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0.85% ي قيمة أصول الصندوق
 
.نسبة األتعاب اإلجمالية للرب  ع  إىل متوسط صاف

0.05% ي أصول الصندوق
 
.نسبة مصاريف التعامل للرب  ع إىل متوسط قيمة صاف

ي                                                     4,572.98
مبلغ مصاريف التعامل للرب  ع المعن 

ن ر)قيمة االستثمار  (س.بالماليي  نسبة االستثمار  االسم 

6.86 69.05% الوساطة المالية 

الصندوق

12.66%

0.65

0.51مؤشر شارب   

الرب  ع الحالي الشهر الحالي من بداية العام حتر اليوم األداء منذ تاري    خ التأسيس

9.25% -0.62% 9.25% 37.21% صندوق وساطة لألسهم السعودية 

11.99% -0.18% 11.99% 72.35% آيدل ريتنق -المعيار المتبع 

ال يوجد

اليوجد

18.79% االنحراف المعياري 

بيتا 

ات الزمنية التالية  ي الصندوق حسب الفتر
ن
العائد عىل االستثمار ف

ات أداء الصندوق . معايت  ومؤشر

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

صندوق المعذر ريت

كة جرير للتسويق شر

كة الزيت العربية السعودية شر

صندوق الراجحي ريت

صندوق وساطة لألسهم السعودية

2020تقرير الرب  ع الرابع لعام 

اإلسم 

مرصف الراجحي

كة السعودية للصناعات األساسية الشر

ي تاري    خ أول يوم من الرب  ع 
ن
كات المستثمر بها كما ف .أكتر الشر

ي - المعلومات الخاصة بالرب  ع 
ن
.2020 ديسمتر 31صندوق وساطة لألسهم السعودية كما هي ف

ونيات كة المتحدة لإللكتر الشر

وكيماويات كة الصحراء العالمية للبتر شر

صندوق مشاركة ريت

الرسوم و المصاريف

ي  نهاية الرب  ع
ن
ي الصندوق كما هي ف

ن
استثمارات مدير الصندوق ف

اسم الصندوق

العائد منذ سنوات 

ي الرب  ع 
ن
.مبالغ و نسبة األرباح الموزعة ف

ي نهاية الرب  ع  
ن
ي أصول الصندوق ف

ن
اض من قيمة صاف .نسبة االقتر

37.21% العائد منذ اإلنشاء

21.71%  سنوات 3العائد منذ 

الينطبق  سنوات 5العائد منذ 

الينطبق

صندوق الوساطة لألسهم السعودية 

ات قياس المخاطر معايت  ومؤشر

المعيار  المتبعالمقياس
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