Date: 16/03/2017 G

التاريخ2017/03/16 :م

17/06/1438 H

 1438/06/17هـ

تعديل شروط وأحكام صندوق أصول و بخيت لإلصدارات
األولية

& Amendments in the Terms & Conditions of Osool
Bakheet IPO Fund
Dear Valued Client,

عزيزي العميل,
فــي الادايــة كمــكركم علــا ال قــة التــي مإلدتموهــا لإلــا دار
است ماراتكم ومتطلعين دائماً لتدقيـ أكاـر قيمـة مضـافة علـا
است ماراتكم.

Thank you for being a valued client of Osool & Bakheet
Investment Company, as we always strive to maximize
your investment returns.

كفيدكم بأكه قد تم القيام بالتعديالت التالية علا شـرو وأككـام

We would like to inform you that, we've made material
& amendments on the Terms & Conditions for Osool
Bakheet IPO Fund as follows:

صإلدوق أصول و بخيت لإلصدارات األولية وهي كما يلي :
.1
.2
.3
.4
.5

ملخص دليل الصإلدوق وقائمة المصطلدات(السوق/
أسهم المركات /الوكدات العقارية المتداولة).
الماد  11استراتيجية االست مار فقر (.)1
الماد  12المخا ر الرئيسة لالست مار في الصإلدوق
تم إضافة الفقر ( )12المخا ر المتعلقة بالتداول في
صإلادي االست مار العقارية المتداولة.
الماد  12المخا ر الرئيسة لالست مار في الصإلدوق
تم إضافة الفقر ( )13عوامل المخا ر المرتاطة
بالتداول في أسهم السوق الموازي (كمو).
الماد  25تقويم أصول الصإلدوق وا عالن عإلها(
ريقة تقويم أصول السوق الموازية في الصإلدوق).

لالطالع على الشروط واألحكام المحدثة ،يرجىى الغى
على الراب

التالي :

صندوق أصول و بخيت لإلصدارات األولية
ستكون هذه المرو واالككام سارية المفعول بعد  10يوم من
تاريخ هذا االشعار
وتفضـلوا بقاــول فـائ االكتــرام والتقـدير علــا كسـن تعــاملكم,
وفي كال كان لـديكم أي استفسـارات بخصـوص هـذا الموضـوع
الرجاء عدم التردد باالتصال بإلا علا الرقم التالي:

Fund Summary & Glossary ( Market\Companies
)Stocks\.....
Article 11 Investment Strategy Item (1).
Article 12 Principal Investment Risks add Item
(12).
Article 12 Principal Investment Risks add Item
(13).
Article 25 Net Asset Value Calculation and
Publication.

1.
2.
3.
4.
5.

To view the updated Terms & Conditions, Please
click the following link :

Osool & Bakheet IPO Fund
These Terms and Conditions will be effective after 10 days
from the date this notification.

Please accept our best greetings and appreciations, and in
case you have any comments or concerns, please do not
hesitate to contact us.

966-11-419-1797
+966-11- 419-1797
مع أ يب التديات,

Sincerely,

شركة أصول و بخيت االست مارية

المملكة العربية السعودية
الرياض  -شارع العليا
ص.ب  56276الرياض 11554
فاكس+966-11-419-1899 :
هاتف +966-11- 419-1797 :

Osool & Bakheet Investment Company

شركة مساهمة مقفلة برأس مال  30مليون لاير مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض
ترخيص هيئة السوق المالية رقم ( , )08126-07سجل تجاري رقم 1010219805
رقم العضوية في الغرفة التجارية167366 :

Saudi Arabia – Riyadh
Olaya Street
PO. Box 56276 Riyadh 11554
Fax: +966-11-4191899
Tel.: +966-11-4191797

