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هدف الصندوق

بيانات الصندوق
2015/06/24الصندوقتاري    خ بدء

ريال سعودي10عند الطرحسعر الوحدة

SAR 320,104,371.90(بالمليون)حجم الصندوق 

نوع الصندوق
صندوق مفتوح متوافق مع 
يعة اإلسالمية .أحكام الشر

ريال سعوديعملة الصندوق

مرتفعةمستوى المخاطر

شاديالمؤشر  االستر

مؤشر الطروحات األولية )
ابه و تم حس( للتصنيفات المثالية

اعداده بواسطة التصنيفات 
المثالية

ال ينطبقمرات التوزي    ععدد 

اديق نسبة رسوم اإلدارة للصن
المستثمر بها

ي السنه % 1.75
 
ف

يبة  باإلضافة اىل ض 
من –القيمة المضافة  

ي أصول الصندوق
 
.صاف

ر مستشار االستثمار ومدي
الصندوق من الباطن

ال ينطبق

ال ينطبقعدد أيام المتوسط المرجح

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100% ملكية تامة

ال ينطبق حق منفعة

سنوات5 سنوات3 سنة السنوي أشهر3 معايير األداء و المخاطر

15.88% 18.71% 13.90% 16.01% 18.99% االنحراف المعياري

0.42 0.89 1.36 1.49 (0.46)
مؤشر شارب

6.58% 6.32% 6.76% 9.41% 10.20% خطأ التتبع
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بيتا

0.50% 0.34% 0.77% 0.93% 0.99% ألفا

0.89 0.44 1.07 0.72 1.74 
مؤشر المعلومات

معلومات األسعار

SAR 13.3389 سعر الوحدة

-1.53% (مقارنة بالربع السابق)التغير في سعر الوحدة 

N/A
ات سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدو

الدين ذات الدخل الثابت
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(15.79) P/E))مكرر الربحية 
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ال ينطبق ي األصنسبة
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ال ينطبق مبلغ األرباح الموزعة

ال ينطبق )%(نسبة األرباح الموزعة 

تعريفات

ي الفرنسي السعوديصندوقإن هو يةاألولللطروحاتالخليج 
مدىالعىلالمالرأستنميةإىليهدفمفتوحأسهمصندوق
ي االستثمار خاللمنالطويل

 
موأسهاألوليةالطروحاتف

كات ي حديثا المدرجةالشر
خمسإدراجها عىليمضلمالتر

ي سنوات
 
ي األسهمأسواقف

 
.التعاونمجلسدولف

ي باالستثمار الصالحيةلهالصندوقوكذلك
 
حقوقالأسهمف

كاتاألولوية ي المدرجةللشر
 
السعوديةاألسهمالسوقف

ي كذلكواالستثمار 
 
ي األسهمف

ي ادراجها ولوقبتسجيلها تمالتر
 
ف

حقيقوت,األسهمبهذهالخاصةاألوليةوحقوقالموازيةالسوق
شاديالمؤشر أداءمعدليفوقأداء .االستر

ي 
2022يونيو -بيان الرب  ع الثان 

ي بناًء عىل العائد السعري للرب  ع ال
معت  االنحراف المعياري

أشهر 3ناقص -العائد من الصندوق )
االنحراف المعياري( / سايبور

مؤشر شارب

االنحراف المعياري للعائد الفائض 
للصندوق عن المؤشر 

التتبعخطأ 

مؤشر تباين عائد الصندوق مقارنة بأداء ال بيتا

التكيف العائد الفائض عىل االستثمار بعد 
مع التقلبات المرتبطة بالسوق

ألفا

/ فائض عوائد الصندوق عن المؤشر 
خطأ التتبع

مؤشر المعلومات



ي للطروحات األولية صندوق السعودي الفرنسي الخليج 

% استثمارات للصندوق10أكي  

9.79% باورأكوا

9.43% أرامكو السعودية

7.71% يةمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطب

7.22% إعمار للتطوير

6.89% النقد

5.79% "أدنوك"بترول أبوظبي الوطنية 

5.09% الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت

4.78% المراكز العربية

4.46% شركة علم

4.06% شركة التنمية الغذائية
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البنوك

تجزئة السلع الكمالية

أسهم خليجية

االسمنت

توزيع القطاعات
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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

ي 
2022يونيو  –بيان الرب  ع الثان 

% توزي    ع القطاعات

20.98% الطاقة

14.86% خارجية–األسهم 

13.37% الرعاية الصحية

6.89% النقد

6.41% المواد األساسية

5.23% خدمات المستهلك 

5.09% االتصاالت
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4.46% تقنية المعلومات

4.06% تجزئة السلع الكمالية

3.66%
ة بيع المواد الغذائية والسلع الغذائي

بالتجزئة 

3.38% البنوك

3.08% تجزئة السلع الكمالية

2.11% أسهم خليجية

1.64% اإلسمنت
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التوزي    ع الجغراف

83.52% المملكة العربية السعودية

15.01% االمارات المتحدة

1.47% قطر
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