
ابيتال لصندوق الخير كالرابع تقرير الربع 
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:  تاريخ بدء الصندوق

:  سعر الوحدة عند الطرح

:حجم الصندوق

:نوع الصندوق

:  عملة الصندوق

:مستوى المخاطر

:المؤشر االسترشادي

:عدد مرات التوزيع 

:  انسبة رسوم اإلدارة للصناديق المستثمر فيه

:  مستشار االستثمار ومدير الصندوق من الباطن

:عدد أيام المتوسط المرجح
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مفتوح

 / Saudi Riyalالسعوديالريال 

High/ مرتفعة

Alkhair/األوليةكابيتال للطروحات الخير  Capital MENA IPO Shariah

No dividends-اليوجد

0.25% annum

N/A-الينطبق 

N/A-الينطبق 

للطروحات األولية ل لخير كابيتاوق اصند

:وقلصندافهد

المدىعلىالمالرأستنميةإىليهدفأسهمصندوقهو
أسهميفأساسيبشكلأصولهالصندوقويستثمرالطويل،

األسواقيفالعاماألويلالطرحفترةخاللالمساهمةالشركات
خمسيمضلمالتيحديثاالمدرجةالشركاتأسهمويفاألولية

داولةالمتوالصناديقالثانويةاألسواقيفإدراجهاعلىسنوات
الخليجيالتعاونمجلسودولالسعوديةالعربيةالمملكةيف

.أفريقياوشمالاألوسطالشرقوإقليم

كابيتاللصندوق الخير الرابع  تقرير الربع 
م2021األولية للعام للطروحات 

بيانات الصندوق 

معلومات األسعار
 (29/12/2021)كما يف نهاية الربع الرابع

Fundالصندوق

سعر الوحدة كما يف نهاية الربع الرابع
(ريال سعودي) 

9.3280
Unit price as of the end of the Fourth 

quarter (SAR)

التغير يف سعر الوحدة
(مقارنة بالربع السابق )

0.76%
Change in unit price

(compared to the previous quarter)

NADual/ الينطبقسعرالوحدة  المزدوج  unit price

1,292,576.47Total fund unitsإجمايل وحدات الصندوق 

12,057,123.57Net assets Valueإجمايل صايف األصول 

P/E)مكرر الربحية  NAPrice to Earning/ الينطبق ( (P/E)

Starting Date:

Unit price on the listing Date: 

Fund Size:

Fund Category:

Fund Currency:

Risk:

Benchmark:

Number of times to distribute dividends:

Management fees for invested funds: 

Investment advisor and sub-fund manager:

Average number of days:

Fund Objective:

The fund objectives is to capital appreciation in the long
term. The fund invests its assets mainly in the shares of
joint stock companies during the initial public offering
period in the primary markets and in the shares of
newly listed companies that have been only listed for
five years in the secondary markets and traded funds in
the Kingdom of Saudi Arabia, GCC and MENA.

Al Khair Capital IPOs Fund

Fourth Quarter Report for ALKHAIR CAPITAL
IPOs Fund 2021 

Fund Information

Price information as of the
end of the 4th quarter (29/12/2021)



(12/29/2021) معلومات الصندوق  كما يف نهاية الربع الرابع 

Clause%قيمة البند

SAR 90,9940.73%Total expense ratio (TER)(TER)األتعاب اإلجمالية نسبة

N/ABorrowing ratio–الينطبق نسبة اإلقتراض 

SAR 9530.008%Transaction Costمصاريف التعامل 

SAR 141,2881.14%Fund manager investmentاستثمار مدير الصندوق 

No DividendsDistributed–اليوجد األرباح الموزعة  dividends

:  بيانات ملكية استثمارات الصندوق

%

N/A1) Total ownership–الينطبق ملكية تامة ( 1

(N/A2–الينطبق منفعة حق( 2 Benefit right  

كبر عشرة استثمارات للصندوق :  أ

Fund information as of the end of the Fourth quarter

Fund investment ownership information

The Fund's Top Ten Investments:

13.29%

11.54%

8.18%

6.74% 6.70%

5.27% 5.23%
4.87% 4.80% 4.77%
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Murabaha 1

مرابحة 1

Murabaha2

2مرابحة

Cash 

النقد

Alkhorayef 

Water and 

Power 

Technologies Co.

شركة الخريف 

لتقنية المياه 

والطاقة

Murabaha3

3مرابحة

Dr. Sulaiman Al 

Habib Medical 

Services Group

مجموعة الدكتور 

سليمان الحبيب 

للخدمات الطبية

Arabian 

Contracting 

Services Co.

الشركة العربية 

للتعهدات الفنية

Arab Sea 

Information 

System Co.

شركة بحر العرب 

ألنظمة المعلومات

Tanmiah Food 

Co.

شركة التنمية 

الغذائية

Abdullah Saad 

Mohammed Abo 

Moati for 

Bookstores Co.

