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الربعمعلومات األسعار كما بنهاية ( و

SAR 14.371
ع سعر الوحدة  كما في نهاية الرب( 1

الثاني

0.11%
ة مقارن)التغير في سعر الوحدة ( 2

(بالربع السابق

وحدة الصندوق  إجمالي وحدات ( 3 11,840,289.09

SAR 170,156,635.08 إجمالي صافي األصول( 4

% (SAR)قيمة 

0.17% ةنسبة األتعاب االجمالي( 1 283,615.11

0.00% - نسبة االقتراض( 2

0.00% - مصاريف التعامل( 3

10.36% قاستثمار مدير الصندو( 4 17,620,268.79

0.00% - األرباح الموزعة( 5

بيانات ملكية استثمار الصندوق ( ح

100.00% ملكية تامة( 1

0.00% حق منفعة( 2

مسؤولية إخالء 

األداءاليعتبروأنهماك.بالصندوقالمتعلقةالمستندانوكافةبالصندوقالخاصةواالحكامالشروطوفهمقراءةبالصندوقباالشتراكالراغبينعلىيتوجب

.األحوالمنحالبأيالمستقبليالصندوقأداءعلىمؤشراللصندوقالسابق

31/12/2021التقرير الربع سنوي للصندوق كما في 

2021للعام الرابع الربع 

عشرة استثمارات للصندوق أكبررسم بياني يوضح ( ي

1

December 26, 2001
تاريخ بدأ ( 1

الصندوق

لاير سعودي10.00

سعر الوحدة عند( 2

الطرح

لاير سعودي170,156,635.08 حجم الصندوق( 3

صندوق استثماري عام مفتوح متوافق مع الضوابط

الشرعية من فئة صناديق أسواق النقد نوع الصندوق( 4

اللاير السعودي عملة الصندوق( 5

منخفضة مستوى المخاطر( 6

لمدة مؤشر أسعار الفائدة على الودائع باللاير السعودي

شهر بين البنوك السعودية

المؤشر ( 7

االسترشادي

البضائع يستثمر الصندوق بصندوق الراجحي للمضاربة ب

من صافي األرباح % 16باللاير وتبلغ نسبة رسوم ادارته 

ق اإلنماء التي يحققها الصندوق، كما يستثمر كذلك بصندو

% 20ته للسيولة باللاير السعودي وتبلغ نسبة رسوم ادار

من صافي األرباح التي يحققها الصندوق

نسبة رسوم ( 8

االدارة للصناديق 

المستثمر فيها

يوم 119.67
عدد أيام ( 9

المتوسط المرجح
(* جغرافي/قطاعي)رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق ( ك

جميع أصول هذا الصندوق موزعة جغرافيا بالمملكة العربية السعودية* 
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صكوك

التوزيع القطاعي لألصول

http://www.alawwalinvest.com/
mailto:complaints@alawwalinvest.com


صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي

2021للعام الرابع الربع 

سنوات5 سنوات3 سنة واحدة من بداية العام شهور3 البند

7.41% 3.48% 0.19% 0.19% 0.11% أداء الصندوق( 1

7.34% 3.93% 0.61% 0.61% 0.15% أداء المؤشر االسترشادي( 2

0.06% -0.45% -0.41% -0.41% -0.04% فارق األداء( 3

رسم بياني يوضح األداء من بداية الصندوق( ن

سنوات5 سنوات3 سنة واحدة من بداية العام شهور3 المعايير

0.25% 0.28% 0.15% 0.15% 0.03% االنحراف المعياري( 1

(20.59) (5.75) (4.63) (4.63) (1.99) مؤشر شارب(2

0.10% 0.08% 0.05% 0.05% 0.03% خطأ التتبع( 3

1.14 1.14 (1.34) (1.34) بيتا( 4 1.78

0.06% -0.45% -0.41% -0.41% -0.04% الفا( 5

0.63 (5.28) (8.00) (8.00) (1.24) مؤشر المعلومات( 6

العائد( ل

األداء والمخاطر ( م

31/12/2021التقرير الربع سنوي للصندوق كما في 

2
إخالء مسؤولية 

السابقاألداءعتبراليوأنهكما.بالصندوقالمتعلقةالمستندانوكافةبالصندوقالخاصةواالحكامالشروطوفهمقراءةبالصندوقباالشتراكالراغبينعلىيتوجب

.األحوالمنحالبأيالمستقبليالصندوقأداءعلىمؤشراللصندوق

رسم بياني يوضح األداء من بداية الصندوق( ن
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سعر وحدة الصندوق منذ االنشاء باللاير السعودي


