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Investment Activities أنشطة االستثمار 

The fund targets to replicate as closely as possible, before 
expenses, the performance of the MSCI North America Islamic 
M-Series Index (Net Total Return USD). 

 اإلسالمي" آي سي إس إم" مؤشرمؤشر  يهدف الصندوق إلى محاكاة أداء

 بالدوالر اإلجمالي العائد صافي) "إم" الفئة من الشمالية أمريكا لمنطقة

 .(األمريكي

Performance داءتقرير األ 

Fund Performance                      1.39% 
Benchmark Performance      1.63% 

  

 1.39% أداء الصندوق

 %1.63 أداء المؤشر
 

The fund underperformed the benchmark by 24 bps.  نقطة أساس 24انخفض أداء الصندوق عن أداء المؤشر بفارق. 

Terms & Conditions and Information Memorandum Material 
Changes 

 الصندوق ومذكرة معلومات تغيرات حدثت في شروط وأحكام

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 does not invest substantially in other investment 

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

Special Commission عموالت خاصة 

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

Financial Statements القوائم المالية 
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ALAHLI NORTH AMERICA INDEX FUND  
(Managed by NCB Capital Company) 

CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS (UNAUDITED) 
For the six months period ended 30 June 2020 
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