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التقريرالسنوي لسنة 2018م
معلومات صندوق االستثمار
اسم صندوق اإلستثمار

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

أهداف و سياسات
االستثمار وممارساته

يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد إيجابية مطلقة وذلك من خالل االستثمار في أسهم الشركات املدرجة في السوق
املالية السعودية باإلضافة الى االستثمار في الطروحات االولية في السعودية واالمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين
واالردن ومصر وتونس واملغرب ("دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا") ،بما يتفق مع ضوابط االستثمار الشرعية
املعتمدة من الهيئة الشرعية للشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق املالية (سدكو كابيتال).

سياسة توزيع األرباح

إن الهدف االستثماري للصندوق هو تنمية رأس املال في املدى الطويل .من دون توزيع أي أرباح؛ وإنما يعاد استثمار
صافي دخل الصندوق كامال باإلضافة إلى األرباح/توزيعات األرباح التي يتلقاها الصندوق .وسوف تنعكس إعادة
استثمار الدخل على قيمة وسعر الوحدات

أداء الصندوق
 )1جدول مقارنة لصافي قيمة أصول الصندوق للسنوات الثالث األخيرة:
معياراألداء
صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية السنة
صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية السنة
أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
عدد الوحدات املصدرة في نهاية السنة
عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة
قيمة األرباح املوزعة لكل وحدة

القيمة بالريال
السعودي
2016

القيمة بالريال
السعودي
2017

القيمة بالريال
السعودي
2018

33,104,806
109،0765
109،1740
92،1044
578,123
303,501
ال ينطبق

14,962,061
105،9866
113،7189
102،0534
141,169
ال ينطبق

10,172,752
107،3682
118،6208
99،9369
91,475
94,746
ال ينطبق

()1،30

()2،83

()3،57

إجمالي نسبة املصروفات

تقاريرالصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل
2
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التقريرالسنوي لسنة 2018م
 )2سجل األداء:
أ) الجدول التالي يوضح العائد االجمالي لسنة واحدة ,وثالث سنوات ,وخمس سنوات:
معياراألداء

منذ التأسيس

لسنة واحدة

لثالث سنوات

لخمسة سنوات

العائد اإلجمالي

% 7،37

% 7،66

ال ينطبق*

ال ينطبق

*حيث أن الصندوق بدأ الصندوق عملياته في  25مايو 2016

ب) الجدول التالي يوضح العائد االجمالي السنوي لكل سنة من السنوات املالية السابقة ( منذ تأسيس الصندوق)*:

معياراألداء
العائد السنوي

2016

2017

2018

% 9،08

% 2،83 -

% 1،30

* تم حساب األداء السنوي بناءاعلى القوائم املالية السنوية

ج) جدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها صندوق االستثمار على مدار العام:
القيمة بالريال السعودي

البند
مصروفات ادارية

57,601

مصروفات أداء

52,253

أتعاب مهنية

30,000

أتعاب أمين الحفظ

57,601

مصاريف تنظيمية

12,500

مصاريف الهيئة الشرعية

50,000

مصاريف مجلس إدارة الصندوق

20,000

مصاريف سجل العمالء

100,000

الرسوم القانونية

49,155

ضريبة القيمة املضافة

19,311

ال يوجد أي ظروف طارئة من مدير الصندوق لإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها

اإلفصاحات:

الجدول التالي يوضح نسبة التطهير للوحدة وإجمالي قيمة التطهير للصندوق خالل عام : 2018
إجمالي قيمة التطهير بالريال
السعودي

نسبة التطهير للوحدة

إسم الصندوق

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثانلث

الربع الرابع

إجمالي قيمة التطهير للسنة

سدكو كابيتال املرن
لألسهم السعودية

-

0،00280

0،00206

0،00229

903،89
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التقريرالسنوي لسنة 2018م
افصاحات التغيرات الجوهرية خالل
الفترة التي أثرت على أداء الصندوق

