
ابيتال الخير كالثاين لصندوق تقرير الربع 
م2022بلص للصكوك للعام 



:  تاريخ بدء الصندوق

:  سعر الوحدة عند الطرح

:حجم الصندوق

:نوع الصندوق

:  عملة الصندوق

:مستوى المخاطر

:المؤشر االسترشادي

:عدد مرات التوزيع 

:فيهانسبة رسوم اإلدارة للصناديق المستثمر 

:  مستشار االستثمار ومدير الصندوق من الباطن

:عدد أيام المتوسط المرجح

01/06/2014

USD100.00

2,461,774.08

 Open/ مفتوح 

 / USDدوالر أمريكي

Medium to high/ متوسطة إىل مرتفعة

 SAIBOR 3 Months/أشهر 3سايبور

- No dividendsاليوجد

Annual%0.25سنوياً 

N/A–الينطبق 

N/A–الينطبق 

للصكوكبلص ل لخير كابيتاوق اصند

:وقلصندافهد

علىالمالرأستنميةيفللصندوقاالستثماريالهدفيتمثل
زعالموالدخلمنعوائدوتحقيقوالطويلالمتوسطالمدى

وراقواألللدخلالمدرةاالستثماراتيفاالستثمارطريقعن
.ةاإلسالميالشريعةومبادئأحكاممعالمتوافقةالمالية

المؤشرمعدلعنتزيدعوائدلتحقيقالصندوقويهدف
للمستثمريناإلرشادي

كابيتالالخير الثاين لصندوق تقرير الربع 
م2022للصكوك للعام بلص 

بيانات الصندوق 

معلومات األسعار
 (28/06/2022)كما يف نهاية الربع الثاين

 Fundوق لصندا

سعر الوحدة كما يف نهاية الربع الثاين
115.0608(دوالر أمريكي(

Unit price as of the end of the Second 
quarter (USD)

التغير يف سعر الوحدة
(مقارنة بالربع السابق )

4.46%-
Change in unit price

(compared to the previous quarter)

N/ADual unitال ينطبق سعرالوحدة  المزدوج  price

21,270.78Total fund unitsإجمايل وحدات الصندوق 

2,447,432.86Net assets Value (USD)( دوالر أمريكي ) إجمايل صايف األصول 

P/E)مكرر الربحية  N/APrice to Earningال ينطبق ( (P/E)

Starting date:

Unit Price on the listing date:

Fund Size:

Fund Category:

Fund Currency:

Risk:

Benchmark: 

Dividend distribution:

Management fees for invested funds:

Investment advisor and sub-fund manager:

Average number of days:

Fund’s objective :

The objective of the Fund is to grow capital in the
medium and long term and achieve returns from
distributed income by investing in fixed income and
securities that comply with shariah. The fund aims to
achieve returns that exceed the benchmark for
investors

Al-Khair Capital Sukuk Plus Fund

Second Quarter Report For Al-Khair Capital Sukuk
Plus Fund for the year 2022

Fund Information

Price information as of the
end of the 2nd quarter (28/06/2022)



(28/06/2022)معلومات الصندوق  كما يف نهاية الربع الثاين 

Clause%قيمة البند

USD 14,3410.57%Total expense ratio (TER)(TER)األتعاب اإلجمالية نسبة

N/A Borrowing ratioالينطبق نسبة اإلقتراض 

USD 0.000.00%Transaction Costمصاريف التعامل 

USD 870,66534.47%Fund manager investmentاستثمار مدير الصندوق 

N/ADistributedال ينطبق األرباح الموزعة  dividends

:  بيانات ملكية استثمارات الصندوق

N/A1) Total ownershipال ينطبق ملكية تامة ( 1

(N/A2ال ينطبق منفعة حق( 2 Benefit right  

كبر عشرة استثمارات للصندوق :  أ

Fund information as of the end of the Second quarter

Fund investment ownership information

The Fund's Top Ten Investments:

11.83%

9.59%

8.47%
8.21%

7.84% 7.81% 7.67% 7.51% 7.48% 7.37%
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14.00%

BHRAIN 4 ½

03/30/27

ESICSU 3.939

07/30/24

BHRAIN 3 ⅞

05/18/29

DARALA 6 ¾

02/15/25

Oman, 4.397%

1jun2024

DARALA 6 ⅞

02/26/27

KSA 2.969

10/29/29 REGS

DUGB 2.763

09/09/30

EMTN

KFHKK 3.6

12/31/49

MVMOFB 9 ⅞

04/08/26



:التوزيع القطاعي ألصول الصندوق

:التوزيع الجغرايف ألصول الصندوق

Sectoral distribution of the fund's assets:

Geographical distribution of the fund's assets:

:Yield:  العائد

البند

أشهر 3
(نهاية الربع الثاين)

3Months 
(End of the Second 

quarter)

سنة حتى 
تاريخه

(YTD)

سنة واحدة
One year 

سنوات 3
(3Years)

سنوات5
(5Years)

Clause

%8.78%4.63%6.22-%6.81-%4.46-الصندوق أداء
Fund 

performance

أداء المؤشر 
%8.13%3.78%1.21%0.92%0.68اإلسترشادي 

Performance of 
the benchmark

%0.65%0.84%7.43-%7.73-%5.14-فارق األداء 
Performance 

difference

Sovereign

السيادية  

Financial Institution

المؤسسات المالية 

Investment Fund

صناديق استثمار 

Kingdom of Saudi Arabia 

المملكة العربية السعودية 

Bahrain

البحرين 

United Arab Emitrates 

اإلمارات العربية المتحدة 

OMAN

عمان 

Kuwait 

الكويت 

Maldives

المالديف 



:Performance and risks:األداء والمخاطر

األداء معايير
والمخاطر 

أشهر 3
(نهاية الربع الثاين)

3Months 
(End of the Second

quarter)

سنة حتى 
تاريخه

(YTD)

سنة واحدة 
One Year

سنوات3
(3Years)

سنوات5
(5Years)

Performance and 
risk criteria

1.932.652.555.647.06standard deviationاالنحراف المعياري

0.029070.001500.00092Sharp ratio-0.02914-0.02659-مؤشر شارب 

Tracking%4.39%5.31%7.43%10.97%10.35خطأ التتبع  error

0.017700.000300.023800.020400.01630Betaبيتا

alpha%0.65%0.84%7.43-%7.73-%5.14-ألفا 

Information Ratio%14.86%15.91%100.00-%70.42-%49.66-مؤشر المعلومات 

:Performance since inception of the fund:  األداء منذ بداية الصندوق
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السوقهيئةعنةالصادر واللوائحالقوانينبموجبفقطالسعوديةالعربيةالمملكةيفلهمالمصرحاألشخاصعلىللتوزيعمخصصةالوثيقةهذه
لمعلوماتالعرضمخصصالمستندهذا.الماليةاألوراقعنإعالنًاالمستندهذايعتبروال.آخرشخصأليعنهاالكشفأونقلهايجوزوالالمالية،

للجهالةلنافيةاوإجراءاتالواجبةالعنايةإجراءالمحتملينالمستثمرينعلىويجب.ماليةأوراقلشراءدعوةأولبيععرًضاوليسفقطاالستثمارية
فهممنايتمكنولمإذاقانونيةشركةأومعتمدمايلمستشاراستشارةعليهميجبكما،الالزمةالدراساتوكذلكالمقدمةالمعلوماتدقةعلى

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

:وليةؤالمسإخالء 


