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معلومات صندوق االستثمار

الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل تقارير 

:اسم صندوق اإلستثمار

 صندوق النخبة املرن لألسهم السعودية )املرن لألسهم السعودية  سدكو كابيتال صندوق 
 
(سابقا

سدكو كابيتال مدير الصندوق 

م2016مايو 25 تاريخ البدء

ريال سعودي  عملة الصندوق 

ريال سعوديمليون 10.26 حجم الصندوق 

العائد الكلي -مؤشر ستاندرد آند بورز السعودي املحلي اإلسالمي اإلرشادياملؤشر 

ريال سعودي50,000 الحد األدنى لالشتراك

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

الساعة الرابعة مساء بتوقيت اململكة العربية السعودية في يوم التعامل   تردادآخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالس

.من قيمة االشتراك األولي واإلضافي وتدفع مقدما% 2ما ال يتجاوز  رسوم االشتراك

يوم عمل من االشتراك30من صافي قيمة الوحدات املستردة خالل % 1 رسوم االسترداد املبكر 

سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق يتم احتسابها%0،75يدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب إدارة بقيمة   

وتدفع شهريا
أتعاب إدارية

اذا حقق مدير الصندوق أداء أعلى من معدل الحاجز% 20يدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب أداء بنسبة  أتعاب األداء

ريال سعودي سنويا200,000الصندوق وبحد أدنى يساوي سنويا من صافي قيمة أصول % 0،10 وأمين الحفظ إداري الصندوق أتعاب 

جي إم كي بي  مراجع الحسابات

السعودي الفرنس ي كابيتال  وأمين الحفظإداري الصندوق 

1

:أهداف و سياسات االستثمار وممارساته

ة فددي السددوق تحقيددق عوائددد إيجابيددة مذلقددة وذلددإل مددن خددالل اإلسددترمار فددي أسددهم ال ددركات املدرجدديهدددا الصددندوق إلددى 

يددددددت وعمددددددان وقذددددددر والكو واإلمددددددارات فددددددي السددددددعودية األوليددددددة فددددددي الذروحددددددات الددددددى االسددددددترمار املاليددددددة السددددددعودية باالضددددددافة 
سددددترمار بمددددا يتفددددق مددددع ضددددواب  اإل ، "وشددددمال أفريقيدددداال ددددرق األوسدددد  دول "ومصددددر وتددددون  وامل ددددرب واألردن والبحددددرين 

(.و كابيتالسدك)لألوراق املالية لإلقتصاد والتنمية ال رعية املعتمدة من الهيئة ال رعية لل ركة السعودية 
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في محفظة الصندوق عشرة إستثمارات أكبر 
فيهيكمادوق الصنمحفظةفياسترماراتع رةكبرأأسهمهمت كلالذيناملصدرينونسباألسماءقائمة

الربعمنيومول أ

% املصدر العدد

19،53 مصرا الراجحي 1
16،08 ال ركة السعودية للصناعات األساسية 2
11،71 مصرا اإلنماء 3
7،51 شركة اإلتصاالت السعودية 4
5،92 شركة جرير للتسويق 5
5،48 شركة التعدين العربية السعودية 6
3،71 شركة الخذوط السعودية للتموين 7
2،85 ال ركة املتقدمة للبتروكيماويات 8
2،65 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 9
2،00 ال ركة التعاونية للتأمين  10

نسبة األتعاب االجمالية للربع ومصاريف التعامل للربع 

القيمة البند

1،15% نسبة االتعاب االجمالية للربع الى متوس  صافي قيمة اصول الصندوق 

- االرباح املوزعة في الربع

91,475،0721 (بالوحدات) استرمار مدير الصندوق 

119،6360 قيمة الوحدة كما في نهاية الربع

96،55% نسبة استرمار مدير الصندوق 

17,615،16 مصاريف التعامل للربع

- نسبة االقتراض من قيمة صافي اصول الصندوق في نهاية الربع

مؤشر و معايير املخاطر 

القيمة تحليل احصائي

11،32 (سنوي )االنحراا املعياري 

0،91 بيتامعامل 

0،75 شاربنسبة
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كما في آخر يوم في الربع القطاعتوزيع أسهم الصندوق حسب 

