
 شركة األول لالستثمار تفاصيل عن تغييرات مهمة في صندوق أسهم المؤسسات المالية السعوديةإعالن 
تعلن شركة األول لالستثمار عن تغييرات مهمة في صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية وسيكون سريان التغييرات 

 .م 31/12/2019هـ الموافق  05/05/1441بتاريخ 
داد وحداتهم قبل سريان أي تغيير مهم دون فرض أي رسوم استرداد )إن وجدت(، كما أن تفاصيل ويحق لمالكي الوحدات استر

 التغييرات المهمة هي كالتالي:
 )أ( بشروط وأحكام الصندوق 57تغييرات مهمة بحسب المادة 

 # الصيغىة الحالية الصيغة الجديدة مالحظات

 )أ( 57تغيير مهم بحسب المادة  -الشروط واألحكام(  -قابل الخدمات والعموالت واألتعاب م 7رسوم تدفع لمدقق الحسابات المستقل )بالبند رقم 

لتغير الرسوم للسنة المالية 

2019 
 1 لاير سعودي بحد أقصى يدفعها الصندوق بشكل سنوي 35,000مبلغ  لاير سعودي يدفعها الصندوق بشكل سنوي 40,000مبلغ 

 )أ( 57تغيير مهم بحسب المادة  -الشروط واألحكام(  -مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب  7 رسوم التعامل والوساطة )بالبند رقم

تعديل للرسوم التي قد يتم 

 تطبيقها عند التعامل
 2 حسب تسعيرة السوق المالية السعودية %0.12 من قيمة األسهم المنفذة 0.155%

 )أ( 57تغيير مهم بحسب المادة  -الشروط واألحكام(  -لعموالت واألتعاب مقابل الخدمات وا 7رسوم المؤشر اإلرشادي )بالبند رقم 

تعديل للرسوم بوضع حد 

 أقصى

لاير سعودي بحد أقصى يدفعها الصندوق بشكل  20,000مبلغ 

 سنوي

 

تحتسب التكاليف الفعلية بشكل يومي وتخصم عند إستحقاق الفواتير 

 الخاصة بالخدمة

 الصندوق بشكل سنوي لاير سعودي يدفعها 15,000مبلغ 

 

 تحتسب بشكل يومي وتخصم عند إستحقاق الفواتير الخاصة بالخدمة
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 )أ( بمذكرة المعلومات 57تغييرات مهمة بحسب المادة 
 # الصيغىة الحالية الصيغة الجديدة مالحظات

 )أ( 57تغيير مهم بحسب المادة  -كرة المعلومات( مذ -مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب  5رسوم تدفع لمدقق الحسابات المستقل )بالبند رقم 

لتغير الرسوم للسنة المالية 

2019 
 1 لاير سعودي بحد أقصى يدفعها الصندوق بشكل سنوي 35,000مبلغ  لاير سعودي يدفعها الصندوق بشكل سنوي 40,000مبلغ 

 )أ( 57تغيير مهم بحسب المادة  -مذكرة المعلومات(  -مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب  5رسوم التعامل والوساطة )بالبند رقم 

تعديل وتوضيح للرسوم 

التي قد يتم تطبيقها عند 

 التعامل

 2 حسب تسعيرة السوق المالية السعودية %0.12 من قيمة األسهم المنفذة 0.155%

 )أ( 57تغيير مهم بحسب المادة  -لومات( مذكرة المع -مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب  5رسوم المؤشر اإلرشادي )بالبند رقم 

تعديل للرسوم بوضع حد 

 أقصى

لاير سعودي بحد أقصى يدفعها الصندوق بشكل  20,000مبلغ 

 سنوي

 

تحتسب التكاليف الفعلية بشكل يومي وتخصم عند إستحقاق الفواتير 

 الخاصة بالخدمة

 لاير سعودي يدفعها الصندوق بشكل سنوي 15,000مبلغ 

 

 ل يومي وتخصم عند إستحقاق الفواتير الخاصة بالخدمةتحتسب بشك
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 )أ( بملخص المعلومات الرئيسة 57تغييرات مهمة بحسب المادة 
 # الصيغىة الحالية الصيغة الجديدة مالحظات

 )أ( 57ب المادة تغيير مهم بحس -ملخص المعلومات الرئيسة  -رسومتدفع لمدقق الحسابات المستقل  -مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب

لتغير الرسوم للسنة المالية 

2019 
 1 لاير سعودي بحد أقصى يدفعها الصندوق بشكل سنوي 35,000مبلغ  لاير سعودي يدفعها الصندوق بشكل سنوي 40,000مبلغ 

 )أ( 57لمادة تغيير مهم بحسب ا -ملخص المعلومات الرئيسة  -رسوم التعامل والوساطة  -مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب

تعديل وتوضيح للرسوم 

التي قد يتم تطبيقها عند 

 التعامل

 2 حسب تسعيرة السوق المالية السعودية %0.12 من قيمة األسهم المنفذة 0.155%

 )أ( 57تغيير مهم بحسب المادة  -ملخص المعلومات الرئيسة  -رسوم المؤشر االرشادي  -مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب

للرسوم بوضع حد  تعديل

 أقصى

لاير سعودي بحد أقصى يدفعها الصندوق بشكل  20,000مبلغ 

 سنوي

 

تحتسب التكاليف الفعلية بشكل يومي وتخصم عند إستحقاق الفواتير 

 الخاصة بالخدمة

 لاير سعودي يدفعها الصندوق بشكل سنوي 15,000مبلغ 

 

 دمةختحتسب بشكل يومي وتخصم عند إستحقاق الفواتير الخاصة بال
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