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Investment Activities أنشطة االستثمار 

During the 1H 2020 the fund maintained an overweight in 
pharmaceutical and Biotechnology sectors while maintaining 
an underweight in health care equipment & supplies and life 
science tools & service. 

حافظ مدير الصندوق على زيادة وزن  2020خالل النصف األول من العام 

استثماراته في قطاعات التكنولوجيا الحيوية وصناعة األدوية في حين خفض 

 الصندوق استثماراته في قطاعات آالت ومعدات الرعاية الصحية وقطاع علوم

 أدوات وخدمات الرعاية الصحية.

Performance داءتقرير األ 

Fund Performance                          5.59% 
Benchmark Performance           4.01% 

  

  5.59% أداء الصندوق

  4.01% ؤشرالمأداء 
 

The fund outperformed the benchmark by 158 bps. نقطة أساس. 158أداء المؤشر بفارق  نأداء الصندوق ع تفوق 

Terms & Conditions Material Changes during the period الفترة خالل صندوقال معلومات ومذكرة  وأحكام شروط في حدثت تغيرات 

There are no changes in the terms and conditions, and the 

information memorandum. 
 .ومذكرة المعلومات الشروط واألحكامال توجد تغيرات في 

Investments in other Investment Funds االستثمار في صناديق استثمارية أخرى 

The fund does not invest substantially in other investment 

funds. 
 استثمارية أخرى. صناديق في كبير بشكل يستثمر لصندوق لما

Special Commission  خاصةعموالت 

The fund benefited of soft dollar commission to access related 

research. 

 ذات بحوث على الحصول أجل من المحفظة عموالت من الصندوق استفاد

 .صلة

Financial Statements القوائم المالية 
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