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سدكو كابيتال مدير الصندوق 

م2016مايو 25 تاريخ البدء

ريال سعودي  عملة الصندوق 

ريال سعوديمليون 16.18 حجم الصندوق 

مؤشر أس أند بي لألسهم السعودية املتوافقة مع

ضوابط الشريعة االسالمية
املؤشر االرشادي

ريال سعودي10,000 الحد األدنى لالشتراك

ي من وعندما ال يكون أ. االثنين واألربعاء من كل أسبوع

وم تلك األيام يوم عمل، فإن يوم التقويم سيكون ي

التقويم التالي

املأيام التع/ أيام التقييم 

لسعودية الساعة الرابعة مساء بتوقيت اململكة العربية ا

في يوم التعامل  

آخر موعد الستالم طلبات

االشتراك واالسترداد

وم من إجمالي مبلغ االشتراك وهذه الرس% 2بحد أقص ى 

لن تحسب من ضمن مبلغ االشتراك
رسوم االشتراك

يوم 30من صافي قيمة الوحدات املستردة خالل % 1

عمل من االشتراك
رسوم االسترداد املبكر 

سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق % 0.75 أتعاب إدارية

من فارق األداء النسبي االيجابي بين مدير % 20

الصندوق واملؤشر 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
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:النقاط الرئيسية

:أهداف و سياسات االستثمار وممارساته

الطوينننل يهنندا الصنننندوق إلنننس نمنننو رأس املننال ع نننس املننند 

السنوق من خالل اإلستثمار في أسهم الشركات املدرجة فني
الننس االسننتثمار فنني الطروحنناتاملاليننة السننعودية باالضننافة

ان االولينننننة فننننني السنننننعودية واالمنننننارات وقطنننننر والكوينننننت وعمننننن
دول الشنننرق "واالردن ومصنننر وتنننونر وامل نننر  والبحنننرين

بمنننننننا يتفننننننن  منننننننع ضنننننننوابط") األوسنننننننط وشنننننننمال أفريقينننننننا
للشنركة اإلستثمار الشرعية املعتمدة من الهيئة الشنرعية

سنننندكو (لننننألوراق املاليننننة السننننعودية لاقتصنننناد والتنميننننة
كابيتال



أداء الصندوق 
:ملخص أداء األسواق

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

9.61 % -5.09 % SASEIDX  Index (مؤشر تداول )السعودية 

7.10 % -4.89 % SPSHDSAD Index )املؤشر الشرعي)السعودية 

10.94 % -1.93 % SPSHPAT Index مؤشر األسواق العربية

1.91 % -5.73 % ELFLSEF AB Equity
السعودية املرن لألسهم سدكو كابيتال صندوق 

( 
 
(صندوق النخبة سابقا

-7.20 % -4.62 % XAU currency الذهب

22.43 % 4.79 % CO1 Commodity خام برنت

الصـــندوق معايير ومؤشــــرات اداء 
وخمر سنوات وعشر سنوات ومنذ التأسير, االجمالي لثالث سنواتالعائد 

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

 %10.54%4.29% 4.92-ةاملرن لألسهم السعوديصندوق سدكو كابيتال

% 17.25% 18.17% 3.71-االسترشادياملؤشر

سنوات10العائد منذ سنوات5العائد منذ سنوات3العائد منذ األداءمعيار 

ال ينطب ال ينطب ال ينطب السنوي العائد

% 10.54التأسيرالعائد منذ

2018-26الس أخر يوم تقييم في سبتمبر 2018–27تم حسا  االأداء الربعي لفترة الثالثة شهور  بناءا ع س آخر  يوم تقييم كما في يونيو * 
2018-26الس آخر يوم تقييم في سبتمبر 2017-27السنوي  بناءا اخر يوم تقييم في ديسمبر تم حسا  االأداء * * 



القيمة البند

.74 % نسبة االتعا  االجمالية للربع الس متوسط صافي قيمة اصول الصندوق 

ال يوجد االرباح املوزعة في الربع

ال يوجد استثمار مدير الصندوق 

SAR 12,462.77 مصاريف التعامل للربع

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

األتعا  االجمالية للربع ومصاريف التعامل للربع نسبة 
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التحليل االحصائي
(عدد األيام الالزمه لتسييل االستثمارات)تحليل السيوله 

