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 المحترمين  السادة مالكي الوحدات 

 ،وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهلل 
، لع ارمة ا تااولةاصرررر اوه ا الق ال ابن لصرررر ادما ا اررررتبالار ل أمني حفظ مسررررت  ك  شررررركة اللالد لالاررررتبالار ملاللالد ا الية  تعينيإفادتكم بنود 

 .والذي مشار إليه  ح ا ب مل"الص اوه" 
 

ا او مذكور وف ا   مسرررت اال الصررر اوه ملالشررررو، وا حكام، ومذكرت ا علومال وملات ا علومال الر ي   ه اررريتم تعام كالا نود إفادتكم بأن
 .مصلحة مالكق الوحاالمبا حي ا  ايافن من راوم أمني احلفظ ا ست  بأن اذا التعام   جتار اإلشارتو  .أدناه
 

على تعامالل   ذكورتاارررريتم ت ليا التعامالل  هبأن، علالا  بالصرررر اوه سررررت اال ا ا ررررةا جراؤاا يف إالتعامالل اليت ارررريتم ملاصررررا  بمرفا لكم 
   أمام من تارمخ اذا اإلشعار. 8ني بعا مليالعالالء احلاليني وا ست لل

 . 920000232يف حال وجود أي ااتفسار، نأم  م كم ا تصال بالرقم 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

 شركة األهلي المالية
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 سيتم إجراء التعديالت التالية أينما وردت في مستندات الصندوق:

 الصندوقأوال: تعيين شركة البالد المالية كأمين حفظ ألصول 

 الحالي أمين الحفظ
  شركة اإلمناء لالاتبالار

 ، ا اللكة العربية السعودمة11576، الرماض 66333، طرما ا لك فها، ص ب 20، ال ابا 2برج الع ود 
 0000 215 11 966+ااتف: 
 0000 215 11 966+فاك : 

 www.alinmainvestment.comا وقع اإللكرتوين: 

 أمين الحفظ المستقل

  ملاللالد ا الية شركة اللالد لالاتبالار
، ا اللكة العربية السعودمة11411، الرماض 140طرما ا لك فها، ص.ب.   

 +966 92000 3636ااتف:
 +966112906299فاك : 

     www.albilad-capital.comا وقع ا لكرتوين: 

 
 

 :بالصناديق التاليةالخاصة تعديل الرسوم والمصاريف : ثانيا

 
 
 
 
 

 الرسوم والمصاريف
 ألف لاير ا وما من  ايف قيالة أ ول الص اوه حتت احلفظ وختصم بشك  شهري. 180وحبا أدىن  %0.05راوم أمني احلفظ تللغ 

 الرسوم والمصاريف بعد التعديل

س  ع ا ك  ن  ة أااس  من قيالة أ ول الص اوه حتت احلفظ حت 2مل %0.02مت اضى أمني احلفظ أتعاب حفظ ا ومة تللغ راوم احلفظ: 
لاير  10لاير، باإلضافة اىل راوم مبللغ  20كالا مستحا أمني احلفظ راوم عن ك   ف ة تتم يف السوه السعودي مبللغ ا.  ت ومي وختصم شهرمموم 

 عن ك   ف ة   تتم ب رم ة الكرتونية. 


