
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

2021

 

3707068



صندوق الراجحي لألسھم السعودیة للدخل
للشھر المنتھي سبتمبر 2021

إخالء المسؤولیة
شركة الراجحي المالیة:ھي شركة مُرخصة من قبل ھیئة السوق المالیة بالترخیص رقم: 07068-37. وتحسب العروض حسب أسعار األشھر 
المنتھیة. وال یُعتبر أداء الصندوق في الماضي مؤشراً على األداء المستقبلي. كما أن قیمة االستثمار في وحدات الصندوق متغیرة، وقد تخضع 

للزیادة أو النقصان. ومن الممكن أن تھبط قیمة االستثمار ویستلم المُستثمر مبلغاً أقل من المبلغ المستثمر، وكذلك األتعاب التي تترتب على الصندوق 
وعلى سعر صرف العملة األجنبیة قد تشكل عامل معاكس لالستثمار.وعلى المستثمرین أن یأخذوا بعین اإلعتبار وضعھم المالي، وكذلك علیھم أخذ 

النصیحة من خبراء في االستثمار والشؤون القانونیة قبل دخولھم في أي منتج مالي أو صندوق استثماري. إن المعلومات المفصلة عن ھذا 
االستثمار توجد بوضوح وعلى المستثمر أن یقرأ ویتأكد من إستیعاب جمیع المعلومات المفصلة عن ھذا االستثمار في الالئحة الواردة في الشروط 

والمواصفات الخاصة بھذا الصندوق.

الھدف

تحقیق نمو مستمر في رأس المال من خالل توفیر قدر معقول من العائد والسیولة المتحققة من استثمارات تجاریة قصیرة 
األجل تقیّم بالدوالر األمریكي وتنفذ وفق المعاییر الشرعیة المقرة من الھیئة الشرعیة للراجحي المالیة.

أداء الصندوق (الجدول)

منذ التأسیس عشر سنوات خمس سنوات ثالث سنوات سنة واحدة المؤشر

48.00 - 44.00 26.00 11.00 عدد أشھر األداء االیجابي

35.00 - 32.00 19.00 9.00 عدد أشھر األداء المتفوق على 
المؤشرالقیاسي

منذ بدایة العام 
حتى تاریخھ

منذ بدایة 
الربع حتى 
تاریخھ

ستة أشھر ثالثة أشھر شھرواحد العائد قصیر األجل (%)

39.82 7.08 20.49 7.08 3.60 الصندوق
27.37 2.20 10.37 2.20 1.47 المؤشر القیاسي
2020 2019 2018 2017 2016 عوائد كل سنة (%)
20.13 9.24 11.53 4.93 - الصندوق
11.90 14.48 13.27 2.98 - المؤشر القیاسي

منذ التأسیس عشر سنوات خمس سنوات ثالث سنوات سنة واحدة العوائد التراكمیة (%)

172.32 - 166.92 78.71 50.13 الصندوق
160.45 - 137.36 61.10 36.53 المؤشر القیاسي

منذ التأسیس عشر سنوات خمس سنوات ثالث سنوات سنة واحدة العوائد السنویة (%)

19.05 - 21.70 21.35 50.13 الصندوق
18.13 - 18.87 17.23 36.53 المؤشر القیاسي

خصائص الصندوق

صندوق مفتوح نوع الصندوق
المملكة العربیة السعودیة مقر الصندوق

عالي مستوى المخاطرة
01 ینایر تاریخ التأسیس

السعر عند التأسیس 10 لایر سعودي للوحدة
لایر سعودي عملة الصندوق

مؤشر ستاندرد أند بورز لألسھم السعودیة ذات التوزیعات النقدیة المؤشر القیاسي
2.00% رسم االشتراك

%1.75 سنویا أتعاب اإلدارة
- أتعاب األداء

لایر سعودي 5,000 الحد األدنى لالشتراك
لایر سعودي 2,000 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي
لایر سعودي 2,000 الحد األدنى لالسترداد

مرتین أسبوعیا – یومي األحد و األربعاء أیام التقییم
قبل الساعة الخامسة مسا ء – قبل یوم التقییم آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد

یومي االثنین و الخمیس موعد اإلعالن والسداد
ثالث یوم عمل تنفیذ التداول
الراجحي المالیة مدیر الصندوق

