادة مالكي الوحدات
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

August 13, 2019 

Dear Unitholders 

صندوق األهلي  في مهم االهلي المالية عن تغيير تعلن شركة

لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية، وصندوق األهلي لمؤشر أسهم 

 ،وصندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة ،أوروبا

. وسيكون صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيكو

( يوم عمل على 21بعد ) المهمة اتتاريخ سريان التغيير

 .األقل من تاريخ هذا اإلشعار

 :ملخص الصندوق في مذكرة المعلومات: أوالا 
ملخص الصندوق في تحديث  هي المهمالتغيير تفاصيل 

على  أعالهجميع الصناديق المذكورة ل مذكرة المعلومات

 :النحو التالي
كل يوم تعامل، باستثناء أيام أيام قبول طلبات االشتراك: 

التعامل التي تسبق إجازتي عيد الفطر واألضحى في المملكة 

حيث سيتم إيقاف قبول االشتراكات قبل ثالثة أيام تعامل من 

 بداية اإلجازة

الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة  الجملة التالية الىإضافة ثانيا: 

السابعة من مذكرة المعلومات، والفقرة الفرعية )ح( من 

 :الفقرة التاسعة من الشروط واألحكام
سيتم إيقاف قبول االشتراكات قبل ثالثة أيام تعامل من بداية "

 "إجازتي عيد الفطر واألضحى في المملكة

ل منكم االتصال بالرقم في حال وجود أي استفسار، نأم

920000232. 

NCB Capital Company announces Significant Changes 
in AlAhli North America Index Fund, AlAhli Europe 
Index Fund, AlAhli Asia Pacific Index Fund, and AlAhli 
Emerging Markets Index Fund. The Significant Change 
will take effect on (21) business days at minimum from 
the date of this notice. 
 

First: fund summary in the Information Memorandum: 
The details of the Significant Change is to update the 
fund summary in the Information Memorandum for 
the above-mentioned funds as follows: 

Days on which Subscription Requests are 

processed: Every Dealing Day except the dealing days 

that precedes Eid Alfitr and Aladha in the kingdom as 

subscriptions will not be accepted three dealing days 

before the vacation. 

Second: adding the following clause to Sub- section (B) 
of the seventh section of the Information 
Memorandum, and Sub- section (I) of the ninth 
section of the Terms and Conditions: 
subscriptions will not be accepted three dealing days 

before Eid Alfitr and Aladha vacation. 
 

If you have any questions, please call 920000232. 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

 شركة األهلي المالية
Sincerely yours, 
NCB Capital Company  

 


