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معلومات صندوق االستثمار•

أداء الصندوق •

األسواقأداء ملخص •

االحصائيالتحليل •

معلومات صندوق االستثمار

:األرباحتوزيعسياسة

ملالارأستنميةهوللصندوق االستثماري الهدفإن
عادي  وإنماأرباح؛أيتوزيعدون من.الطويلاملدىفي

إلىباإلضافةكامالالصندوق دخلصافياستثمار
وسوف.وق الصنديتلقاهاالتياألرباحتوزيعات/األرباح

وسعرقيمةعلىالدخلاستثمارإعادةتنعكس
الوحدات

الصندوق أكبر عشرة استثمارات في •

مدير الصندوق •

القانونياملحاسب •

أمين الحفظ •

:تقارير الصندوق 

مقابلوبدون الطلبعندمتاحةالصندوق تقارير

:اسم صندوق اإلستثمار

ية  املننننننننرن لألسننننننننهم السننننننننعودسنننننننندكو كابيتننننننننال صنننننننندوق 
 صندوق النخبة املرن لألسهم السعودية )

 
(سابقا

سدكو كابيتال مدير الصندوق 

م2016مايو 25 تاريخ البدء

ريال سعودي  عملة الصندوق 

ريال سعوديمليون 10.26 حجم الصندوق 

لعائد ا-مؤشر ستاندرد آند بورز السعودي املحلي اإلسالمي

الكلي 
اإلرشادياملؤشر 

ريال سعودي50,000 الحد األدنى لالشتراك

كل يوم اثنين وأربعاء على أن يكونا يومي عمل
أيام / أيام التقييم 

التعامل

عودية في الساعة الرابعة مساء بتوقيت اململكة العربية الس

يوم التعامل  

آخر موعد الستالم 

طلبات االشتراك 

واالسترداد

دفع من قيمة االشتراك األولي واإلضافي وت% 2ما ال يتجاوز 

.مقدما
رسوم االشتراك

يوم عمل 30من صافي قيمة الوحدات املستردة خالل % 1

من االشتراك
ر رسوم االسترداد املبك

%  0.75يدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب إدارة بقيمة   

اوتدفع شهريسنويا من صافي قيمة أصول الصندوق 
أتعاب إدارية

اذا % 20يدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب أداء بنسبة 

الصندوق أداء أعلى من معدل الحاجزحقق مدير
أتعاب األداء

نى الصندوق وبحد أدسنويا من صافي قيمة أصول % 0.10

ريال سعودي سنويا200،000يساوي 

الصندوق إداري أتعاب 

وأمين الحفظ 

جي إم كي بي  مراجع الحسابات

السعودي الفرنس ي كابيتال 
وأمين إداري الصندوق 

الحفظ

1

:النقاط الرئيسية

:أهداف و سياسات االستثمار وممارساته

ن تحقينننننق عوائننننند إيجابينننننة مطلقنننننة وذلننننن  منننننيهننننندف إلنننننى 

السننوق خننالل اإلسننتثمار فنني أسننهم الشننركات املدرجننة فنني
الطروحنات فنيالنى االسنتثمار املالية السعودية باالضنافة 

عمنننان وقطنننر والكوينننت و واإلمنننارات فننني السنننعودية األولينننة 
شرق دول ال("ومصر وتونس واملغرب واألردن والبحرين 

، بمننننننننا يتفننننننننق مننننننننع ضننننننننواب ")وشننننننننمال أفريقينننننننناألوسنننننننن  ا
ة اإلسننننننننتثمار الشنننننننننرعية املعتمنننننننندة منننننننننن الهي ننننننننة الشنننننننننرعي

املالينننة لنننألوراقلإلقتصننناد والتنمينننة للشنننركة السنننعودية 
(.سدكو كابيتال)
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أداء الصندوق 
:ملخص أداء األسواق

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

8،31 % - 2،16% SASEIDX  Index (مؤشر تداول )السعودية 

5،40 % -2،93 %
SPSHDSLT Index/

SPSHDSADT Index

مؤشر ستاندرد اند بورز السعودي )السعودية ***

)العائد الكلي-املحلي اإلسالمي

9،73 % -1،70 % SPSHPAT Index
ستاندرد آند بورز بان عربمؤشر)األسواق العربية 

(العائد الكلي-الشامل االسالمي 

1،30 % -2،07 % ELFLSEF AB Equity السعودية املرن لألسهم سدكو كابيتال صندوق 

-1،56 % 7،69 % XAU currency الذهب

-19،55 % -34،96 % CO1 Commodity خام برنت

الصـــندوق معايير ومؤشــــرات اداء 
وعشر سنوات ومنذ التأسيسسنوات، وخمس سنوات، لثالث العائد اإلجمالي 

2016مايو 25بدأ الصندوق عملياته في ** 
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**منذ التأسيسمنذ بداية العامالرابعالربعاألداءمعيار 

2،07-ةاملرن لألسهم السعوديصندوق سدكو كابيتال %1،30 %7،37%

مؤشر ستاندرد اند بورز )االسترشادي املؤشر
(العائد الكلي-السعودي املحلي االسالمي

-2،93 %5،40 %14،24 %

سنوات10العائد منذ سنوات5العائد منذ سنوات3العائد منذ األداءمعيار 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقالعائد

2018ديسمبر  31الى آخر يوم تقييم في 2018-سبتمبر -26في تم حساب األداء الربعي لفترة الثالثة أشهر  بنائا على آخر  يوم تقييم كما *

2018ديسمبر 31الى آخر يوم تقييم في 2017ديسمبر  27يوم تقييم في آخر على بنائا السنوي  األداء تم حساب ** 

مؤشر ستاندرد اند بورز السعودي )املؤشر الحاليوأداء ( مؤشر ستاندرد اند بورز السعودي املحلي االسالمي )أداء مؤشر الصندوق للفترة املذكورة بناء على دمج أداء املؤشر السابقإحتساب تم قد ***
( العائد الكلي-االسالمياملحلي 
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القيمة البند

0،83 % نسبة االتعاب االجمالية للربع الى متوس  صافي قيمة اصول الصندوق 
ال يوجد االرباح املوزعة في الربع

91,475،0721 (بالوحدات) استثمار مدير الصندوق 
107،3682 قيمة الوحدة كما في نهاية الربع
96،55 % نسبة استثمار مدير الصندوق 

ريال سعودي 24,754،44 مصاريف التعامل للربع
ال يوجد نسبة االقتراض من قيمة صافي اصول الصندوق في نهاية الربع

األتعاب االجمالية للربع ومصاريف التعامل للربع نسبة 
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مؤشر و معايير املخاطر 

**التأسيسمنذ  السنةمن بداية  الربع الرابع تحليل احصائي

4،82 % 3،67 % 2،12 % (سنوي )االنحراف املعياري 

0،56 % 0،61 % 0،91 % بيتامعامل ***

م2016مايو 25بدأ الصندوق عملياته في ** 
تم احتساب معامل بيتا  بنائا على العوائد الشهرية ***



كما في آخر يوم في الربع القطاعتوزيع أسهم الصندوق حسب 
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%القطاعالعدد

36،39املواد األساسية1

32،95البنوك2

7،51اإلتصاالت3

5،92تجزئة السلع الكمالية4

4،64التأمين5

3،71الخدمات التجارية واملهنية6

1،92إنتاج األغذية7

1،78إدارة وتطوير العقارات 8

94،83املجموع

املواد األساسية البنوك

اإلتصاالت تجزئة السلع الكمالية

التأمين الخدمات التجارية واملهنية

إنتاج األغذية إدارة وتطوير العقارات 
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م2018ديسمبر 31كما في الصندوق توزيع أصول 

%القطاع

94،83األسهم

5،17النقد

%100املجموع

األسهم  النقد



في محفظة الصندوق عشرة إستثمارات أكبر 
يومول أفيهياكمالصندوق محفظةفياستثماراتعشرةكبرأأسهمهمتشكلالذيناملصدرينونسباألسماءقائمة

الربعمن

% املصدر العدد

17،25 مصرف الراجحي 1

14،85 الشركة السعودية للصناعات األساسية 2
10،66 شركة اإلتصاالت السعودية 3

9،53 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 4

7،68 إكسترا 5

5،55 وقت اللياقة 6
4،85 الشركة املتقدمة للبتروكيماويات 7
4،65 التموين 8
4،55 الشركة املتحدة الدولية للمواصالت 9
4،35 شركة الشرق األوس  للرعاية الصحية  10

خرآفيهياكمالصندوق محفظةفيإستثماراتعشرةكبرأأسهمهمتشكلالذيناملصدرينونسباألسماءقائمة
الربعمنيوم
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% املصدر العدد

19،53 مصرف الراجحي 1

16،08 الشركة السعودية للصناعات األساسية 2

11،71 مصرف اإلنماء 3

7،51 شركة اإلتصاالت السعودية 4

5،92 شركة جرير للتسويق 5

5،48 شركة التعدين العربية السعودية 6
3،71 شركة الخطوط السعودية للتموين 7
2،85 الشركة املتقدمة للبتروكيماويات 8
2،65 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 9
2،00 الشركة التعاونية للتأمين 10

م2018الرابع تقرير الربع 

م2018تقرير الربع الرابع سنة -صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 



الفترةخاللالصندوق أداءعنالصندوق مدير تعليق

الربعخالل%1،98بننسبةالصندوق نخفضإ
محيطهانخفاضمقابلالعاملهذاالرابع

أتى.الفترةذاتخالل%1،67بننسبةاالستثماري 
األسهممنللصندوق اإليجابيالناتجمعظم
واإلتصاالتاإلنماءومصرفاكسترا:التالية

،64بنالصندوق أداءفيساهمتحيثالسعودية
فإنلاملقابوفي.التواليعلىأساسنقطة43و50

جامولالسعوديةواملجموعةينسابشركاتأسهم
صندوق للالسلبياألداءفياملساهمينأكبركانت
27و36،28بناألداءبانخفاضتسببتحيث
.التواليعلىأساسنقطة

بنحوجةالخار األجنبيةالنقديةالتدفقاتتسببت
ربعالخاللالسوق انخفاضفيدوالرمليون 1,740
ستوى معندنوفمبرلشهرالتضخمأرقامأتتفيما
تتأحينأغسطسبشهرباملقارنةمرتفعة2،8%
مديري مؤشرسجلوقدهذا.%2،2مستوى عند

54،5مستوى سجلحيثانخفاضااملشتريات
واستمرت55،1البالغالسابقبمستواهمقارنة

نوي سأساسعلىاالنخفاضفياإلسمنتمبيعات
وكذل .للربع%13بنسبةانخفاضامسجلة
الربعخالل%34بنحوبرنتخامإنخفض
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لكليعالبنقاطعبراملبيعاتفإناإليجابيالصعيدوعلى
كماللربعسنوي أساسعلى%6بننسبةإرتفعتبيعنقطة
متوقعة2019العامميزانيةعنالسعوديةالحكومةأعلنت
ناتجالنموسجلكماالعجزفيوثباتاالدخلفيإرتفاعا
تشيرفيما%2،3مستوى 2018لعاماالقتصادياملحلي

وأخيرا2019عامفي%2،6نمومعدلتحقيقإلىالتوقعات
التمعدبرفعالسعوديالعربيالنقدمؤسسةقامتفقد

الفدرالياالحتياطيقياممعتزامناالعكس يوالريبوالريبو
كياألمريالدوالرعلىاألجلقصيرةالفائدةأسعاربرفع

.2،50إلى2،25مستوى منلتصل

تمحيثاملوازنةمننوعااإلصالحاتعلىالتركيزوشهد
كمايإضافلعاماملعيشةغالءبدلصرفتمديدعناإلعالن

وصكوكسنداتإصدارالحكومةنيةعناإلعالنتم
عجلةأنكما2019عامفيدوالرمليار32بقيمةحكومية

نحوالتوجهمعقريباحركتهاتبدأقدالخصخصة
وفي.2019عامفيجدةمطارفيهابماشركة19خصخصة

هي ةمعتسويةإلىالسعوديةالبنوكتوصلتآخرسياق
اضيةاملللسنواتالزكويةربوطهابخصوصوالدخلالزكاة
يالتبالتوقعاتمقارنةريالمليار11التسويةقيمةوبلغت
التحول خطةشهدتفقدوأخيرا.ريالمليار25إلىوصلت
.دافهاأهتخفيضفياملتمثلالتعديلمنشي االوطني
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الفترةخاللالصندوق أداءعنالصندوق مدير تعليق
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يرأسمالإنفاقخطةعنأرامكوأعلنتمنفصلسياقوفي
مالقادالعقدمدارعلىالغازلتصديردوالرمليار150بنحو

ساب عمبالتعاون الخامالنف لتكريرمصفاةإلىباإلضافة
أعلنتوقد.يوميابرميلألف400تبلغاستيعابيةطاقةمع

برميلمليون 1،2بنحوالنف انتاجخفضعنأوب منظمة
دعتانالتخفيضاتمنملزيدمفتوحااملجالوتركتيوميا

طلباتمن%99بتخليصاملاليةوزارةقامتكماالحاجة
.يومانلثالثيالدفعدورةبتخفيضهدفهامعالقائمةالدفع

السوق فياألجانباملستثمرينشراءأثرنرى أننتوقع
مناألولىالدفعةمعالعاممناألول الربعخاللالسعودي

فيس يفوتمؤشرإلىالسوق إنضمامعنالناتجةاالستثمارات
مؤشرإلىالسوق انضماممناألولىوالدفعةمارسشهر

الناتجةيةاألجنبالتدفقاتوتقدر.مايوشهرفيستانليمورقان
دوالرمليار17بنحواملؤشراتلهذهالسعوديالسوق ضمعن
السوق فإنولذل دوالرمليار1،3سوى اآلنحتىمنهايأتلم

.القادمالعاممناألول الربعخاللكبيربشكليرتفعأنيمكن
لربعلالشركاتنتائجعناإلعالنسيتمذل إلىوباإلضافة

تساهمأنيتوقعإذالعامهذامناألول الربعخاللالرابع
التأثيراتمنجزءخفضفياملصرفيللقطاعاإليجابيةالنتائج
.البتروكيماوياتقطاعلنتائجالسلبية
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الحفظ أمين

الحفظأمينعنوانو اسم
-طريننننق امللنننن  فهنننند 749شننننركة السننننعودي الفرنسنننن ي كابيتننننال، الرينننناض 
ب.ص( شنننننننارع  التحلينننننننة)تقننننننناطع شنننننننارع األمينننننننر محمننننننند بنننننننن عبننننننندالعزيز 

.11426الرياض 23454

:ملهامهموجز وصف
املاليةاالوراقبسجلاالحتفاظهيالحفظمديرمهاممن

الخاصالنقدالىباالضافةاملاليةواالدواتواالستثمارات
صافيحسابمهامهاهمومن:اإلداريةوالخدمات.بالصندوق 

واعدادوالوحداتالصندوق مستوى علىاألصول قيمة
سجلوعمليات.الصندوق بحساباتواالحتفاظ

فيالوحداتمالكيبسجلاالحتفاظالىالصندوقباالضافة
املتعلقةادواالسترداإلشتراكعملياتلجميعوالترتيبالصندوق،
الوحداتمالكيحيازاتبيانوإعدادبالوحدات،

اسم وعنوان املحاسب القانوني
الفوزان والسدحان " كيه بي إم جي

21534: جدة -55078ب .ص
0126581616: هاتف

املحاسب القانوني
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مدير الصندوق 

الصندوق مدير عنوانو اسم
(. و كابيتننالسنندك)الشنركة السننعودية لإلقتصنناد والتنميننة لننألوراق املاليننة 

7بوابننننة الطنننابق الثنننناني ،أسنننواق البحننننر األحمنننر، بننننين ال–البنننرج الجنننننوبي 
.اململكة العربية السعودية 21493جدة 13396ب .ص. 8والبوابة 

info@sedcocapital.com
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رنهاية التقري

:مالحظة هامة
قنديمها بشنكل كلني أو جزئني ال يجنوز توزينع هنذه الوثيقنة أو نشنرها أو نسنخها أو تقنديمها أو ت. الوثيقة مخصصة فق  لألشخاص الذين قامت شركة سدكو كابيتال أو إحدى الشركات التابعة لها أو ممثلها املعنين بتقنديمها مباشنرةهذه 

 للقنانون أو اللنوائ  خالهذه املواد غير مخصصة للتوزيع أو االستخدام من قبل أي شخص أو كيان في أي والية قضائية أو بلد يكون فيه هنذا التوزينع أو االسنتخدام م. إلى أطراف أخرى بدون موافقة خطية مكتوبة من سدكو كابيتال
 
فنا

لق بأي طلبات لهذه املصالح ، بما في بموجب قوانين ولوائ  أي إقليم فيما يتعنا يطلب من سدكو كابيتال الحصول على األشخاص الذين بحوزتهم هذه الوثيقة لإلبالغ عن أي قيود فيما يتعلق بعرض أو بيع املصالح املوضحة ه. املحلية
ات الصلة في أي فقنه لم تتخذ شركة سدكو كابيتال أي إجراء في أي اختصاص قضائي يسم  بوضع املصالح ذ. ذل  الحصول على أي موافقة حكومية أو موافقة أخرى ومراعاة أي إجراءات شكلية أخرى منصوص عليها في هذا اإلقليم

أن املعلومات الواردة هنا موثوق تعتقد سدكو كابيتال. إعداد املعلومات واآلراء في هذا املستند من قبل سدكو كابيتالتم . املستندقانوني مطلوب التخاذ إجراء لهذا الغرض ، كما لم يتم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بحيازة أو توزيع هذا 
. أو تم الحصول عليها من مصادر عامة يعتقد أنها موثوقة/ بها 

منا يتعلنق بنأي منن املفناهيم التني ال تقتصنر هنذه الوثيقنة علنى أي مسنتلم ، ويجنوز لشنركة سندكو كابيتنال القينام بأعمنال في. تقدم سدكو كابيتال أي تعهد أو ضمان فيمنا يتعلنق بدقنة أو اكتمنال أي منن املعلومنات النواردة فني هنذه الوثيقنةال 
 القينام بأعمنال ال تتوافنق منع االقتراحنات التجارينة النواردة فني هنذه . يمثلها هذا املستند مع أطراف أخرى غينر املسنتلم املعنين

 
اطات فني هنذه الوثيقنة الحكنم الحنالي اآلراء والتقنديرات واإلسنقتمثنل . الوثيقنةيمكنن لشنركة سندكو كابيتنال أيضنا

وقعننات أو تقنننديرات أو ترأيشننركة سنندكو كابيتننال غيننر ملزمننة بتحننديث أو تعنننديل هننذه الوثيقننة أو إلخطننار أي قننارا منهننا فنني حالنننة مننا إذا كانننت أي مسننألة مننذكورة هنننا أو أي . لشننركة سنندكو كابيتننال وهنني عرضننة للتغييننر دون إشننعار مسنننبق
علنى تنأمين العوائند املطلوبنة أو ال يوجد ضمان بأن شركة سدكو كابيتال سوف تكنون قنادرة. أسعار وتوافر األصول واملمتلكات واألدوات املالية هي أيضا عرضة للتغيير دون إشعار. موضحة هنا ، تتغير أو تصب  غير دقيقة في وقت الحق

.املوصوفة لالستثمارات أو ألي من منتجاتها

فسننر علنننى أنننه عننرض للشنننراء أو التمنناس عننرض لبينننع أي أصننول أو أسننهم أو أمنننن أو للمشنناركة فنني أي اسنننتراتيجية اسننتثمارية معينننة فننن. وتقنندم هننذه الوثيقنننة ألغننراض إعالميننة فقننن  يجنننب أن يننتم أي نشننناط . ي واليننة قضننائيةي أال ينبغنني أن ي 
يننؤدي تسننليم هننذا املسننتند ، ال يجننوز بننأي حننال مننن األحننوال أن. خنناطر ومزايننا هننذا االسننتثمارم ماسننتثماري مننن هننذا القبيننل فقنن  علننى أسنناس النمننوذج النهننائي لتقننديم املننواد التنني لننن يننتم توفيرهننا إال ألول نن  الننذين يثبتننون القنندرة علننى تقينني

علننق بالشننريعة أو الضننرائب أو يجننب أال يعامننل املسننتثمرون املحتملننين محتويننات هننذه الوثيقننة كمشننورة تت. بصننرف النظننر عننن تنناري  إصننداره ، إلننى حنندوث تغييننر فنني شننؤون شننركة سنندكو كابيتننال أو أي مننن منتجاتهننا منننذ تنناري  هننذه الوثيقننة
.االستثمار أو أي مسائل أخرى 

أنهننا ضنرورية وعلنى أسناس أوضناعهم املاليننة اسنتخدام مستشناريهم املسنتقلين حينث يعتقندون ة بقند ال تكنون االسنتثمارات التني تمنت مناقشننتها فني هنذه الوثيقنة مناسنبة لجمينع املسننتثمرين ويجنب علنى املسنتثمرين اتخناذ قنراراتهم االسننتثماري
ا فقنن  لنبعض املسنتثمرين املتطنورين الننذين ال يحتناجون إلنى سننيولة. وأهندافهم االسنتثمارية املحنددة لنن يكنون هننناك سنوق عنام أو ثننانوي . تهمرينة فني اسننتثمارافو إن االسننتثمار فني أي اسنتثمار يرعنناه أو ينديره سندكو كابيتننال سنيكون مناسنب 

وقند يفقند اشنر أو غينر مباشنر ،قند يتذبنذب الندخل منن االسنتثمارات وقند يرتفنع أو يهنب  سنعر أو قيمنة االسنتثمارات املوضنحة فني هنذه الوثيقنة ، سنواء بشنكل مب. للمصنالح فني االسنتثمارات ولنيس منن املتوقنع أن يتطنور سنوق عنام أو ثنانوي 
.عالوة على ذل  ، ال يمثل األداء السابق بالضرورة نتائج مستقبلية. املستثمر جميع األموال املستثمرة
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