شركة عبد هللا 

سعد محمد أبو 

معطي للمكتبات



:التوزيع القطاعي ألصول الصندوق

:التوزيع الجغرايف ألصول الصندوق

:  العائد

البند

أشهر 3
(نهاية الربع الرابع)

3Months 
(End of the Fourth 

quarter)

سنة حتى 
تاريخه

(YTD)

سنة واحدة
One year 

سنوات 3
(3Years)

سنوات5
(5Years)

Clause

%10.95%45.15%14.42%14.20%0.76الصندوق أداء
Fund 

performance

أداء المؤشر 
اإلسترشادي 

-4.05%16.74%17.86%39.73%-3.03%
Performance of 
the benchmark

%13.98%5.42%3.44-%2.54-%4.81فارق األداء 
Performance 

difference

Sectoral distribution of the fund's assets:

Geographical distribution of the fund's assets:

Yield:

97.7%

2.33%

Kingdom of Saudi Arabia 

المملكة العربية السعودية 

United Arab Emirates 

اإلمارات العربية المتحدة 

14.1%

11.3%

11.0%

9.9%

9.9%

7.1%

7.0%

6.4%

5.5%

3.0%
3.0%

2.6%

2.2%
2.0%

1.8% 1.3% 1.1% 0.9% Money Market

أسواق النقد

Utilities

المرافق العامة

Cash 

النقد 

Software & Services

التطبيقات وخدمات التقنية

Materials

المواد األساسية

Health Care Equipment & Svc

الرعاية الصحية

Media and Entertainment

اإلعالم والترفيه

Retailing

تجزئة السلع الكمالية

Capital Goods

السلع الرأسمالية

Global Enegry

الطاقة العالمية

Industrial

الصناعي 

Food & Staples Retailing

تجزئة األغذية

Real Estate Investment Trusts

الصناديق العقارية المتداولة

Energy

الطاقة

Commercial & Professional Svc

الخدمات التجارية والمهنية

Banks

البنوك

Consumer Durables & Apparel

السلع طويلة االجل

Consumer Services

الخدمات اإلستهالكية



:تصال االبيانات 

:  األداء منذ بداية الصندوق

السعوديةشركة الخير كابيتال 

1020 124 800:رقم الهاتف 

alkhaircapital.com.sa: الموقع اإللكتروين 

AMD@alkhaircapital.com.sa:البريد اإللكتروين 

األداء معايير
والمخاطر 

أشهر 3
(نهاية الربع الرابع)

3Months 
(End of the Fourth  

quarter)

سنة حتى 
تاريخه

(YTD)

سنة واحدة 
One Year

سنوات3
(3Years)

سنوات5
(5Years)

Performance and 
risk criteria

0.140.460.471.070.90standard deviationاالنحراف المعياري

0.010.290.290.410.10Sharp ratio-مؤشر شارب 

Tracking%8.83%5.74%3.44%2.54%9.64خطأ التتبع  error

0.53650.24670.24670.66940.6808Betaبيتا

alpha%13.98%5.42%3.44-%2.54-%4.81ألفا 

Information Ratio%158.33%94.43%100.00-%100.00-%49.93مؤشر المعلومات 

Performance since inception of the fund:

:األداء والمخاطر

Contact info :

Al-Khair Capital Saudi Arabia

Phone number: 800 124 1020

Website: alkhaircapital.com.sa

E-mail : AMD@alkhaircapital.com.sa

Performance and risks:
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السوقهيئةعنةالصادر واللوائحالقوانينبموجبفقطالسعوديةالعربيةالمملكةيفلهمالمصرحاألشخاصعلىللتوزيعمخصصةالوثيقةهذه
لمعلوماتالعرضمخصصالمستندهذا.الماليةاألوراقعنإعالنًاالمستندهذايعتبروال.آخرشخصأليعنهاالكشفأونقلهايجوزوالالمالية،

للجهالةلنافيةاوإجراءاتالواجبةالعنايةإجراءالمحتملينالمستثمرينعلىويجب.ماليةأوراقلشراءدعوةأولبيععرًضاوليسفقطاالستثمارية
فهممنايتمكنولمإذاقانونيةشركةأومعتمدمايلمستشاراستشارةعليهميجبكما،الالزمةالدراساتوكذلكالمقدمةالمعلوماتدقةعلى

كما.لمستنداهذايفالمذكورةالمعلوماتمنأليفهمسوءأيعنمسؤولةالسعوديةكابيتالالخيرشركةتكونلن،لذلك.المستندهذامحتويات
كتمالأوبدقةتتعلقمعلوماتأيعنمسؤولةغيرالماليةسوقهيئةأن علىتمادباالعتحدثقدخسارةأيعنمسؤولةوليست،المستندهذاا
.المستندهذامنجزءأي

:وليةؤالمسإخالء 


