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تقرير الربع الرابع صندوق الخير كابيتال
م2021 للمرابحة بالريال السعودي للعام
صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي

ALKHAIR CAPITAL Murabaha Fund Saudi Riyal
Fund Objective:

: ﻫﺪف اﻟﺼﻨﺪوق

The objects of fund to provide liquidity at the request of

يتمثل هدف الصندوق يف توفير السيولة عند طلب المستثمر

the investor and maintain capital by investing in the

والمحافظة على رأس المال من خالل االستثمار يف ادوات أسوق

money market instruments compliant with the standards

 المتوافقة مع المعايير الشرعية لشركة الخير كابيتال،النقد

of legitimacy for the Alkhair Capital SA. This fund seeks

 ويسعى هذا الصندوق إىل تحقيق عوائد إيجابية من.السعودية

to achieve positive returns through investment in money

.خالل االستثمار يف أدوات أسواق النقد

market instruments.

بيانات الصندوق

Fund Information
Starting date:

:تاريخ بدء الصندوق

28.04.2014

Unit price on the listing date:

:سعر الوحدة عند الطرح

10.00

Fund Size:

2,199,594,053.30

:حجم الصندوق

Fund Category:

Open / مفتوح

:نوع الصندوق

Fund Currency:

Saudi Riyal / الريال السعودي

:عملة الصندوق

Risk:

Low to Medium/ منخفضة إىل متوسطة

Benchmark:

SAIBOR 3 Months /  أشهر3سايبور

Number of times to distribute dividends:
Management fees for invested funds:

No dividends /اليوجد
0.50%

:مستوى المخاطر
:المؤشر االسترشادي
: عدد مرات التوزيع

:نسبة رسوم اإلدارة للصناديق المستثمر فيها

Investment advisor and sub-fund manager:

N/A – الينطبق

:مستشار االستثمار ومدير الصندوق من الباطن

Average number of days:

N/A - الينطبق

:عدد أيام المتوسط المرجح

Price information as of the
end of the 4th quarter (30/12/2021)

معلومات األسعار
(30/12/2021) كما يف نهاية الربع الرابع
Fund / اﻟﺼﻨﺪوق

Unit price as of the end of the fourth
quarter (SAR)

11.6271

سعر الوحدة كما يف نهاية الربع الرابع
)(ريال سعودي

Change in unit price
(compared to the previous quarter)

0.57%

التغير يف سعر الوحدة
) (مقارنة بالربع السابق

Dual Unit Price

N/A -الينطبق

سعرالوحدة المزدوج

Total fund units

189,045,261.87

إجمايل وحدات الصندوق

Net assets Value (SAR)

2,198,041,494.78

)إجمايل صايف األصول (ريال سعودي

Price to Earning (P/E)

N/A -الينطبق

(P/E ) مكرر الربحية

Fund information as of the end of the fourth quarter )30/12/2021( معلومات الصندوق كما يف نهاية الربع الرابع
Clause

%

) قيمة (ريال سعودي
Value (SAR)

البند

Total expense ratio (TER)

0.08%

SAR 1,554,285

) TER( نسبة األتعاب اإلجمالية

Borrowing ratio

N/A - الينطبق

نسبة اإلقتراض

Dealing expenses

0.00%

SAR 0.00

مصاريف التعامل

Fund manager investment

1.14%

SAR 23,431,612

استثمار مدير الصندوق

Distributed dividends

األرباح الموزعة

No dividends -اليوجد

:بيانات ملكية استثمارات الصندوق

Fund investment ownership information
%
1) Total ownership

N/A-الينطبق

 ) ملكية تامة1

2) Benefit right

N/A-الينطبق

 ) حق منفعة2

The Fund's Top Ten Investments:

:أ كبر عشرة استثمارات للصندوق
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Sectoral distribution of the fund's assets:

:التوزيع القطاعي ألصول الصندوق

Mutual Funds صناديق

استثمار
Murabahat مرابحات

:التوزيع الجغرايف ألصول الصندوق

Geographical distribution of the fund's assets:

United Arab Emirates األمارات
العربية المتحدة
Saudi Arabia المملكة العربية
السعودية
Bahrain مملكة البحرين

Yield:

:العائد

Clause

 سنوات5
(5Years)

 سنوات3
(3Years)

سنة واحدة
One year

سنة حتى
تاريخة
) YTD(

 أشهر3
)(نهاية الربع الرابع
3Months
(End of the fourth
quarter)

Fund
performance

10.80%

7.79%

2.37%

2.36%

0.57%

أداء الصندوق

Performance of
the benchmark

8.10%

4.07%

0.81%

0.82%

0.22%

أداء المؤشر
اإلسترشادي

Performance
difference

2.70%

3.72%

1.56%

1.54%

0.36%

فارق األداء

البند

:األداء والمخاطر

Performance and risks:
Performance and
risk criteria

 سنوات5
(5Years)

 سنوات3
(3Years)

سنة واحدة
One Year

سنة حتى
تاريخه
) YTD(

 أشهر3
)(نهاية الربع الثالث
3Months
(End of the third
quarter)

standard deviation

0.3456

0.2522

0.080

0.0794

0.020

االنحراف المعياري

Sharp ratio

0.27

0.26

0.20

0.19

0.18

مؤشر شارب

Tracking error

3.22%

3.56%

1.56%

1.54%

0.72%

خطأ التتبع

Beta

0.0026

0.0012

0.0002

0.0003

0.0066

بيتا

alpha

2.70%

3.72%

1.56%

1.54%

0.36%

ألفا

Information Ratio

83.91%

104.40%

100.00%

100.00%

50%

مؤشر المعلومات

معايير األداء
والمخاطر

:األداء منذ بداية الصندوق

Performance since inception of the fund:
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Contact info :
Al-Khair Capital Saudi Arabia
Phone number: 8001241020
Website: alkhaircapital.com.sa
E-mail : AMD@alkhaircapital.com.sa

2017

2018

2019

: بيانات االتصال
شركة الخير كابيتال السعودية
8001241020 : رقم الهاتف
alkhaircapital.com.sa : الموقع اإللكتروين
AMD@alkhaircapital.com.sa: البريد اإللكتروين

إخالء المسؤولية:
هذه الوثيقة مخصصة للتوزيع على األشخاص المصرح لهم يف المملكة العربية السعودية فقط بموجب القوانين واللوائح الصادرة عن هيئة السوق
المالية ،وال يجوز نقلها أو الكشف عنها ألي شخص آخر .وال يعتبر هذا المستند إعالنًا عن األوراق المالية .هذا المستند مخصص لعرض المعلومات
ً
عرضا لبيع أو دعوة لشراء أوراق مالية .ويجب على المستثمرين المحتملين إجراء العناية الواجبة وإجراءات النافية للجهالة
االستثمارية فقط وليس
على دقة المعلومات المقدمة وكذلك الدراسات الالزمة  ،كما يجب عليهم استشارة مستشار مايل معتمد أو شركة قانونية إذا لم يتمكنوا من فهم
محتويات هذا المستند .لذلك  ،لن تكون شركة الخير كابيتال السعودية مسؤولة عن أي سوء فهم ألي من المعلومات المذكورة يف هذا المستند .كما
أن هيئة سوق المالية غير مسؤولة عن أي معلومات تتعلق بدقة أو ا كتمال هذا المستند  ،وليست مسؤولة عن أي خسارة قد تحدث باالعتماد على
أي جزء من هذا المستند.