3

%القطاعالعدد

31،43املواد األساسية1

22،42البنوك2

7،36اإلتصاالت3

5،16تجزئة السلع الكمالية4

1،90التجزئة5

1،63الخدمات التجارية واملهنية6

1،49إنتاج األغذية7

1،27التأمين8

66،املواصالت9

73،31املجموع

م2018ديسمبر 31كما في الصندوق توزيع أصول 

%القطاع

73،31%األسهم

26،69النقد %

%100املجموع
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الصـــندوق معايير ومؤشــــرات اداء 
**التأسي وع ر سنوات ومنذ سنوات، وخم  سنوات، لرالث العائد اإلجمالي 

**منذ التأسيسمنذ بداية العاماألول الربعاألداءمعيار 

11،4311،4319،64املرن لألسهم السعوديةصندوق سدكو كابيتال

12،6312،6328،67(ليالعائد الك-مؤشر ستاندرد اند بورز السعودي املحلي االسالمي)ملؤشر االسترشاديا

سنوات10العائد منذ سنوات5العائد منذ سنوات3العائد منذ األداءمعيار 

ال ينذبقال ينذبقال ينذبقالعائد
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توزيع األصول

أسهم نقد

القطاع

المواد األساسية  البنوك 

اإلتصاالت تجزئة السلع الكمالية 

التجزئة الخدمات التجارية والمهنية 

إنتاج األغذية  التأمين

المواصالت

م2016مايو 25بدأ الصندوق عملياته في ** 

م2016مايو 25بدأ الصندوق عملياته في ** 
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(ليالكالعائد-االسالمياملحليالسعوديبورزاندستاندردمؤشر)،ارتفع2019عاممناألول الربعخالل

أكبروكانت.٪1،27الحاجزمعدلنسبةبل تكما،٪11،43بنسبةالصندوق وارتفع،٪12،63بنسبة

العربيةدةاألسمشركةوللبتروكيماوياتالوطنيةينبعشركةهيالعائداتزيادةفياملساهمةال ركات

املقابلوفي،التواليعلىأساسنقذة16و25و60بواقعالعقاري للتذويراألركاندارشركةوالسعودية

فياألكبرلبيالسالتأثيرصاحبةهيالراجحيومصراللسفرالذيارومجموعةاإلنماءمصراال ركاتكانت

علىأساسنقذة16و25و31بدواقعالصندوق أداءإنخفاضإلىأدتحيثالصندوق أداءإنخفاض

.التوالي

االسوق شهد اعائد  امليار3،2تجاوزتالتيالواردةالتدفقاتخلفيةعلى،٪12،63بلغإجمالي  ادوالر  أمريكي 

مقابل56،8مارسل هر(PMI)امل ترياتمديري مؤشروسجل(NFPI)األجنبيةاملحافظاسترماراتصافيفي

التصنيفنبأاالئتمانيةللتصنيفاتالعامليةبورزآندستاندردتصنيفاتوأكدت،2018ديسمبرفي54،5

إلىفبرايرل هرالتضخمإنخفضكما.مستقرةنظرةA-/A-2هوالسعوديةالعربيةللمملكةاإلئتماني

فيسنوي أساسعلى٪13-مقابلسنوي أساسعلى٪7-األسمنتمبيعاتإنخفضتاملقابلوفي،2،2٪-

وكماسنوي أساسعلى٪14مقابلسنوي أساسعلى٪10بنسبةالبيعنقاطقنواتقيمةإرتفعت،يناير

عددزادكما.٪87،1مقابل٪87،9إلى(LTD)املصرفيالقذاعفيالودائعإلىالقروضنسبةقفزت

املاليةوزارةأصدرت،كماسنوي أساسعلى٪8بنسبة2018عامخاللالسعوديةاملذاراتعبراملسافرين

ا
 
.دوالرمليار1،62بقيمةصكوك

 ٪3بنسبة2019فيال ركاتأرباحنتائجإنخفضتكما٪27بنسبةاألول الربعخاللبرنتخامارتفع
 
تقريبا

بنسبةزيادةسجلتالكبيرةالسوقيةالقيمةذاتاألسهمأنهولالهتماماملريرالجانبإن.سنوي أساسعلى

الص يرةةالسوقيالقيمةذاتاألسهممنكانتالهائلةالسلبيةاملساهمةأنحينفيسنوي أساسعلى3٪

اللمض ي.باإلجمالسلبيتحول إلىأدىمماواملتوسذة حتىيستمردقاإليجابيالزخمأنب دةنعتقد،قدم 

.(دوالرمليار5،5)قرابةMSCIمؤشرمناألولىال ريحةوستمرل،2019مايو28

تعليق مدير الصندوق عن أداء 

الصندوق خالل الفترة 
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ابق الراني ،أسواق الذ–البرج الجنوبي (. سدكو كابيتال)ال ركة السعودية لإلقتصاد والتنمية لألوراق املالية 

اململكة العربية السعودية 21493جدة 13396ب .ص. 8والبوابة 7البحر األحمر، بين البوابة 

.info@sedcocapital.com

اسم و عنوان مدير الصندوق 

مدير الصندوق 

أمين الحفظ 

بنمحمداألميرشارعتقاطع-فهدامللإلطريق749الرياضكابيتال،الفرنس يالسعوديشركة
.11426الرياض23454ب.ص(التحليةشارع)عبدالعزيز

اسم و عنوان أمين الحفظ

هيالحفظمديرمهاممن

املاليةاألوراقتسوية•

لل ركاتاإلداريةاإلجراءاتمتابعة•

واملستحقاتاألرباحتحصيل•

النقدإدارة•

وصف موجز ملهامه

املحاسب القانوني

وشركاهالفوزانجيامبيكي
سلذاناألميرشارع–لألعمالزهرانمركز
السعودية،العربيةاململكة21534جدة،55078ب.ص

9595:هاتف96612698+
www.kpmg.com/sa

اسم وعنوان املحاسب القانوني

mailto:info@stage.sedcocapital.com
http://www.kpmg.com/sa
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رنهاية التقري

:مالحظة هامة
قدديمها ب ددكل كلددي أو جزئددي ال يجددوز توز دع هددذه الوثيقددة أو ن درها أو نتددخها أو تقددديمها أو ت. الوثيقددة مخصصددة فقد  لألاددخاص الددذين قامدت شددركة سدددكو كابيتدال أو إحدددى ال ددركات التابعدة لهددا أو ممرلهددا املعددين بتقدديمها مباشددرةهدذه 

 للقدانون أو اللددوائ  خالهدذه املدواد غيدر مخصصدة للتوز دع أو االسددتخدام مدن قبدل أي ادخف أو كيدان فدي أي واليدة قضدائية أو بلددد يكدون فيده هدذا التوز دع أو االسدتخدام م. إلدى أطدراا أخدرى بددون موافقدة خذيدة مكتوبدة مددن سددكو كابيتدال
 
فدا

لدق بدأي طلبدات لهدذه املصدال  ، بمدا فدي بموجدب قدوانين ولدوائ  أي إقلديم فيمدا يتعندا يذلب من سدكو كابيتدال الحصدول علدى األادخاص الدذين بحدوزههم هدذه الوثيقدة لإلبدالي عدن أي قيدود فيمدا يتعلدق بعدرض أو بيدع املصدال  املو دحة ه. املحلية
ات الصدلة فدي أي فقدده لدم تتخدذ شدركة سددكو كابيتدال أي إجدراء فدي أي اختصداص قضدائي يسدم  بوضدع املصدال  ذ. ذلدإل الحصدول علدى أي موافقدة حكوميدة أو موافقدة أخدرى ومراعداة أي إجدراءات شدكلية أخدرى منصدوص علإلهدا فدي هدذا اإلقلديم

أن املعلومدات الدواردة هندا موثدوق تعتقدد سددكو كابيتدال. إعدداد املعلومدات وااراء فدي هدذا املسدتند مدن قبدل سددكو كابيتدالتدم . املسدتندقانوني مذلوب التخاذ إجراء لهدذا ال درض ، كمدا لدم يدتم اتخداذ أي إجدراء فيمدا يتعلدق بحيدازة أو توز دع هدذا 
. أو تم الحصول علإلها من مصادر عامة يعتقد أنها موثوقة/ بها 

مددا يتعلددق بددأي مددن املفدداهيم التددي ال تقتصددر هددذه الوثيقددة علددى أي مسددتلم ، ويجددوز ل ددركة سدددكو كابيتددال القيددام بأعمددال في. تقددم سدددكو كابيتددال أي تعهددد أو ضددمان فيمددا يتعلددق بدقددة أو اكتمددال أي مددن املعلومددات الددواردة فددي هددذه الوثيقددةال 
 القيددام بأعمددال ال تتوافددق مددع االقتراحددات التجاريدة الددواردة فددي هددذه . يمرلهدا هددذا املسددتند مددع أطددراا أخددرى غيدر املسددتلم املعددين