ال يوجد تغيرات جوهرية أثرت على أداء الصندوق خالل الفترة

اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية
يوضح الجدول التالي ممارسات التصويت السنوية وتحتوي على اسم املصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت من مدير الصندوق:
رمز
الشركة

البند

4031

1

اسم املصدر

تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية

موضوع التصويت

الشركة السعودية
للخدمات األرضية

 21يناير 2018

التصويت على تعديل املادة الرابعة من النظام األساس ي واملتعلقة
بأغراض الشركة
التصويت على إضافة املادة العشرون من النظام األساس ي للشركة
و املتعلقة باملركز الشاغر في املجلس
التصويت على تعديل املادة الثامنة واألربعون من النظام األساس ي
للشركة و املتعلقة بتوزيع األرباح
التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للربع األول والثاني
والثالث عن السنة املالية 2017م والبالغة ( )366,600,000ريال
سعودي بواقع ( )1.95ريال للسهم وبنسبة ( )%19.5من رأس مال
الشركة البالغ ( )1,880,000,000ريال سعودي  ،بناء على توصيات
مجلس اإلدارة بالتفويض املمنوح لها من الجمعية العامة الغير
عادية والتى عقدت بتاريخ 2015-10-05م واملجدد في الجمعية
العامة العادية املنعقدة بتاريخ 2017-05-18م
التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام األساس ي بما يتفق
مع إضافة املادة أعاله

2
3

4

5

رمز
الشركة

البند

4320

1

2

4

اسم
املصدر

تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية

شركة األندلس
العقارية

 5مارس 2018

موضوع التصويت

قرار
التصويت

املوافقة
املوافقة
املوافقة

املوافقة

املوافقة

قرار
التصويت

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين املرشحين للدورة املوافقة -تم
القادمة التي تبدأ من 10/03/2018م حتى تاريخ 09/03/2021م وذلك التصويت إلختيار
األعضاء
باستخدام التصويت التراكمي
التصويت على تشكيل لجنة املراجعة للدورة الجديدة وتحديد مهامها
وضوابط عملها ومكافات أعضائها ومدة عضويتهم والتي تبدأ من
10/03/2018م  ،حتى تاريخ09/03/2021م (مرفق السير الذاتية
املوافقة
الخاصة بهم)وهم -1 :الدكتور /عبدالرحمن بن محمد البراك( .رئيس
اللجنه)  -2األستاذ  /صالح بن عبدهللا اليحيى ( .عضو لجنه)  -3األستاذ /
عالء بن عبدهللا الفدى
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التقريرالسنوي لسنة 2018م
اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية
البند

رمز
الشركة

اسم املصدر

تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية

1

1120

مصرف الراجحي

 25مارس 2018

2
3
4

5

6

7

5

موضوع التصويت
التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر 2017م
التصويت على القوائم املالية عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
2017م.
التصويت على تقرير مراجع حسابات املصرف عن السنة املالية
املنتهية في  31ديسمبر 2017م.
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية
املنتهية في  31ديسمبر 2017م.
التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 12/07/2017م بما تم
توزيعه من أرباح على املساهمين عن النصف األول من السنة املالية
املنتهية في  31ديسمبر 2017م بواقع (  )1.5ريال وبنسبة (  )% 15من
رأس املال( .مرفق).
التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين
عن النصف الثاني من السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م
وقدرها  4.063مليون ريال سعودي بواقع ( )2.5ريال سعودي للسهم
الواحد والتي تمثل ( )%25من قيمة السهم اإلسمية بعد خصم
الزكاة ،وبذلك يصبح إجمالي األرباح املوزعة عن السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر 2017م مبلغ وقدره ( )6,501مليون ريال سعودي
بواقع ( )4ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ( )%40من قيمة
السهم اإلسمية بعد خصم الزكاة .على أن تكون أحقية االرباح
املوزعة ملساهمي املصرف املسجلين لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني
يوم تداول بعد يوم انعقاد الجمعية .علما بأن صرف األرباح سيكون
بتاريخ 03/04/2018م( .مرفق).
التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على
مساهمي املصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي

صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية– التتقرير السنوي لسنة 2018م

قرار
التصويت
املوافقة
املوافقة
املوافقة

املوافقة

املوافقة

املوافقة

املوافقة
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اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية
البند

رمز
الشركة

اسم املصدر

تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية

8

1120

مصرف الراجحي
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9

10

11

6

موضوع التصويت
التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين املرشحين
بناء على توصية لجنة املراجعة وااللتزام ،وذلك لفحص ومراجعة
وتدقيق القوائم املالية األولية للربع األول والثاني والثالث والقوائم
املالية الختامية السنوية للعام املالي 2018م وتحديد أتعابهم.
التصويت على صرف مبلغ (  ) 5,962,945ريال سعودي كمكافآت
وتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وأعضاء لجنة املراجعة
وااللتزام نظير عضويتهم للفترة من  1يناير 2017م وحتى  31ديسمبر
2017م.
التصويت على األعمال التي ستتم بين املصرف وشركة فرسان للسفر
والسياحة والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ /عبدهللا بن سليمان بن
عبد العزيز الراجحي مصلحة مباشرة كونها شركة مملوكة له ،وهي
عبارة عن عقد تزويد تذاكر سفر للموظفين والترخيص بها لعام قادم،
وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا
تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 2017
مبلغ  4,253,000ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية املتوقعة
للتعامالت في عام  2018مبلغ  4,700,000ريال سعودي( .مرفق).
التصويت على األعمال التي ستتم بين املصرف وشركة االتصاالت
السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /أمين بن فهد الشدي
مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها ،وهي عبارة عن
عقد تقديم خدمات وحلول االتصاالت املتكاملة -خدمات الرسائل
القصيرة والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس
شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنتين حيث
بلغت قيمة التعامالت لعام  2017مبلغ  52,660,000ريال سعودي
وتبلغ القيمة اإلجمالية املتوقعة للتعامالت في عام  2018مبلغ
 40,000,000ريال سعودي( .مرفق).
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قرار
التصويت
املوافقة

املوافقة

املوافقة

املوافقة
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البند

رمز
الشركة
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1120

13

14

15

7

اسم املصدر

تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية

مصرف الراجحي

 25مارس 2018

موضوع التصويت
التصويت على األعمال التي ستتم بين املصرف و شركة االتصاالت
السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /أمين بن فهد
الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها،
وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول االتصاالت املتكاملة-
خدمات الخطوط املؤجرة والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون
التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا
تفضيلية ومدته ثالث سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام
 2017مبلغ  58,392,082ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية
املتوقعة للتعامالت في عام  2018مبلغ  64,440,000ريال سعودي.
.
التصويت على األعمال التي ستتم بين املصرف و شركة االتصاالت
السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /أمين بن فهد
الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها،
وهي عبارة عن عقد وخدمات خدمة ربط أجهزة نقاط البيع
بالشبكة والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس
شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة
حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  2017مبلغ  20,000,000ريال
سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية املتوقعة للتعامالت في عام 2018
مبلغ  22,050,000ريال سعودي.
التصويت على األعمال التي ستتم بين املصرف و الشركة العربية
لخدمات اإلنترنت واالتصاالت والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/
أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو
تأثيرا في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة
املالكة (االتصاالت السعودية) ،وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات
تحديث تقنية التخزين واألرشفة والحفظ االلكتروني والترخيص
بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال
االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته أربع سنوات وبقيمة
إجمالية متوقعه  75,111,584ريال سعودي.
التصويت على األعمال التي ستتم بين املصرف وشركة املرطبات
العاملية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ  /بدر بن محمد
الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب
عضو مجلس إدارة في شركة املرطبات العاملية ،وهي عبارة عن عقد
خدمات توريد املياه املعدنية املعبئة والترخيص بها لعام قادم،
وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا
تفضيلية ومدته سنة واحدة وتبلغ القيمة اإلجمالية املتوقعة
للتعامالت في عام  2018مبلغ  300,000ريال سعودي.
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قرار
التصويت

