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 11495، الرياض 22216البرج ب، طريق الملك سعود، ص.ب. 

 +966 920000232هاتف: 

 www.alahlicapital.comالموقع: 

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

None ال يوجد 

Investment Activities أنشطة االستثمار 

The fund was re-classified from a Money Market fund to a 
feeder fund effective April 8th 2019 and invests in its target 
fund: Alahli Saudi Riyal Trade Fund (SRTF).  

 اعتباًرا مغذي صندوق إلى النقد سوقأ صندوق من الصندوق فئة إعادة تصنيف تم

 صندوق: مستهدف صندوق في راستثمالاويقوم الصندوق ب 2019 أبريل 8 من

 . (SRTF) السعودي بالريال للمتاجرة األهلي

Performance تقرير األداء 

Fund Performance                      1.11% 

Benchmark Performance      0.60% 

 %1.11 أداء الصندوق 

  %   0.60 ـؤشرأداء الم

The fund outperformed the benchmark by 51 bps. نقطة أساس. 51 بفارقأداء المؤشر  نأداء الصندوق ع تفوق 

Terms & Conditions and Information Memorandum Material 
Changes 

 الفترة خالل الصندوق معلومات ومذكرة  وأحكام شروط في حدثت تغيرات

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

Information Memorandum. 
 .ومذكرة المعلومات خالل الفترة ال توجد تغيرات في الشروط واألحكام -

Investments in other Investment Funds االستثمار في صناديق استثمارية أخرى 

The funds’ management fee is 0.0208% of NAV. Management 
fees charged by investments in the following fund have been 
rebated: 
- AlAhli Saudi Riyal Trade Fund (SRTF) 

 قيمة صافي من سنويا%  0.0208 هي الصندوق على المحتسبة اإلدارة رسوم

 التي االستثمارية للصناديق اإلدارة رسوم عن التنازل تم وقد. الصندوق أصول

 :أدناه الموضحة الصندوق بها يستثمر

 ((SRTF السعودي بالريال للمتاجرة األهلي صندوق -

Special Commission عموالت خاصة 

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

Fund Manager Investment استثمارات مدير الصندوق 

The fund manager invests SAR 295,793 which represents 

1.31% of the funds’ assets.  
من  1.31ال سعودي، و تمثل %ـري 295,793تبلغ استثمارات مدير الصندوق 

 أصول الصندوق. 

Financial Statements القوائم المالية 
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