 
اطات فددي هددذه الوثيقددة الحكددم الحددالي ااراء والتقدديرات واإلسددقتمرددل . الوثيقددةيمكددن ل ددركة سدددكو كابيتدال أيضددا

وقعدددات أو تقددددديرات أو ترأيشدددركة سدددددكو كابيتدددال غيدددر ملزمدددة بتحدددديث أو تعدددديل هدددذه الوثيقدددة أو إلخذدددار أي قدددارة مذهددددا فدددي حالدددة مدددا إذا كاندددت أي مسدددألة مدددذكورة هندددا أو أي . ل دددركة سددددكو كابيتدددال وهدددي عرضدددة للت ييدددر دون إشدددعار مسدددبق
علدى تدأمين العوائدد املذلوبددة أو ال يوجدد ضدمان بدأن شدركة سدددكو كابيتدال سدوا تكدون قدادرة. أسدعار وتدوافر األصدول واملمتلكدات واألدوات املاليدة هدي أيضددا عرضدة للت ييدر دون إشدعار. مو دحة هندا ، تت يدر أو تصدب  غيدر دقيقدة فدي وقددت الحدق

.املوصوفة لالسترمارات أو ألي من منتجاهها

فسدددر علدددى أنددده عدددرض لل ددددراء أو التمددداس عدددرض لبيدددع أي أصدددول أو أسدددهم أو أمددددن أو للم ددداركة فدددي أي اسدددتراتيجية اسدددترمارية معيندددة فدددد. وتقددددم هدددذه الوثيقدددة ألغدددراض إعالميدددة فقدددد  يجدددب أن يدددتم أي ن دددداط . ي واليدددة قضدددائيةي أال ينبغدددي أن ير
يدددؤدي تسددليم هدددذا املسدددتند ، ال يجدددوز بددأي حدددال مدددن األحددوال أن. خدداطر ومزايدددا هدددذا االسددترمارم ماسددترماري مدددن هددذا القبيدددل فقدد  علدددى أسددداس النمددوذج الذهدددائي لتقددديم املدددواد التدددي لددن يدددتم توفيرهددا إال ألولئدددإل الدددذين يربتددون القددددرة علددى تقيدددي

علددق بال دددر عة أو الضدددرائب أو يجددب أال يعامدددل املسددترمرون املحتملدددين محتويددات هدددذه الوثيقددة كم دددورة تت. بصددرا النظدددر عددن تددداريخ إصددداره ، إلدددى حدددوث ت ييدددر فددي شدددؤون شددركة سددددكو كابيتددال أو أي مدددن منتجاههدددا منددذ تددداريخ هددذه الوثيقدددة
.االسترمار أو أي مسائل أخرى 

أنهدددا ضددرورية وعلددى أسدداس أوضدداعهم املاليدددة اسددتخدام مست دداريهم املسددتقلين حيددث يعتقدددون ة بقددد ال تكددون االسددترمارات التددي تمددت مناق دددوها فددي هددذه الوثيقددة مناسددبة لجميددع املسدددترمرين ويجددب علددى املسددترمرين اتخدداذ قددراراههم االسدددترماري
ا فقددد  لددبعض املسددترمرين املتذددورين الدددذين ال يحتدداجون إلددى سدديولة. وأهدددافهم االسددترمارية املحددددة لددن يكدددون هندداك سددوق عددام أو ثدددانوي . ههمريدددة فددي اسددترمارافو إن االسددترمار فدددي أي اسددترمار يرعدداه أو يددديره سددددكو كابيتددال سدديكون مناسددب 

وقددد يفقددد اشددر أو غيددر مباشددر ،قددد يتذبددذب الدددخل مددن االسددترمارات وقددد يرتفدع أو يهددب  سددعر أو قيمددة االسددترمارات املو ددحة فددي هددذه الوثيقدة ، سددواء ب ددكل مب. للمصدال  فددي االسددترمارات ولددي  مددن املتوقددع أن يتذددور سددوق عدام أو ثددانوي 
.عالوة على ذلإل ، ال يمرل األداء السابق بالضرورة نتائج مستقبلية. املسترمر جميع األموال املسترمرة
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