
  

  

تعليق ارقام     

منذ التأسيس 5 سنة 3 سنة 1 سنة األداء السنوي

-3.64% #N/A -9.11% 5.70% العائد

18.32% 16.38% 19.66% 19.62%
االنحراف 

المعياري

-0.02% -0.02% -0.09% 0.02% متوسط العائد

منذ التأسيس 5 سنة 3 سنة 1 سنة العائد التراكمي

-13.80% #N/A -24.91% 5.70%
نهاية ديسمبر - 

2016

الحد األدنى لالسترداد 2,000.00        الحد األدنى لالشتراك 5,000.00      

0.00% رسوم االسترداد 2.00% رسوم االشتراك

0.00% رسوم األداء 1.75% رسوم اإلدارة

0.00% رسوم الحفظ سنوي نوع رسوم اإلدارة

مفتوح النوع :

17-3-2012 تاريخ التأسيس :

الراجحى المالية مدير الصندوق :

تنمية رأس المال نوع األصول :

مؤشر ستانرد آند بورز لنمو اإلرباح في الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا
المؤشر االسترشادى :

أسهم التصنيف :

لاير عملة الصندوق :

100 سعر التأسيس  :

متوافق التصنيف الفرعي :

الشرق األوسط وشمال افريقيا التركيز الجغرافي :

سعر الوحدة          86.2008 #### 5.70 % تغير السعر منذ بداية العام ### صافي قيمة األصول 67,066,864.65            

الراجحى المالية

تقرير أرقام  السنوي – ديسمبر 2016 الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح

استراتيجية االستثمار

يقوم الصندوق باألستثمار في أسهم شركات ملتزمة بأحكام الشريعة 

اإلسالمية من بين الشركات المدرجة في األسواق الخليجية بشكل رئيسي 

وأسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بشكل ثانوي مع التركيز 

بوجه خاص على أسهم الشركات التي توزع األرباح.

هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى تحقيق عوائد إجمالية من خالل دمج الدخل الحالي مع 

مكاسب تنمية رأس المال، وزيادة قيمة األصول.

حقق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح عائد تراكمي نسبته 

حالي 2016. %5.7 حتى نهاية العام ال

يقوم الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح بإستثمار أصوله أسهم 

شركات ملتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية من بين الشركات المدرجة في 

خليجية بشكل رئيسي وأسواق منطقة الشرق األوسط وشمال  األسواق ال

أفريقيا بشكل ثانوي؛ محققا متوسط عائد في نهاية ديسمبر 2016 بنسبة 

0.02%

أما عن مستوى المخاطر نالحظ ان االنحراف المعياري للصندوق ارتفع 

الى 19.62% مقارنة بـ 19.53% في نهاية ديسمبر 2015م. مما يدل 

على ارتفاع معدل المخاطر لالستثمار بالصندوق

 التحليل األحصائى
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النسبة الدولة

7.00% االمارات

3.00% الكويت

72.00% السعودية

3.00% عمان

6.00% قطر

2.00% مصر

7.00% نقد وما يعادلها

نسبة األستثمار الدولة

8.63% سابك

8.46% مصرف الراجحي

6.30% مصرف اإلنماء

4.49% اإلتصاالت السعودية

3.01% صافوال
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التوزيع الجغرافي التوزيع الجغرافي

تفاصيل الدول تفاصيل الدول
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 تذبذب السعر منذ بداية العام

 األداء

(أشهر  6مقارنة األصول والخصوم )   

 أداء الصندوق عائد الصندوق

عائد الصندوق

3.91% شهر

15.35% 3 شهور

4.57% 6 شهور

5.70% 1 سنة

5.70% تغير السعر منذ بداية العام

-13.80% تغير السعر منذ التأسيس

 ديسمبر 2015 يونيو 2016

69,526,151 78,967,455 إجمالي األصول

72,788 30,877 إجمالي المطلوبات

69,453,363 78,936,578 صافى االصول

(736,482) (16,607,556) صافى الدخل

بلغت عوائد الصندوق 5.7% في 31-12-2016 مقارنة بعائد قدره -14.93% في 31-12-2015 حيث يمثل هذا  ارتفاع في 

اداء نهاية ديسمبر 2016 قدره %20.63

درجة المخاطر في الصندوق عالية
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             3.91% 15.35% 4.57% 5.70% 5.70% -13.80
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الراجحى الماليةمدير الصندوق :تقرير أرقام  السنوي – ديسمبر 2016

شركة أرقام

قسم صناديق االستثمار

الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح


