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(صندوق النخبة سابقا

:هأهداف و سياسات االستثمار وممارسات

يهدف الصندوق إلى نمو رأس املال على
هم الطويل من خالل اإلستثمار في أساملدى

الشركات املدرجة في السوق املالية 
الى االستثمار في السعودية باالضافة

ات الطروحات االولية في السعودية واالمار 
واالردن وقطر والكويت وعمان والبحرين

دول الشرق "ومصر وتونس واملغرب 
ع بما يتفق م") األوسط وشمال أفريقيا

ن اإلستثمار الشرعية املعتمدة مضوابط
الهيئة الشرعية للشركة السعودية 

سدكو (لألوراق املالية لإلقتصاد والتنمية
كابيتال
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سدكو كابيتال مدير الصندوق 

م2016مايو 25 تاريخ البدء

ريال سعودي  عملة الصندوق 

ريال سعوديمليون 16.18 حجم الصندوق 

شريعة مؤشر أس أند بي لألسهم السعودية املتوافقة مع ضوابط ال

االسالمية
املؤشر االرشادي

ريال سعودي10,000 الحد األدنى لالشتراك

األيام وعندما ال يكون أي من تلك. االثنين واألربعاء من كل أسبوع

يوم عمل، فإن يوم التقويم سيكون يوم التقويم التالي

أيام / أيام التقييم 

التعامل

ي يوم الساعة الرابعة مساء بتوقيت اململكة العربية السعودية ف

التعامل  

آخر موعد الستالم 

طلبات االشتراك 

واالسترداد

ب من إجمالي مبلغ االشتراك وهذه الرسوم لن تحس% 2بحد أقص ى 

من ضمن مبلغ االشتراك
رسوم االشتراك

يوم عمل من 30من صافي قيمة الوحدات املستردة خالل % 1

االشتراك
ر رسوم االسترداد املبك

سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق % 0.75 أتعاب إدارية

املؤشر من فارق األداء النسبي االيجابي بين مدير الصندوق و % 20

االرشادي 
أتعاب األداء

سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق % 0.10
أتعاب االداري وأمين 

الحفظ 

كي بي ام جي  مراجع الحسابات

السعودي الفرنس ي كابيتال  اإلداري وأمين الحفظ



أداء الصندوق 

:أداء األسواقملخص 

)%(للسنة )%(األداء الربعي رمز بلومبيرج السوق 

15.05% 5.63% SASEIDX  Index (مؤشر تداول )السعودية 

12.11% 3.79% SPSHDSAD Index )املؤشر الشرعي)السعودية 

12.26% 3.86% SPSHPAT Index مؤشر األسواق العربية

9.56% 5.99% ELFLSEF AB Equity

السعوديةاملرن لألسهم سدكو كابيتال صندوق 

( 
 
(صندوق النخبة سابقا

-3.85% -5.50% XAU currency الذهب

18.80% 13.05% CO1 Commodity خام برنت

:ومؤشــــرات اداء الصـــندوق معايير 

وخمس سنوات وعشر سنوات ومنذ التأسيس, العائد االجمالي لثالث سنوات( أ

سنوات10العائد منذ  سنوات5العائد منذ  سنوات3العائد منذ  معيار األداء

ينطبقال ينطبقال ال ينطبق العائد السنوي 

16.26% العائد منذ التأسيس

القيمة البند

0.86% نسبة االتعاب االجمالية للربع الى متوسط صافي قيمة اصول الصندوق 

ال يوجد االرباح املوزعة في الربع

ال يوجد استثمار مدير الصندوق 

SAR 22,247.27/- مصاريف التعامل للربع

ال يوجد نسبة االقتراض من قيمة صافي اصول الصندوق في نهاية الربع

نسبة األتعاب االجمالية للربع ومصاريف التعامل للربع ( ب
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**منذ التأسيسمنذ بداية العامع الثانيالرباألداء

%16.26%9.56%5.99صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية

%10.99%12.11%3.80املؤشر االسترشادي

2016مايو 25بدأ الصندوق عملياته في ** 



التحليل االحصائي
(عدد األيام الالزمه لتسييل االستثمارات)تحليل السيوله 
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مخاطر التمويل( ج

