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الربعمعلومات األسعار كما بنهاية ( و

SAR 14.395
ع سعر الوحدة  كما في نهاية الرب( 1

المعني

0.17%
ة مقارن)التغير في سعر الوحدة ( 2

(بالربع السابق

وحدة إجمالي وحدات الصندوق( 4 10,368,543.23

SAR 149,255,333.90 إجمالي صافي األصول( 5

% (SAR)قيمة 

0.17% ةنسبة األتعاب االجمالي( 1 269,322.29

0.00% - نسبة االقتراض( 2

0.00% - مصاريف التعامل( 3

11.82% قاستثمار مدير الصندو( 4 17,649,326.73

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

31/03/2022التقرير الربع سنوي للصندوق كما في 

2022للعام الربع األول  

عشرة استثمارات للصندوق أكبررسم بياني يوضح ( ي

1

December 26, 2001
تاريخ بدأ ( 1

الصندوق

لاير سعودي10.00

سعر الوحدة عند( 2

الطرح

لاير سعودي149,255,333.90 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

يوم166.71

عدد أيام ( 9

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

جميع أصول هذا الصندوق موزعة جغرافيا بالمملكة العربية السعودية* 

28.26%

18.09%

16.58%

10.73%

7.76%

7.37%

6.04%

2.00%

1.35%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

وديعة مرابحة مع البنك األهلي السعودي

اللايرصندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع ب

صندوق اإلنماء للسيولة باللاير السعودي

وديعة مرابحة مع مصرف الراجحي

صكوك ساتورب أرامكو توتال

وديعة مع البنك العربي الوطني

وديعة مرابحة مع بنك الكويت الوطني

صكوك مصرف االنماء

صكوك بنك الجزيرة

أكبر عشر استثمارات بالصندوق
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صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي

2022للعام األول الربع 

سنوات5 سنوات3 سنة واحدة من بداية العام شهور3 البند

7.08% 3.02% 0.34% 0.17% 0.17% أداء الصندوق( 1

7.18% 3.48% 0.63% 0.18% 0.18% أداء المؤشر االسترشادي( 2

-0.10% -0.46% -0.29% -0.02% -0.02% فارق األداء( 3

رسم بياني يوضح األداء من بداية الصندوق( ن

سنوات5 سنوات3 سنة واحدة من بداية العام شهور3 المعايير

0.25% 0.27% 0.23% 0.04% 0.04% االنحراف المعياري( 1

(21.77) (7.84) (2.40) (19.58) (0.21) مؤشر شارب(2

0.09% 0.08% 0.06% 0.03% 0.03% خطأ التتبع( 3

بيتا( 4 0.50 0.50 1.49 1.16 1.13

-0.10% -0.46% -0.29% -0.02% -0.02% الفا( 5

(1.06) (5.43) (4.79) (0.54) (0.54) مؤشر المعلومات( 6

العائد( ل

األداء والمخاطر ( م

31/03/2022التقرير الربع سنوي للصندوق كما في 

2
إخالء مسؤولية 

السابقاألداءعتبراليوأنهكما.بالصندوقالمتعلقةالمستندانوكافةبالصندوقالخاصةواالحكامالشروطوفهمقراءةبالصندوقباالشتراكالراغبينعلىيتوجب

.األحوالمنحالبأيالمستقبليالصندوقأداءعلىمؤشراللصندوق
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سعر وحدة الصندوق منذ االنشاء باللاير السعودي