التمويلمخاطر 

**التأسيسمنذ  السنةمن بداية  2018الربع الثالث من  تحليل احصائي

15.6 % 8.2 % 7.8  % نسبة التذبذ 

4.21 % 2.4  % 2.1 % (سنويا)معدل االنحراا 

.97 % .94 % .97  % معامل بيتا

2016مايو 25بدأ الصندوق عملياته في ** 

2550759095100%نسبة االستثمار  

50.080.290.841.281.482.03

100.040.150.420.640.741.01

150.030.100.280.430.490.68

200.020.070.210.320.370.51

250.020.060.170.260.300.41

300.010.050.140.210.250.34
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كما في آخر يوم في الربع القطاعتوزيع أسهم الصندوق حسب 
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%القطاعالعدد

%30.18املواد األساسية1

%17.25البنوك2

%11.58تجزئة السلع الكمالية3

%10.66االتصاالت4

%6.43الرعاية الصحية5

%5.55الخدمات االستهالكية6

%4.65الخدمات التجارية واملهنية7

%4.55النقل8

%3.29التأمين 9

%2.43النقد وما يعادله10

%2.17إنتاج األغذية11

%1.25إدارة وتطوير العقارات12

% 100املجموع

30.18%

17.25%
11.58%

10.66%

6.43%

5.55%

4.65%

4.55%
3.29%

2.43% 2.17%
1.25%

التوزيع القطاعي ألسهم الصندوق
المواد األساسية

البنوك

تجزئة السلع الكمالية

االتصاالت

الرعاية الصحية

الخدمات االستهالكية

الخدمات التجارية والمهنية

النقل

التأمين 

النقد وما يعادله

إنتاج األغذية

إدارة وتطوير العقارات



 09/2018/ 30كما في الصندوق توزيع أصول 
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%القطاع

% 97.57األسهم

2.43النقد %

%100املجموع

97.57%

2.43%
توزيع أصول الصندوق 

األسهم  النقد



استثمارات في محفظة الصندوق 10أكبر 
فيهيكماوق الصندمحفظةفياستثماراتعشرةاكبراسهمهمتشكلالذيناملصدرينونسباالسماءقائمة

الربعمنيوماول 

% املصدر العدد

14.12 مصرا الراجحي 1
14.12 (سابك)الشركة السعودية للصناعات األساسية  2
10.36 شركة اإلتصاالت السعودية 3
7.90 شركة التصنيع الوطنية 4

7.46 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 5

7.43 الشركة املتقدمة للبتروكيماويات 6
5.80 شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية 7
5.26 الشركة الوطنية للبتروكيماويات 8
5.23 الشركة املتحدة الدولية للمواصالت 9
4.97 شركة جرير للتسوي  10

الشركات املالكة ألكبر حصص في الصندوق 
الربعمنيوماخر فيهيكماالصندوق حصصفيمالكةشركاتأكبرقائمة
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% املصدر العدد

17.25 مصرا الراجحي 1

14.85 الشركة السعودية للصناعات األساسية 2

10.66 شركة االتصاالت السعودية 3

9.53 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 4

7.68 الشركة املتحدة لالكترونيات 5

5.55 شركة لجام للرياضة 6
4.85 الشركة املتقدمة للبتروكيماويات 7
4.65 شركة الخطوط السعودية للتموين 8
4.55 الشركة املتحدة الدولية للمواصالت 9
4.35 الشرق األوسط للرعاية الصحيةشركة  10



الفترةخاللالصندوق أداءعنالصندوق مدير تعليق

الثالثالربعخالل%4.91بنالصندوق انخفض
بنماري االستثمحيطهانخفاضمقابلفيالعاملهذا
الناتجمعظمأتى.الفترةذاتخالل3.15%

ترااكس:التاليةاألسهممنللصندوق اإليجابي
دوق الصنأداءفيساهمتحيثومعادنوالتصنيع

وفي.التواليع سأساسنقطة29و34و40بن
واملستشفىمالذشركاتأسهمفإناملقابل

فيهميناملساأكبركانتوسافكواألملانيالسعودي
فاضبانختسببتحيثللصندوق السلبياألداء
.التواليع سأساسنقطة60و89و91بناألداء
خروجالربعخاللاألسواقانخفاضإلسأد ومما

207بنحوتقدرصافيةأجنبيةنقديةتدفقات
ندعاملشترياتمديري مؤشروثباتدوالرمليون 

بنحواالسمنتمبيعاتوانخفاض55مستو  
اطنقعبرالعملياتانخفاضإلسباإلضافة13%

إلسمايوشهرمنالفترةخالل%19بنالبيع
مستو  ثباتأنكما.العامهذامنأغسطر
العقارأسعاروانخفاض%2.3عندالتضخم
الربعخاللسنوي أساسع س%7بنحوالسكني
داءأع سأثرتالتيالعواملضمنمنكاناالثاني

عوديةالسالخطوطسجلتفقدوباملقابل.األسواق
ع س%8بنحومتنهاع ساملسافرينعددفيارتفاعا
كماالعاممناألول النصفخاللسنوي أساس
سواقلأل ملؤشرهاالسعوديةبضمبيانداسقامت

العاممنوسبتمبرمارسمنابتداءالناشئة
.القادم
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السعوديالعربيالنقدمؤسسةمنكلرفعتوقدهذا
فياالقتصاديللنموتوقعاتهماالدوليالنقدوصندوق 
الشركاتنتائجسجلتكما%1.7من%1.9إلسالسعودية

بنحوارتفاعاالعامعنالثانيللربعالسعوديالسوق في
تقلصفقدذلكإلسباإلضافة.سنوي أساسع س21%

الرتفاعاتنظراسنوي أساسع س%84بنحوامليزانيةعجز
يالنفطغيرالدخلسجلكما.النفطأسعارفيمقابلة
أساسع س%34بنحواالنفاقوارتفع%42بنحوارتفاعا
حدودفيالعاملهذاالحجاجعددفيالنموكان.سنوي 
إلسالحرامهللابيتحجاجعدديصلأنيتوقعولكن0.8%
ساب عددبأقص ىمقارنة2030عامبحلول حاجمليون 5

.2012عامفيحاجمليون 3.1بنواملقدرللحجاج
الجهودأنإالالسعوديةأرامكوطرحتأجيلمنوبالرغم
متإذمستمرةزالتماأرامكومناملضافةالقيمةلزيادة
يلوتمو سابكع سأرامكوالستحواذصفقةعناإلعالن

آليةيعكرممااالقتراضطري عنالصفقةهذه
طرحلةجدو عناإلعالنتمكما.املتبعةالنشطةاالستثمار

.2020-2019فيماوقتفيالعامللطرحتداول شركة



الفترةخاللالصندوق أداءعنالصندوق مدير تعليق
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عنستان يمورقانشركةأعلنتذلكإلسباإلضافة
ماكالسعوديللسوق للمتابعةقابلمؤشرإطالق
2019فياملشتقاتمنتجاتإطالقعنتداول أعلنت
تحويلع سباملوافقةالوزراءمجلرقراروصدر

راوأخي.عامةهيئةإلسالدولةممتلكاتإدارةمصلحة
اءللنسالسماحتمإذاإلصالحجهوداستمرتفقد

الطيرانقطاعفيوالعملعدلككاتباتبالعمل
العمليوزارتبينالقائمةالتكاملعمليةإلسباإلضافة
.واإلسكان

العامةتاالستثماراصندوق اقترضمنفصلسياقوفي
عقدةبترسيقامكمامشتركقرضفيدوالرمليار11

ترسيةمتتكما.املاليةعبدهللاامللكملدينةاالستشارة
ةاملنطقفيالبحرمياهلتحليةمحطةانشاءعقد

.دوالرمليون 232تبلغإجماليةبتكلفةالشرقية
عبدهللاامللكمدينةقامتذلكإلسباإلضافة

لبناءاإلسكانوزارةمعاتفاقيةبتوقيعاالقتصادية
ةالسعوديالشركةوقعتأيضا.سكنيةوحدة8000

لبناءيةاسبانشركةمعاتفاقيةالعسكريةللصناعيات
شرلعرأسماليإنفاقخطةعنأرامكووأعلنتالسفن
ذلكإلسباإلضافةدوالرمليار133بنحوسنوات
%75إلسالرياضمترومشروعاكتمالنسبةوصلت

ةالقديمدينةمشروعمناألولساملرحلةاكمالوتم
.الترفيهية

اتإغالقبالتجزئةالبيعقطاعشهدأخر  أخباروفي
هدتشأنويتوقع.السعودةقواعدتطبي معمتزامنة
نحوبفيهاالطال تسجيلانخفاضالخاصةاملدارس

نهايةفيالسياحياالنفاقدخلارتفعفقدوأخيرا.30%
انيتوقعكماسنوي أساسع س%21بنحوالصيف

.القادمالعامفي%22بنحوالدينيةالسياحةتزيد

ولكنالفترةخالل%6بنحوارتفاعابرنتخامسجل
خاللتاثاببقيالناشئةلألسواقستان يمورقانمؤشر
وطاض شهدالسعوديالسوق فإناملقابلوفيالربع
إلسانضمامهإعالنبعدأرباحجنيعملياتفيبيعية
نإعال وبعدالناشئةلألسواقستان يمورقانمؤشر
ولمعامالمنالثانيالربععنللشركاتالقويةالنتائج
منأيام10آخرفيإالالسلبياتجاههالسوق يعكر
السوق يظهرأننتوقعفإنناالقادمالربعفيوأما.الربع
النإعفترةخاللبسيطةارتفاعاتأوالثباتمننوعا
معو  أقارتفاعاتال البفييتبعهاالشركاتنتائج
إلسةباإلضافالقادمالعاممليزانيةمشجعةأرقامإعالن
فيالطلبمستوياتوثباتالحكومياالنفاقارتفاع
لقادماالعاممناألول الربعخاللبالتجزئةالبيعقطاع
.ةاألجنبيالنقديةالتدفقاتصافيارتفاعوأخيرا



الحفظ أمين

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

.11426الرياض 23454

: وصف موجز ملهامه 
منننننننننننن مهنننننننننننام مننننننننننندير الحفنننننننننننظ هننننننننننني االحتفنننننننننننا  بسنننننننننننجل االوراق املاليننننننننننننة 

. لصنننندوق واالسننتثمارات واالدوات املاليننة باالضننافة الننس النقنند الخنناص با
ومنننن اهنننم مهامنننه حسنننا  صنننافي قيمنننة األصنننول ع نننس: والخننندمات اإلدارينننة

. دوق مستو  الصنندوق والوحندات واعنداد واالحتفنا  بحسنابات الصنن
ي وعملينننننننننات سننننننننننجل الصندوقباالضننننننننننافة النننننننننس االحتفننننننننننا  بسننننننننننجل مننننننننننالك

السننترداد الوحنندات فنني الصننندوق، والترتيننب لجميننع عمليننات اإلشننتراك وا
املتعلقة بالوحدات، وإعداد بيان حيازات مالكي الوحدات

اسم وعنوان املحاسب القانوني
الفوزان والسدحان " كيه بي إم جي

21534: جدة -55078  .ص
0126581616: هاتف

املحاسب القانوني
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مدير الصندوق 

الصندوق مدير عنوانو اسم
(. و كابيتننالسنندك)الشنركة السننعودية لاقتصنناد والتنميننة لننألوراق املاليننة 
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رنهاية التقري

:مالحظة هامة
ها أو تقنديمها بشنكل ك ني أو ال يجنوز توزينع هنذه الوثيقنة أو نشنرها أو نسنخها أو تقنديم. الوثيقة مخصصة فقط لألشخاص الذين قامت شركة سدكو كابيتال أو إحد  الشركات التابعة لها أو ممثلها املعين بتقديمها مباشنرةهذه 

 السننتخدام مخالهننذه املننواد غيننر مخصصننة للتوزينننع أو االسننتخدام مننن قبننل أي شننخص أو كيننان فنني أي واليننة قضنننائية أو بلنند يكننون فيننه هننذا التوزيننع أو ا. جزئنني إلننس أطننراا أخننر  بنندون موافقننة خطيننة مكتوبنننة مننن سنندكو كابيتننال
 
فنننا

وائح أي إقلنيم فيمنا يتعلن  بنأي بموجنب قنوانين ولنننا يطلنب منن سندكو كابيتنال الحصنول ع نس األشنخاص النذين بحنوزتهم هنذه الوثيقنة لابنال  عنن أي قينود فيمنا يتعلن  بعنرض أو بينع املصنال  املو نحة ه. للقانون أو اللوائح املحلية
اص قضنائي يسنمح لنم تتخنذ شنركة سندكو كابيتنال أي إجنراء فني أي اختصن. لنيمإلقطلبات لهذه املصال  ، بما في ذلك الحصول ع نس أي موافقنة حكومينة أو موافقنة أخنر  ومراعناة أي إجنراءات شنكلية أخنر  منصنوص عليهنا فني هنذا ا