**التأسيسمنذ  السنةمن بداية  2018الربع الثاني من  تحليل احصائي

10.62% 10.75% 12.24% نسبة التذبذب

10.62% 10.75% 12.24% (سنويا)معدل االنحراف 

0.7% 0.76% 0.89% معامل بيتا

2016مايو 25بدأ الصندوق عملياته في ** 

2550759095100%نسبة االستثمار 

50.060.260.701.071.251.95

100.030.130.350.330.620.97

150.010.090.230.360.420.65

200.010.070.170.220.310.49

250.010.050.140.240.250.39

300.010.040.120.180.210.32



توزيع أسهم الصندوق حسب القطاع 

توزيع أصول الصندوق 
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%القطاع

%42.25املواد األساسية

%18.18البنوك

%10.38االتصاالت

%9.26تجزئة السلع الكمالية

%8.07الصناعات

%5.82الرعاية الصحية

%93.96املجموع

%نوع األصول 

%2.55صناديق املرابحة 

%93.96األسهم

%3.49النقد

%100املجموع

2.55%

93.96%

3.49%
توزيع أصول الصندوق

Money Market

Stocks

Cash

42.25%

18.18%

10.38%

9.26%

8.07%

5.81%

التوزيع القطاعي ألسهم الصندوق

المواد األساسية البنوك االتصاالت تجزئة السلع الكمالية الصناعات الرعاية الصحية



استثمارات في محفظة الصندوق 10أكبر 
مهماسهتشكلالذيناملصدرينونسباالسماءقائمة
فييهكماالصندوق محفظةفياستثماراتعشرةاكبر
الربعمنيوماول 

% املصدر العدد

14.30% سابك 1  )

14.05% مصرف الراجحي 2)

12.65% الشركة املتحدة الدولية للمواصالت 3)

10.6% شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 4)

9.14% مجموعة الطيار للسفر 5)

4.91% شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية 6)

4.75% يالشركة العربية السعودية للتأمين التعاون 7)

4.71% الشركة التعاونية للتأمين 8)

4.51% شركة جبل عمر للتطوير 9)

2.77% بنك الجزيرة 10)

الوزن فى 
املحفظة

القطاع  الشركة

14.15 البنوك مصرف الراجحي

14.15 املواد األساسية سابك

10.38 االتصاالت
شركة االتصاالت 

السعودية 

7.92 الرعاية الصحية 
شركة الشرق األوسط 

للرعاية الصحية

7.47 املواد األساسية 
شركة ينبع الوطنية 
للبتروكيماويات

الشركات املالكة ألكبر حصص في الصندوق 
كماالصندوق حصصفيمالكةشركاتأكبرقائمة
الربعمنيوماخرفيهي

رة تعليق مدير الصندوق عن أداء الصندوق خالل الفت
لمقابفيالعاملهذاالثانيالربعخالل%5.48بـالصندوق ارتفع

معظمأتى.الفترةذاتخالل%3.80بـاالستثماري محيطهارتفاع

لسعوديةااملجموعة:التاليةاألسهممنللصندوق اإليجابيالناتج

و33و37بـالصندوق أداءفيساهمتحيثوبتروكيموالتصنيع

سالمةاتشركأسهمفإناملقابلوفي.التواليعلىأساسنقطة28

لصندوق لالسلبياألداءفياملساهمينأكبركانتومالذوإكسترا

علىأساسنقطة34و53و146بـاألداءبانخفاضتسببتحيث

.التوالي

أمريكيدوالرمليار1.1بنحوصافيةأجنبيةتدفقاتالسوق شهد

ثباتلدعمخطواتبعدةالنقدمؤسسةقامتكماالربعخالل

لتاليوبااألمريكيوالدوالرالسعوديالريالبينالفائدةأسعار

ذلكإلىفةباإلضا.العملتينبينالربطمعدلثباتعلىاملحافظة

حيثاقلألسو اإليجابيالوضعاألول للربعامليزانيةأرقامدعمت

بارتفاعمدعوماككلللسنة%18مستوياتعندالعجزبقي

.سنوي أساسعلى%63بنحوالنفطيغيرالدخل

مالياإلجاملحليالناتجنموعناإلعالنتمذلكإلىباإلضافة

بنمومدفوعاالعاممناألول الربعخالل%1.2بنحوللسعودية

بنموسلباتأثرأنهإال%1.6بنحوالنفطيغيراملحليالناتج

أرقامصدرتكما.فقط%0.6بنحوالنفطياملحليالناتج

شهرفي%2.6بـمقارنة%2.3بلغإذمايولشهرالتضخممعدالت

على%25وبنحللربعاالسمنتمبيعاتوانخفضت.املاض يابريل

تتداوال أول نهايتهفيالربعشهدفقدوأخيرا.سنوي أساس

سواقلأل ستانليمورقانملؤشراتانضمامهإعالنبعدللسوق 

علىتطبيقهسيتموالذي%2.6بوزنيونيو23تاريخفيالناشئة

.2019أغسطسوشهرمايوشهرمنكلفيمرحلتين
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خاللالصندوق أداءعنالصندوق مدير تعليق
الفترة

كيةاألمريس يامأيشركةوقعتفقدالتطوراتصعيدوعلى

والتييةالسعودالعربيةاململكةفيسينماأول إلطالقصفقة

روعمشإطالقتمكماالرياضفيأبريل18تاريخفيافتتاحهاتم

اإلجماليلياملحالناتجتدعمأنيتوقع)الترفيهيةالقديةمدينة

متركليو334مساحتهاوتبلغأمريكيدوالرمليار4.5بنحو

شركةمععقداالعامةاالستثماراتصندوق ووقع(مربع

.املشروعضمنترفيهيةحديقةلبناءاألمريكيةفالقزسيكس

مليون 533بـتقدررخصةسينمافوكسشركةمنحتمكما

املوافقةتتموأخيراالسعوديةالعربيةاململكةفيلتعملدوالر

بدءنعوأعلنالجديدجدةملطارالتجريبيالتشغيلبدءعلى

.العامنمالثالثالربعفيالحرمينلقطارالتجاري التشغيل

الخصخصةخططوقفتمفقداإلصالحاتصعيدوعلى

حقيقتسبيلفيمؤقتاواملطاراتالصحيةالرعايةلقطاعي

ركةلشاألوليالطرحعناإلعالنتمكما.موحدةتنفيذآلية

اريختتحديديتملموإنالسعوديةللخطوطالتابعةالشحن

وليةاأل األرقامبعضعنالسعوديةأرامكوأعلنتكماللطرح

دوالرمليار34بنحوأرباحاأظهرتوقدالسنويةمليزانيتها

وتتجه%350بنحومرتفعة2017عاممناألول للنصف

شركةقامتأيضا.النفطيةغيرأصولهاهيكلةإلعادةالشركة

160يبلغمالبرأسمستقلةمقاصةغرفةبإنشاءتداول 

ملالياالقطاعتطويربرنامجإطالقوتمأمريكيدوالرمليون 

موعديدتحدإلىباإلضافةالتأمينقطاعفيالنمولدفع2020

منالثالثعالربفياإللكترونيةالحكومةبرامجلتطبيقنهائي

جموعةمآلياتباتباعلإلحصاءالعامةالهيئةقامتكما.العام

قامأيضا.األجنبيةاالستثماراتلحساباتG20العشرين

منعددهابموجبيعيناتفاقيةبتوقيعالعامالدينإدارةمكتب

ياديةالسلإلصداراترئيسينكمتداوليناملحليةالبنوك

.السعودية

الشركاتنتائجوسجلت%11بنحوارتفاعابرنتخامسجل

أرباع8بعدسنوي أساسعلى%4.4بنحوارتفاعااألول للربع

املبيعاتشهدتفقدذلكإلىباإلضافة.املستثمراالنخفاضمن

ثالثةملدةمستثمرانخفاضبعدالثباتمننوعاالبيعنقاطعبر

عامالمناألول للنصفبرنتخامسعرمتوسطكانوقد.أعوام

والبالغانيةامليز فياملتوقعبالسعرمقارنةأمريكيدوالر71بحدود

تدفقاتشهدالسعوديالسوق فإنوأخيراأمريكيدوالر55

.العامبدايةمنذأمريكيدوالرمليارات3منبأكثرصافيةنقدية

الثانيربعالنتائجإعالنسيشهدالقادمالربعفإنقدماوباملض ي

املتوقعةةاإليجابيالنتائجبسببإيجابيايبدووالذيللشركات

كيماوياتالبترووقطاعاملاليالقطاع:السوق فيقطاعينألكبر

النهائيجواملنتالقيمبينثابتسعري فارق بمعدالتمدفوعين

.نوكللبالربحهوامشفيوارتفاعالبتروكيماوياتلشركات

ندعاألسواقألداءالتاريخالتحليلفإنذلكإلىباإلضافة

أنضخيو الناشئةلألسواقستانليمورقانملؤشراتانضمامها

ببسبتدريجيبشكلاالنضمامإعالنمنيتفاعلالسوق 

النضماماتاريخقبلالنشطينللمستثمرينالتدريجيالدخول 

لسوق اأداءيكون ألنكبيرةاحتماليةهنالكإنولذلك.الفعلي

.القادمةالفترةخاللإيجابيا
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أمين الحفظ

اسم و عنوان أمين الحفظ

طريـــق امللـــك 749الســـعودي الفرنســـ ي كابيتـــال، الريـــاض شـــركة 
( تحليـةشـارع  ال)تقاطع شارع األمير محمد بن عبدالعزيز -فهد 
.11426الرياض 23454ب .ص

: وصف موجز ملهامه 

مــــــن مهــــــام مــــــدير الحفــــــظ هــــــي االحتفــــــا  ب ــــــجل االوراق املاليــــــة 
واالســــــــــتثمارات واالدوات املاليــــــــــة باالضــــــــــافة الــــــــــى النقــــــــــد الخــــــــــاص

ومــــن اهــــم مهامــــه حســــاب صــــافي : والخــــدمات اإلداريــــة. بالصــــندوق 
قيمــــــــــة األصــــــــــول علــــــــــى مســــــــــتوى الصــــــــــندوق والوحــــــــــدات واعــــــــــداد 

وعمليـــــــــــــــــــــــات ســــــــــــــــــــــــجل . واالحتفـــــــــــــــــــــــا  بحســـــــــــــــــــــــابات الصــــــــــــــــــــــــندوق 
ـــــــى االحتفـــــــا  ب ـــــــجل مـــــــالكي الوحـــــــدات فـــــــ ي الصندوقباالضـــــــافة ال

اد املتعلقـة الصندوق، والترتيب لجميـع عمليـات اإلشـتراك واالسـترد

بالوحدات، وإعداد بيان حيازات مالكي الوحدات

اسم وعنوان املحاسب القانوني

الفوزان والسدحان " كيه بي إم جي
21534: جدة -55078ب .ص
0126581616: هاتف

القانونياملحاسب
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املعلوماتمن ملزيد  :
+966 (0)12 690 6555 : هاتف
+966 (0)12 215 1582 : فاكس

13396 جدة21493, :بريدصندوق 

اململكة العربية السعودية 
رقم رخصة هيئة سوق املال 11157-37

www.sedcocapital.com 
info@sedcocapital.com  

Capital, Head Office, 
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:مالحظة هامة
ها أو نسخخها أو تقخديمها ال يجوز توزيع هذه الوثيقة أو نشر. الوثيقة مخصصة فقط لألشخاص الذين قامت شركة سدكو كابيتال أو إحدى الشركات التابعة لها أو ممثلها المعين بتقديمها مباشرةهذه 

ي واليخة قاخائية هذه المواد غير مخصصة للتوزيع أو االستخدام من قبل أي شخص أو كيان في أ. أو تقديمها بشكل كلي أو جزئي إلى أطراف أخرى بدون موافقة خطية مكتوبة من سدكو كابيتال

قيخود فيمخا يتعلخع بعخر  يطلب من سدكو كابيتال الحصول على األشخاص الذين بحوزتهم هذه الوثيقة لإلبالغ عخن أي. أو بلد يكون فيه هذا التوزيع أو االستخدام مخالفاً للقانون أو اللوائح المحلية

إجخرااات شخكلية ية أو موافقة أخخرى ومراعخاة أيكومأو بيع المصالح المواحة هنا بموجب قوانين ولوائح أي إقليم فيما يتعلع بأي طلبات لهذه المصالح ، بما في ذلك الحصول على أي موافقة ح

، إجراا لهذا الغر لم تتخذ شركة سدكو كابيتال أي إجراا في أي اختصاص قاائي يسمح بواع المصالح ذات الصلة في أي فقه قانوني مطلوب التخاذ. أخرى منصوص عليها في هذا اإلقليم

