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Sub-Manager / Investment Adviser  أو مستشارين االستثمار/مدير الصندوق من الباطن و 

None ال يوجد 

Investment Activities أنشطة االستثمار 
During the first half of 2020, the fund witnessed investment 
opportunities in REITS with a strong balance sheet and ample 
liquidity. 

 في استثمارية فرًصا الصندوق شهد ، 2020 عام من األول النصف خالل

 .الوافرة والسيولة القوية العمومية الميزانية ذات صناديق العقارية المتداولةال

Performance تقرير األداء  

Fund Performance                      -3.95% 
Benchmark Performance      -7.08% 

 %3.95- أداء الصندوق

  %7.08- ؤشـرأداء الم
The fund outperformed the benchmark by 124 bps. نقطة أساس. 124أداء المؤشر بفارق  نأداء الصندوق ع تفوق 
Terms & Conditions and Information Memorandum Material 
Changes during the period 

 الفترة خالل الصندوق المعلومات ومذكرة  وأحكام شروط في حدثت تغيرات

There are no changes in the terms and condition, and 

Information Memorandum. 
 .المعلومات ومذكرة واألحكام الشروط في تغيرات توجد ال

Investments in other Investment Funds االستثمار في صناديق استثمارية أخرى 

The fund management fee is 0.50% of NAV. The annual fees 

charged by the underlying funds are as follows: 
% سنويا، ونسبة رسوم اإلدارة 0.50نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق 

 السنوية للصناديق التي يستثمر فيها الصندوق على النحو التالي:

 Management Fee Fund Name  رسوم اإلدارة الصندوقاسم 

 AlAhli REIT (1) %1.00  %1.00 (1)صندوق األهلي ريت 

 Taleem REIT %0.75  %0.75  صندوق تعليم ريت

 Jadwa REIT Saudi %0.75  %0.75 السعوديةصندوق جدوى ريت 
 Riyad REIT %1.20  %1.20 صندوق الرياض ريت

  Al Rajhi REIT %0.80  %0.80 الراجحي ريت

  

Special Commission عموالت خاصة 

No special commissions were received during the period.  خالل الفترة.لم يحصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة 

Dividend Distributions توزيعات األرباح 

For 1H 2020, distribution was 1.96% of the Fund’s net asset 

value as of Monday 29 June 2020 

 قيمة صافي من% 1.96 التوزيعم بلغت نسبة 2020في النصف األول من 

 م2020 يونيو 29 الموافق هـ1441 القعدة ذي 8 االثنين يوم في كما األصول

Fund Manager Investment استثمارات مدير الصندوق 

The Fund Manager invests SAR 4,639,500 which represents 

12.09% of the fund’s total assets. 
من  %12.09لاير سعودي وتمثل  4,639,500دوق استثمارات مدير الصن تبلغ

 أصول الصندوق

Financial Statements القوائم المالية 
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