املوافقة

املوافقة

املوافقة

املوافقة
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رمز
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موضوع التصويت
التصويت على األعمال التي ستتم بين املصرف و شركة بندة للتجزئة
والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ  /عبدالعزيز بن خالد الغفيلي
مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس
إدارة في شركة بندة للتجزئة ،وهي عبارة عن عقود إيجار مواقع أجهزة
صرف آلي والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس
شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته  5سنوات حيث
بلغت قيمة التعامالت لعام  2017مبلغ  145,000ريال سعودي وتبلغ
القيمة اإلجمالية للتعامالت في عام  2018مبلغ  145,000ريال سعودي.
التصويت على األعمال التي ستتم بين املصرف و شركة محمد عبد
العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /
بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو
منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده
لالستثمار ،وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى اإلدارة اإلقليمية الجنوبية
والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال
االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته  10سنوات حيث بلغت قيمة
التعامالت لعام  2017مبلغ  245,542ريال سعودي وتبلغ القيمة
اإلجمالية املتوقعة للتعامالت في عام  2018مبلغ  245,542ريال
سعودي.
التصويت على األعمال التي ستتم بين املصرف و شركة محمد عبد
العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /
بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو
منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده
لالستثمار ،وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب املبيعات املباشرة في أبها
والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال
االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته  9سنوات حيث بلغت قيمة
التعامالت لعام  2017مبلغ  40,000ريال سعودي وتبلغ القيمة
اإلجمالية املتوقعة للتعامالت في عام  2018مبلغ  40,000ريال سعودي
التصويت على األعمال التي ستتم بين املصرف و شركة محمد عبد
العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /
بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو
منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده
لالستثمار ،وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص
بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية
بدون مزايا تفضيلية ومدته  5سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام
 2017مبلغ  35,000ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية املتوقعة
للتعامالت في عام  2018مبلغ  35,000ريال سعودي.
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موضوع التصويت
التصويت على األعمال التي ستتم بين املصرف و األستاذ  /عبدهللا بن
سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس اإلدارة ،وهي عبارة عن
عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون
التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية
ومدته ثالث سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  2017مبلغ
 90,000ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية املتوقعة للتعامالت في عام
 2018مبلغ  90,000ريال سعودي.
التصويت على األعمال التي ستتم بين املصرف و األستاذ  /عبدهللا بن
سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس اإلدارة ،وهي عبارة عن
عقد إيجار مركز البطحاء للصرافة والتحويل والترخيص بها لعام قادم،
وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا
تفضيلية ومدته ثالث سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 2017
مبلغ  550,000ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية املتوقعة للتعامالت
في عام  2018مبلغ  550,000ريال سعودي
التصويت على األعمال التي ستتم بين املصرف و شركة االتصاالت
السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /أمين بن فهد الشدي
مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها ،وهي عبارة عن
عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون
التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية
ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  2017مبلغ 30,000
ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية املتوقعة للتعامالت في عام 2018
مبلغ  30,000ريال سعودي
التصويت على األعمال التي ستتم بين املصرف و شركة االتصاالت
السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /أمين بن فهد الشدي
مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها ،وهي عبارة عن
عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون
التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية
ومدته ثالث سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  2017مبلغ
 30,000ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية املتوقعة للتعامالت في عام
 2018مبلغ  30,000ريال سعودي
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موضوع التصويت
التصويت على األعمال التي ستتم بين املصرف وشركة الراجحي للتأمين
التعاوني والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ /عبدهللا بن سليمان بن
عبد العزيز الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو
منصب رئيس مجلس اإلدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني ،وهي
عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للبنوك واملمتلكات
وانقطاع األعمال وتغطية املدراء والتنفيذيين والترخيص بها لعام قادم،
وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا
تفضيلية ومدته سنة واحده حيث بلغت قيمة التعامالت لعام 2017
مبلغ  6,700,878ريال سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية املتوقعة
للتعامالت في عام  2018مبلغ  10,000,000ريال سعودي
التصويت على األعمال التي ستتم بين املصرف وشركة الراجحي للتأمين
التعاوني والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ /عبدهللا بن سليمان بن
عبد العزيز الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو
منصب رئيس مجلس اإلدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني ،وهي
عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للسيارات
والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال
االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنه واحدة حيث بلغت قيمة
التعامالت لعام  2017مبلغ  1,173,479,312ريال سعودي وتبلغ القيمة
اإلجمالية املتوقعة للتعامالت في عام  2018مبلغ  1,500,000,000ريال
سعودي.
التصويت باملوافقة على تعيين مجلس اإلدارة لعضوين في لجنة املراجعة
وااللتزام في املقعدين الشاغرين ،والذي تم بعد الحصول على املوافقة
من الجهات اإلشرافية ،على أن يعرض هذا التعيين على املساهمين في
أقرب جمعية عامة للمصرف (مرفق سيرة ذاتية) ،والعضوان هما  :أ)
األستاذ أمين بن فهد الشدي – رئيسا ب) األستاذ عبداللطيف بن علي
السيف – عضوا وبذلك يصبح تشكيل لجنة املراجعة وااللتزام
للمصرف على الشكل التالي  :أ) األستاذ أمين بن فهد الشدي  -عضو من
داخل مجلس اإلدارة و رئيسا .ب) األستاذ عبداللطيف بن علي السيف -
عضو من داخل مجلس اإلدارة .ج) األستاذ وليد بن عبدهللا تميرك -
عضو من خارج مجلس اإلدارة .د) األستاذ فراج بن منصور ابو اثنين -
عضو من خارج مجلس اإلدارة .ه) األستاذ عبدهللا بن علي املنيف -
عضو من خارج مجلس اإلدارة
التصويت على تشكيل الهيئة الشرعية للمصرف للدورة القادمة والتي
تبدأ بتاريخ 25/03/2018م ملدة ثالث سنوات وتنتهي بتاريخ
24/03/2021م وسيكون التشكيل على النحو التالي  :أ) معالي الشيخ /
عبدهللا بن محمد بن خنين ب) معالي الشيخ  /د .يوسف بن محمد
الغفيص ج) معالي الشيخ  /عبدالعزيز بن حمين الحمين د) فضيلة
الشيخ  /أ.د .عبدهللا بن ناصر السلمي ه) فضيلة الشيخ  /أ.د .صالح بن
عبدهللا اللحيدان
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التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة املالية املنتهية في
31/12/2017م
التصويت على تقرير املراجع الخارجي عن السنة املالية املنتهية في
2017 /31/12م
التصويت على القوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية في /31/12
2017م
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية
املنتهية في 31/12/2017م