/ الواردة هنخا موثخوق بهخا تعتقد سدكو كابيتال أن المعلومات. إعداد المعلومات واآلراا في هذا المستند من قبل سدكو كابيتالتم . المستندكما لم يتم اتخاذ أي إجراا فيما يتعلع بحيازة أو توزيع هذا 

. أو تم الحصول عليها من مصادر عامة يعتقد أنها موثوقة

ابيتال القيام بأعمال فيما ال تقتصر هذه الوثيقة على أي مستلم ، ويجوز لشركة سدكو ك. تقدم سدكو كابيتال أي تعهد أو امان فيما يتعلع بدقة أو اكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقةال 

. الوثيقخةيخة الخواردة فخي هخذه يمكن لشركة سدكو كابيتال أيااً القيخام بأعمخال ال تتوافخع مخع االقتراحخات التجار. يتعلع بأي من المفاهيم التي يمثلها هذا المستند مع أطراف أخرى غير المستلم المعين

أو تعخديل هخذه الوثيقخة أو شركة سدكو كابيتال غيخر ملزمخة بتحخدي . اآلراا والتقديرات واإلسقاطات في هذه الوثيقة الحكم الحالي لشركة سدكو كابيتال وهي عراة للتغيير دون إشعار مسبعتمثل 

والممتلكات أسعار وتوافر األصول. ي وقت الحعة فإلخطار أي قارئ منها في حالة ما إذا كانت أي مسألة مذكورة هنا أو أي رأي أو توقعات أو تقديرات مواحة هنا ، تتغير أو تصبح غير دقيق

.ي من منتجاتهاال يوجد امان بأن شركة سدكو كابيتال سوف تكون قادرة على تأمين العوائد المطلوبة أو الموصوفة لالستثمارات أو أل. واألدوات المالية هي أياا عراة للتغيير دون إشعار

ي والية ارية معينة في أال ينبغي أن يُفسر على أنه عر  للشراا أو التماس عر  لبيع أي أصول أو أسهم أو أمن أو للمشاركة في أي استراتيجية استثم. وتقدم هذه الوثيقة ألغرا  إعالمية فقط

. يم مخخاطر ومزايخا هخذا االسختثمارالقدرة على تقيختونيجب أن يتم أي نشاط استثماري من هذا القبيل فقط على أساس النموذج النهائي لتقديم المواد التي لن يتم توفيرها إال ألولئك الذين يثب. قاائية

يجخب . ذه الوثيقخةأي من منتجاتها منذ تاريخ هأو ال يجوز بأي حال من األحوال أن يؤدي تسليم هذا المستند ، بصرف النظر عن تاريخ إصداره ، إلى حدو  تغيير في شؤون شركة سدكو كابيتال 

.أال يعامل المستثمرون المحتملين محتويات هذه الوثيقة كمشورة تتعلع بالشريعة أو الارائب أو االستثمار أو أي مسائل أخرى

سختقلين حيخ  يعتقخدون أنهخا اسختخدام مستشخاريهم المة بقد ال تكون االستثمارات التي تمخت مناقشختها فخي هخذه الوثيقخة مناسخبة لجميخع المسختثمرين ويجخب علخى المسختثمرين اتخخاذ قخراراتهم االسختثماري

ن المتطخورين الخذين ال إن االسختثمار فخي أي اسختثمار يرعخاه أو يخديره سخدكو كابيتخال سخيكون مناسخبًا فقخط لخبع  المسختثمري. ارورية وعلى أساس أوااعهم المالية وأهدافهم االسختثمارية المحخددة

ل مخن االسختثمارات وقخد قد يتذبذب الخدخ. لن يكون هناك سوق عام أو ثانوي للمصالح في االستثمارات وليس من المتوقع أن يتطور سوق عام أو ثانوي. يحتاجون إلى سيولة فورية في استثماراتهم

 يمثخل األداا السخابع عخالوة علخى ذلخك ، ال. سختثمرةالميرتفع أو يهبط سعر أو قيمة االستثمارات المواحة في هذه الوثيقة ، سواا بشكل مباشر أو غيخر مباشخر ، وقخد يفقخد المسختثمر جميخع األمخوال 

.بالارورة نتائج مستقبلية
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