تعتقند . بنل سندكو كابيتنالإعنداد املعلومنات وااراء فني هنذا املسنتند منن قتنم . املسنتندهنذابوضع املصال  ذات الصلة في أي فقه قانوني مطلو  التخناذ إجنراء لهنذا ال نرض ، كمنا لنم ينتم اتخناذ أي إجنراء فيمنا يتعلن  بحينازة أو توزينع 
. أو تم الحصول عليها من مصادر عامة يعتقد أنها موثوقة/ سدكو كابيتال أن املعلومات الواردة هنا موثوق بها 

ل فيمنا يتعلن  بنأي منن املفناهيم ال تقتصر هذه الوثيقة ع س أي مستلم ، ويجوز لشنركة سندكو كابيتنال القينام بأعمنا. تقدم سدكو كابيتال أي تعهد أو ضمان فيما يتعل  بدقة أو اكتمال أي من املعلومات الواردة في هذه الوثيقةال 
 القيننام بأعمننال ال تتوافنن  مننع االقتراحننات التجاريننة الننواردة فنني هننذه . التنني يمثلهننا هننذا املسننتند مننع أطننراا أخننر  غيننر املسننتلم املعننين

 
يرات واإلسننقاطات فنني هننذه الوثيقننة ااراء والتقنندتمثننل . الوثيقننةيمكننن لشننركة سنندكو كابيتننال أيضننا

أو ورة هننننا أو أي رأيشننركة سنندكو كابيتنننال غيننر ملزمننة بتحننديث أو تعنننديل هننذه الوثيقننة أو إلخطنننار أي قننارت منهننا فننني حالننة مننا إذا كاننننت أي مسننألة مننذك. الحكننم الحننالي لشننركة سننندكو كابيتننال وهنني عرضنننة للت ييننر دون إشننعار مسنننب 
ابيتنال سننوا تكنون قننادرة ال يوجنند ضنمان بننأن شنركة سنندكو ك. أسنعار وتننوافر األصنول واملمتلكننات واألدوات املالينة هني أيضننا عرضنة للت ييننر دون إشنعار. توقعنات أو تقنديرات مو ننحة هننا ، تت يننر أو تصنبح غيننر دقيقنة فنني وقنت الحنن 

.ع س تأمين العوائد املطلوبة أو املوصوفة لالستثمارات أو ألي من منتجاتها

يجنب أن ينتم أي نشناط . ائيةي والينة قضني أال ينبغي أن ُيفسر ع س أنه عرض للشراء أو التماس عرض لبيع أي أصول أو أسهم أو أمن أو للمشاركة في أي استراتيجية استثمارية معينة فن. وتقدم هذه الوثيقة ألغراض إعالمية فقط
وال أن يؤدي تسليم هذا املستند ، ال يجوز بأي حال من األح. خاطر ومزايا هذا االستثمارم ماستثماري من هذا القبيل فقط ع س أساس النموذج النهائي لتقديم املواد التي لن يتم توفيرها إال ألولئك الذين يثبتون القدرة ع س تقيي

رة تتعلن  بالشنريعة أو الضنرائب يجنب أال يعامنل املسنتثمرون املحتملنين محتوينات هنذه الوثيقنة كمشنو . بصرا النظر عن تاريخ إصداره ، إلس حدوث ت يير في شؤون شركة سدكو كابيتال أو أي من منتجاتها منذ تاريخ هذه الوثيقنة
.أو االستثمار أو أي مسائل أخر  

قندون أنهننا ضنرورية وع ننس أسناس أوضنناعهم اسنتخدام مستشنناريهم املسنتقلين حيننث يعتة بقند ال تكنون االسننتثمارات التني تمننت مناقشنتها فنني هنذه الوثيقننة مناسنبة لجميننع املسنتثمرين ويجننب ع نس املسنتثمرين اتخنناذ قنراراتهم االسننتثماري
ا فقط لبعض املستثمرين املتطورين الذين ال يحتاجون إلس سيولة. املالية وأهدافهم االستثمارية املحددة لن يكون هناك سوق عام . ي استثماراتهمرية ففو إن االستثمار في أي استثمار يرعاه أو يديره سدكو كابيتال سيكون مناسب 

واء بشكل مباشر أو غير مباشنر قد يتذبذ  الدخل من االستثمارات وقد يرتفع أو يهبط سعر أو قيمة االستثمارات املو حة في هذه الوثيقة ، س. أو ثانوي للمصال  في االستثمارات ولير من املتوقع أن يتطور سوق عام أو ثانوي 
.عالوة ع س ذلك ، ال يمثل األداء الساب  بالضرورة نتائج مستقبلية. ، وقد يفقد املستثمر جميع األموال املستثمرة
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