قرار
التصويت
املوافقة
املوافقة
املوافقة
املوافقة

5

التصويت على تشكيل لجنة املراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من
تاريخ  2018/03/29حتى تاريخ  2021/03/28و على مهامها وضوابط
عملها ومكافآت أعضائها ،و املرشحين هم التالية اسمائهم  -1 :األستاذ
/عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا العياض ي -2 .االستاذ /أحمد سامر
حمدي الزعيم -3 .الدكتور/صالح حمد الشنيفي-4 .الدكتورعبدهللا
صايل العنزي

6

التصويت على تعيين مراجع /مراجعي الحسابات للشركة من بين
املوافقة -تم
املرشحين بناء على توصية لجنة املراجعة ،وذلك لفحص ومراجعة
التصويت إلختيار
وتدقيق القوائم املالية للربع األول والثاني والثالث والرابع والسنوي من
املراجع
العام املالي 2018م والربع االول من العام املالي  2019وتحديد أتعابه

7

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة
الدولية الخليجية للمقاوالت واالستثمار العقاري املحدودة والتي
لعضو مجلس اإلدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم مصلحة غير
مباشرة فيها (طرف ذو عالقة ) والترخيص بها لعام قادم علما أن
طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ  200ألف ريال شهريا
والتوجد أية شروط تفضيلية في العقد

