
صندوق سيكو المالية الخليجي لنمو األرباح
بيان الربع الثالث سبتمبر 2022

العائد هدف الصندوق

خمس سنوات ثالثة سنوات سنة YTD حتى تاريخه ثالثة أشهر

ال ينطبق 86.67% 27.48% 21.62% 3.07% اداء الصندوق

ال ينطبق 40.43% -1.97% -1.85% 0.06% اداء المؤشر االسترشادي

ال ينطبق 46.24% 29.45% 23.47% 3.00% فرق االداء

االداء والمخاطر بيانات الصندوق

خمس سنوات ثالثة سنوات سنة YTD حتى تاريخه ثالثة أشهر معايير االداء والمخاطر 21ابريل2019  تاريخ بدء الصندوق

ال ينطبق 34.12% 17.91% 16.40% 6.00% االنحراف المعياري ريال سعودي 10 سعر الوحدة عند الطرح

ال ينطبق 2.41 1.42 1.21 0.38 مؤشر شارب حجم الصندوق   36,381,821.43

ال ينطبق -0.47% 2.66% 3.02% -1.32% خطأ التتبع صندوق  عام مفتوح يستثمر في سوق األسهم و متوافق أحكام الشريعة اإلسالمية نوع الصندوق

ال ينطبق 0.86 0.88 0.88 0.77 بيتا ريال سعودي عملة الصندوق

ال ينطبق 46.24% 10.27% 23.47% 3.00% الفا عالي المخاطر مستوى المخاطرة

ال ينطبق -97.75 11.05 7.77 -2.27 مؤشر المعلومات المركب المتوافق مع أحكام الشريعة  (S&P GCC)  موشر ستاندرد آند بورز الخليجي المؤشر اإلسترشادي

مرتين في السنة عدد مرات التوزيع

التوزيع الجغرافي
نسبة رسوم اإلدارة للصناديق 

المستثمر فيها

ال ينطبق مستشار اإلستثمار ومدير الصندوق من الباطن

ال ينطبق عدد أيام المتوسط المرجح

معلومات األسعار

17.76460 سعر الوحدة

3.07% مقارنة بالربع السابق) التغير في سعر الوحدة (

ال ينطبق

إجمالي وحدات الصندوق   2,055,018.42

إجمالي صافي أصول الصندوق   36,381,821.43

التوزيع القطاعي ال ينطبق مكرر الربحية

معلومات الصندوق

0.66% نسبة األتعاب اإلجمالية من صافي األصول

ال ينطبق نسبة اإلقتراض من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق

مصاريف التعامل   57,924.52

0.16% نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي األصول

ال ينبطق مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي األصول

ال ينبطق نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي األصول

ال ينبطق مبلغ األرباح الموزعة

ال ينبطق نسبة األرباح الموزعة

بيانات ملكية اسثتمارات الصندوق
100.00% ملكية عامة

ال ينبطق حق منفعة

بيانات األتصال
8001180180 رقم الهاتف

www.sicocapital.com الموقع اإللكتروني

amd@sicocapital.com البريد اإللكتروني

آداء سعر الوحدة

ال تضمن سیكو المالیة أداء أي استثمار. األداء السابق لیس بالضرورة دلیًال لألداء المستقبلي. سعر وقیمة أو الدخل من استثمارك متغیر وقد یزید أو ینقص وقد یحصل المستثمر على أقل مما استثمره. یستثمر الصندوق في األوراق المالیة وفقًا لشروط وأحكام الصندوق ، وبالتالي فھو معرض ألنواع مختلفة من المخاطر التي یجب على 
المستثمر قراءتھا وإدراكھا. ال یلتزم مدیر الصندوق باسترداد الوحدات بقیمة العرض ؛ وأن قیمة الوحدات والدخل منھا یمكن أن تنخفض أو ترتفع. قد ال یكون االستثمار مناسبًا لجمیع أنواع المستثمرین. توصي سیكو المالیة جمیع المستثمرین بضرورة طلب المشورة من مستشار االستثمار الخاص بھم. تنطوي المشاركة في االستثمار 

على مخاطر الخسارة الكامنة. االستثمارات عرضة لمخاطر االستثمار ؛ یرجى الرجوع إلى الشروط واألحكام لمزید من التفاصیل حول المخاطر ذات الصلة. للحصول على نسخة من شروط وأحكام الصندوق والبیانات المالیة ، یرجى زیارة موقعنا على www.sicocapital.com أو االتصال على  0112799832 أو زیارة مكاتبنا 
حسب العنوان أدناه. یجوز لشركة سیكو المالیة أو الشركات التابعة لھا االستثمار في الصندوق أو األوراق المالیة المرتبطة بھ. كما تقوم سیكو المالیة بتنفیذ أعمال أخرى في مجال األوراق المالیة المستقلة مثل تمویل الشركات والخدمات المصرفیة االستثماریة والوساطة والتي قد تكون ھي أو الشركات التابعة لھا قد قدمت أو ربما قدمت 

. خالل االثني عشر شھًرا الماضیة خدمات أعمال األوراق المالیة األخرى لمصدري األوراق المالیة ، حیث قد یستثمر الصندوق من وقت آلخر

ص.ب. 64666 الرياض13542 – المملكة العربية السعودية . برج سي أم سي، حي الملقا طريق الملك فهد 7702 الدور الخامس – هاتف مجاني -  0008-101-800 ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-08096

 شركة سيكو المالية – شركة مساهمة مقفلة برأس مال 60,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل – السجل التجاري رقم1010259328 

سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق  أدوات 

الدين ذات الدخل الثابت

يهدف الصندوق إلى تحقيق توزيعات أرباح وتنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل من خالل االستثمار في محفظة من أسهم 

نمو األرباح وهي األسهم التي نمت أرباحها خالل آخر سنتين على األقل و المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية والمدرجة في أسواق 

التي حققها الصندوق بعد خصم كافة التزامات  يحق لمالكي الوحدات الحصول على صافي عوائد (األرباح)  دول مجلس التعاون الخليجي. 

الصندوق بما فيها الرسوم، المصروفات والضرائب عند نهاية كل عام ميالدي.

اكبر 10 استثمارات للصندوق
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