
صندوق الراجحي لتنمیة رأس المال وتوزیع األرباح الشرق األوسط وشمال أفریقیا
للشھر المنتھي سبتمبر 2019

إخالء المسؤولیة

الھدف

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.

تحقیق عوائد إجمالیة من خالل دمج الدخل الحالي مع مكاسب تنمیة رأس المال ،وزیادة قیمة األصول و ذلك من خالل 
اإلستثمار في شركات ملتزمھ بالشریعة اإلسالمیة من بین الشركات المدرجة في األسواق الخلیجیة بشكل رئیسي و أسواق 
الشرق األوسط و شمال أفریقیا بشكل ثانوي. مع التركیز على الشركات التي توزع األرباح.و سیقوم الصندوق بتوزیع 

األرباح على المستثمرین على فترات نصف سنویة

أداء الصندوق (الجدول)

منذ التأسیس عشر سنوات خمس سنوات ثالث سنوات سنة واحدة المؤشر

49.00 - 29.00 22.00 8.00 عدد أشھر األداء االیجابي

40.00 - 25.00 15.00 5.00 عدد أشھر األداء المتفوق على 
المؤشرالقیاسي

منذ بدایة العام 
حتى تاریخھ

منذ بدایة 
الربع حتى 
تاریخھ

ستة أشھر ثالثة أشھر شھرواحد العائد قصیر األجل (%)

4.44 3.84- 4.31- 3.84- 0.94 الصندوق
4.60 5.03- 4.26- 5.03- 0.28 المؤشر القیاسي
2018 2017 2016 2015 2014 عوائد كل سنة (%)
7.58 0.01 6.04 15.60- 1.43- الصندوق
9.50 9.35 12.37 16.39- 5.12- المؤشر القیاسي

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

21.63 - 19.88- 30.14 0.33 الصندوق
36.09 - 9.37- 42.73 1.80 المؤشر القیاسي

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

2.63 - 4.34- 9.18 0.33 الصندوق
4.17 - 1.95- 12.59 1.80 المؤشر القیاسي

تعلیق مدیر الصندوق
أشتدت تقلبات السوق في شھر أغسطس ٢٠١٩ حیث أثارت الضبابیة التجاریة المستمرة وانعكاس منحنى العائد االمریكي مخاوف الركود العالمي، 

وبالتالي شھدت أسواق األسھم العالمیة موجھ بیع كبیرة بسبب عدم رغبة المستثمرین في مواجھة المخاطر المرتفعة. وأغلقت جمیع األسواق 
األقلیمیة في المنطقة السلبیة باستثناء سوق مصر (+١٠٫٨٪) وسوق عمان (+٦٫٥٪). وانخفض سوق دبي (-ـ ٥٫٥٪) یلیھ سوق الكویت (ـ٣٫٢٪) 

وسوق أبوظبي (ـ٢٫٩٪) وسوق قطر (ـ٢٫٦٪) وسوق البحرین (ـ٠٫٩٪).
انخفض السوق السعودي ایضا بنسبة ٨٫٢٪ خالل الشھر، على الرغم من القوة الشرائیة للمستثمر المؤسسي األجنبي ألدراج السوق في مؤشر 
األسواق الناشئة أم أس سي أي، وذلك بسبب متابعتھ ألسواق األسھم العالمیة في الغالب وانخفاض في أسعار النفط وسط مخاوف الطلب العالمي. 
ومن بین القطاعات ، كان قطاع البنوك األكثر خسائر (ـ١١٫٧٪)  بسبب انخفاض الھامش بسبب خفض البنك الفیدرالي لمعدل الفائدة، وقطاع  
المواد الغذائیة بالتجزئة (ـ٧٫٩٪) ، واالتصاالت (ـ٧٫٢٪) ، والمواد االساسیة (ـ٦٫٧٪) ، والخدمات االستھالكیة (ـ٦٫١٪ )، والتجزئة (ـ٤٫٦٪) 

والعقارات (ـ٤٫٦٪).

خصائص الصندوق

صندوق أسھم مفتوح المدة نوع الصندوق
المملكة العربیة السعودیة مقر الصندوق

عالي مستوى المخاطرة
مارس, 2012 تاریخ التأسیس

السعر عند التأسیس 100 لایر سعودي للوحدة
لایر سعودي عملة الصندوق

مؤشر ستاندرد آند بورز لنمو األرباح المتوافقة مع الشریعة في 
أسھم الشرق

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 اإلثنین واألربعاء أیام التقییم
قبل الساعة الخامسة مسا ء – قبل یوم التقییم آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد

یومي الثالثاء 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

1

لإلتصال

▲ 88.6779 لایر سعودي صافي قیمة األصول للوحدة

% 0.94 0.8300 لایر سعودي التغیر (للشھر مقارنة بالسابق)

622,859 اجمالي وحدات الصندوق

55,233,837.68 لایر سعودي اجمالي صافي األصول

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

معلومات األسعار – نھایة سبتمبر 2019

أداء الصندوق (الرسم البیاني)

أكبر 5 شركات

نسبة الصندوق في الشھر الحالي % الشركة
6.10 شركة اإلتصاالت السعودیة
5.97 مصرف الراجحي
5.04 مصرف اإلنماء
4.99 الشركة السعودیة للصناعات األساسیة
4.97 شركة جریر للتسویق

تقسیم القطاعات (نسبة اجمالي صافي األصول)

التحلیل االحصائي

منذ التأسیس عشر سنوات خمس سنوات ثالث سنوات سنة
واحدة األداء

1.54- - 2.39- 3.41- 1.48- العوائداإلضافیة (%)
1.23- - 2.48- 2.37- 1.40- ألفا (%)

منذ التأسیس عشر سنوات خمس سنوات ثالث سنوات سنة
واحدة المخاطرة

45.67- - 44.81- 9.80- 9.80- الحد األقصى لالنخفاض (%)
14.53 - 15.78 10.94 13.41 االنحراف المعیاري (%)
11.11 - 11.91 7.95 10.38 مخاطر االنخفاض (%)

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

0.96 - 0.94 0.95 0.98 بیتا

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

0.25 - 0.20- 0.86 0.09 نسبة شارب
0.32- - 0.48- 0.73- 0.56- مؤشر المعلومات
4.53 - 5.18 4.29 2.72 نسبة االنحراف عن المؤشر