شركة البالد لالستثمار
clientservices@albilad-capital.com أمین الحفظ

أخر الجوائز و الترتیب

لإلتصال
شركة الراجحي المالیة اإلدارة العامة،

، طریق الملك فھد ص.ب. 5561
، الریاض 11432

المملكة العربیة السعودیة
ھاتف: 920005856 

www.alrajhi-capital.com : الموقع االلكتروني salessupport@alrajhi-capital.com البرید  االلكتروني

▲ 21.1801 لایر سعودي صافي قیمة األصول للوحدة

% 3.60 0.7352 لایر سعودي التغیر (للشھر مقارنة بالسابق)

13,044,491 اجمالي وحدات الصندوق

276,283,629.74 لایر سعودي اجمالي صافي األصول

معلومات األسعار – نھایة سبتمبر 2021

أداء الصندوق (الرسم البیاني)

تقسیم القطاعات (نسبة اجمالي صافي األصول)

التحلیل االحصائي

منذ التأسیس عشر سنوات خمس سنوات ثالث سنوات سنة
واحدة األداء

0.92 - 2.82 4.13 13.61 العوائداإلضافیة (%)
2.13 - 3.38 3.62 9.43 ألفا (%)

منذ التأسیس عشر سنوات خمس سنوات ثالث سنوات سنة
واحدة المخاطرة

26.55- - 26.55- 26.55- 4.69- الحد األقصى لالنخفاض (%)
15.77 - 15.83 17.29 12.45 االنحراف المعیاري (%)
11.58 - 11.69 13.54 8.23 مخاطر االنخفاض (%)

منذ التأسیس عشر سنوات خمس سنوات ثالث سنوات سنة
واحدة حساسیة السوق

0.94 - 0.95 1.00 1.03 بیتا

منذ التأسیس عشر سنوات خمس سنوات ثالث سنوات سنة
واحدة عوائد المخاطرة

1.16 - 1.33 1.22 3.38 نسبة شارب
0.23 - 0.53 0.91 2.92 مؤشر المعلومات
4.57 - 4.52 3.99 3.53 نسبة االنحراف عن المؤشر
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   ني.سعر الوحدة كما في نهاية الربع المع .1 21.1801

   (.مقارنة بالربع السابق)التغير في سعر الوحدة   .2 7.08%

 ال يوجد
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق   .3

  (إن ُوجد) تأدوات الدين ذات الدخل الثاب

   إجمالي وحدات الصندوق .4 13,044,491.28

   إجمالي صافي األصول .5 276,283,613.57

   (إن ُوجد)( P/E)مكرر الربحية  .6 ال يوجد                                

 

 

     

 البند قيمة* %*

 (TER) نسبة األتعاب اإلجمالي-1 1,473,773.62 0.60%

 ال يوجد
 نسبة االقتراض -2 ال يوجد

 (إن ُوجدت)

 مصاريف التعامل-3 143,090.58 0.06%

 ال يوجد ال يوجد
 ستثمار مدير الصندوقا-4

 (إن ُوجدت)

 األرباح الموزعة-5 ال يوجد ال يوجد

.    :

   ملكية تامة  -1 100%

   حق منفعة -2 100%
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 سنوات 3 سنوات 5

 

 سنة

 

 واحدة

 سنة حتى تاريخه

(YTD 

 أشهر 3

 الحالي( هاية الربع)ن

 البند

   .أداء الصندوق-1 7.08 39.82 50.13 78.71 166.92

   أداء المؤشر االسترشادي-2 2.2 27.37 36.53 61.10 137.36

   فارق األداء -3 4.88 12.45 13.60 17.61 29.56

 

 سنة حتى تاريخه سنة واحدة سنوات 3 سنوات 5

(YTD) 

   أشهر 3

  الحالي( نهاية الربع)

 معايير األداء والمخاطر 

 

   المعياريف نحرااال-11 3.15 9.53 12.45 17.29 15.83

 مؤشر شارب -2 8.79 4.82 3.38 1.22 1.33

 التتبع  خطأ -3 1.86 3.64 3.53 3.99 4.52

(Trac) 

 (Beta) بيتا-4 0.31 0.87 1.03 1.00 0.95 

 (Alpha)ألفا -5 21.13 6.36 9.43 3.62 3.38

 المعلوماتمؤشر -6 0.18 0.04 2.92 0.91 0.53
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http://www.alrajhi-capital.com/

