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ريال سعودي10عند الطرحسعر الوحدة
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ال ينطبق

ال ينطبقعدد أيام المتوسط المرجح

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100% ملكية تامة

ال ينطبق حق منفعة
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2022سبتمت  -بيان الرب  ع الثالث 

ي بناًء عىل العائد السعري للرب  ع ال
معت  االنحراف المعياري
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مؤشر شارب

االنحراف المعياري للعائد الفائض 
للصندوق عن المؤشر 

التتبعخطأ 
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% استثمارات للصندوق10أكي  

9.68% أرامكو السعودية

9.48% باورأكوا

8.37% مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

7.34% إعمار للتطوير

6.21% "أدنوك"بترول أبوظبي الوطنية 

5.14% هيئة كهرباء ومياه دبي

5.12% المراكز العربية

5.10% الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت

3.92% الخريف لتقنية المياه والطاقة

3.71% شركة علم
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8001243232 رقم الهاتف 

www.sfc.sa ي 
ون  الموقع اإللكتر

complaints@fransicapital.com.sa يد  ي الت 
ون  اإللكتر

بيانات االتصال

الفرديةأوضاعهمفيالنظربالمستثمرونننصحالوحدات؛قيمةترتفعأنيمكنلذااألسعارلتقلباتعرضةالوحداتقيمةأنحيثالمستقبليةللعوائدضمانا  والمؤشرا  ليسالتقريرفيالموضحاألداء

.االستثمارمجاالتفيالمختصينالخبراءمنالمشورةعلىوالحصولاالستثماريةألهدافهمالمنتجمالئمةومدىوالمالية

.المعنيالربعبدايةفيكماهيالصندوقوقطاعاتللصندوقإستثماراتعشرأكبر*

اخالء مسؤولية

2022سبتمت   –بيان الرب  ع الثالث 

% توزي    ع القطاعات

19.16% الطاقة

18.87% خارجية–األسهم 

14.18% الرعاية الصحية

6.64% المواد األساسية

6.24% اإلستهالكيةالخدمات 

5.91% أسهم خليجية

5.12% إدارة وتطوير العقارات

5.10% اإلتصاالتخدمات 

3.71% تقنية المعلومات

3.67% إنتاج األغذية

3.67% تجزئة األغذية

3.57% البنوك

2.45% النقد

1.70% اإلسمنت

% ي 
 
التوزي    ع الجغراف

71.21% المملكة العربية السعودية

22.20% االمارات العربية المتحدة

6.11% قطر

0.48% الكويت
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