March 11, 2019
Dear Unitholders

ه1440  رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب04
السادة مالكي الوحدات

،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
NCB Capital announces significant changes in .تعلن شركة االهلي املالية عن تغييات مهم يف صندوق األهلي للصدقات

AlAhli Sadaqqat Fund. The changes will take effect
) يوم عمل على األقل من21( وسيكون تاريخ سريان التغييات املهمة بعد
in (21) working days at minimum from the date of
this notice. It should be noted that the changes  وجتدر اإلشارة بأنه لن يكون هناك أي تغيي يف رسوم.تاريخ هذا اإلشعار
will not affect fund fees, risk profile and liquidity.
. ومستوى املخاطر وسيولة الصندوق،الصندوق
Details of significant changes are as follows:
:تفاصيل التغيي املهم هي على النحو التايل
First: changing the fund classification from a
 تعديل فئة الصندوق من صندوق أسواق نقد إىل صندوق مغذي:ًأوال
money market fund to a feeder fund and updating
.وعكس تلك التغييات يف مستندات الصندوق
fund documentation accordingly.
Second: updating fund objective language in
alignment with the new fund classification to the
following:
AlAhli Sadaqqat Fund sectors is a specialized
(Feeder) open-ended Sharia compliant investment
fund, aimed at maintaining capital and monthly
liquidity, and distributing monthly dividends to
officially registered local charities the that meet
qualification criteria set by the Fund, by investing
in AlAhli Saudi Riyal Trade Fund (Target Fund)
which invests in short term sharia compliant
money market transactions and instruments.

 تعديل الصياغة يف أهداف الصندوق متاشيا مع فئة الصندوق إىل:ثانيا
:التايل
صندوق األهلي للصدقات هو صندوق استثماري متخصص (مغذي) مفتوح
، والسيولة الشهرية،متوافق مع املعايي الشرعية يهدف إىل احملافظة على رأس املال
 واليت تفي،وتوزيع العوائد شهريا على املؤسسات اخليية احمللية املسجلة رمسيا
 من خالل االستثمار يف صندوق األهلي،مبعايي التأهيل اليت وضعها الصندوق
 والذي يستثمر بشكل،)للمتاجرة بالريـال السعودي (الصندوق املستهدف
أساسي يف صفقات أسواق النقد واألدوات املالية قصية األجل املتوافقة مع
.املعايي الشرعية

Third: updating the fund investment strategy to  تعديل سياسة االستثمار للصندوق ليستثمر يف صندوق األهلي:ثالثا
invest in AlAhli Saudi Riyal Trading Fund (the
 وهو صندوق أسواق نقد،)للمتاجرة بالريال السعودي (الصندوق املستهدف
target fund), a sharia compliant money market
.متوافق مع املعايي الشرعية ومدار من شركة األهلي املالية
fund managed by NCB Capital.
Forth: maintaining current fund risk level (Low ،) مع احملافظة على مستوى خماطر الصندوق احلالية (منخفض املخاطر:ًرابعا
risk), changes include disclosure level and
تشمل التعديالت زيادة مستوى اإلفصاح يف خماطر الصندوق وتعديالت يف
language enhancements in alignment with the
.الصياغة احلالية لتتماشى مع فئة الصندوق اجلديدة
new fund classification.

خامسا :إضافة فقرة متعلقة باملعايي املطبقة الختيار الصندوق املستهدف Fifth: adding a clause related to applied measures
in choosing the target fund and disclosing target
مع توضيح رسوم الصندوق املستهدف:
fund fees and expenses:
 سيولة شهرية مع الرتكيز على احلفاظ على رأس املال؛- Monthly liquidity with objective or preserving
;capital invested
 مستوى خماطر منخفض أو منخفض إىل متوسط؛;- Low or low to medium risk level
 التوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.- Sharia compliant fund.

تفاصيل رسوم ومصاريف الصندوق المستهدف:
نوع الرسم
أتعاب اإلدارة
رسوم الحفظ*

Details of target fund fees and expenses:

النسبة /المبلغ المفروض
%/Amount
%0.65
%0.0025

أتعاب مراجع الحسابات*

Fee Type
Management Fee
*Custody Fees

70,564

*Auditor

2,000

*Independent Fund Board
)(per meeting

أتعاب خدمات الرقابة الشرعية*

27,000

*Sharia Audit

رسوم هيئة السوق المالية*

7,500

*CMA Fees

رسوم نشر معلومات على موقع تداول*

5,000

*Tadawul Fees

مكافأة عضو مجلس إدارة الصندوق المستقل*
(لكل اجتماع يعقد حبضوره)

*المصاريف األخرى

لن تزيد عن %0.50
Will not exceed 0.50%

*Other Fees

نظرا ألن الصندوق املستهدف مدار من شركة األهلي املالية ،سيتم التنازل أو Given that the target fund is managed by NCB
Capital, the management fees shall be waived or
إعادة دفع رسوم اإلدارة للصندوق.
rebated to the fund.

يف حال وجود أي استفسار ،نأمل منكم االتصال بالرقم .920000232
وتفضلوا بقبول فائق االحترام

شركة األهلي المالية

If you have any questions, please call 920000232
Sincerely yours,
NCB Capital Company