املوافقة

8

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة كابالت
الرياض والتي لعضو مجلس اإلدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم
مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو عالقة ) والترخيص بها لعام قادم
علما أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ  50ألف ريال
شهريا والتوجد أية شروط تفضيلية في العقد

املوافقة

11
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موضوع التصويت

قرار
التصويت

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة كريم
انكوربوريتد والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/عبدهللا بن ناصر
الداود واألستاذ/مازن بن أحمد الجبير مصلحة غير مباشرة فيها (طرف عدم املوافقة
ذو عالقة ) والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العقد تأجير
سيارات حسب الطلب والتوجد أية شروط تفضيلية في العقد
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية والتي لعضو مجلس اإلدارة مازن
أحمد الجبير مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو عالقة ) والترخيص
بها لعام قادم علما أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 600
ألف ريال شهريا والتوجد أية شروط تفضيلية في العقد
التصويت بتفويض مجلس اإلدارة بالصرف من احتياطي الصندوق
العام للموظفين واحتياطي الصندوق الخيري
التصويت على اجازة أعمال مجلس االدارة من تاريخ  2018/03/04إلى
تاريخ إنعقاد هذه الجمعية

املوافقة

املوافقة
املوافقة

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين املرشحين للدورة املوافقة -تم
القادمة التي تبدأ من تاريخ 29/03/2018م حتى تاريخ 29/03/2021م التصويت إلختيار
األعضاء
وذلك باستخدام التصويت التراكمي
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التقريرالسنوي لسنة 2018م
تقرير مجلس ادارة الصندوق السنوي
مجلس إدارة صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية ("الصندوق") هو:
• د .عبد الرؤوف باناجه (عضو مستقل ورئيس مجلس إدارة الصندوق)
• أ .طارق لنجاوي (عضو مستقل)
• د .طالل الجديبي (عضو غير مستقل)
• م .أيمن البشير (عضو غير مستقل)
• أ .عبد الوهاب عابد (عضو غير مستقل)
و قد عقد مجلس ادارة صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية اجتماعان لسنة  2018في تايخ  19فبراير 2018م وتاريخ  1نوفمبر 2018م
وفيما يلي ملخص ألهم القرارات التي تم اقرارها واملواضيع التي تم مناقشتها من قبل مجلس ادارة الصندوق في هذه االجتماعات :
موجز قرارات ومواضيع محضر اجتماع
 19فبراير 2018م

البند
جدول األعمال:

االجتماع األول

 .1املوافقة على محضر االجتماع السابق
 .2متابعة بنود االعمال السابقة
 .3اعتماد/املصادقة على أي قرارات تم اتخاذها واتفاقيات تم توقيعها بالتمرير خالل الفترة السابقة
 .4مستجدات األعمال
 .5تقرير مدير الصندوق واستعراض أداء الصندوق للفترة
 .6تقرير إدارة املخاطر
 .7اعتماد القوائم املالية للصندوق لعام  2017م
 .8تقرير املطابقة وااللتزام
 .9أي أعمال تشغيلية أخرى
.10تاريخ االجتماع املقبل ملجلس إدارة الصندوق
موجز القرارات خالل االجتماع األول:
 -1اعتمد أعضاء مجلس إدارة الصندوق محضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق املنعقد في  12ديسمبر2017م االجتماع وتم التوقيع عليه.
 -2اعتماد القوائم املالية للصندوق لعام 2017م  .و قدم فريق كي بي إم جي برئاسة السيد /أوفيس البيانات املالية املراجعة لعام 2017م .وقد تم
اعتماد القوائم املالية للعام املالي 2017م.
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التقريرالسنوي لسنة 2018م
تقرير مجلس ادارة الصندوق السنوي
موجز قرارات ومواضيع محضر اجتماع
 1نوفمبر2018م

البند
جدول األعمال:

االجتماع الثاني

 .1موافقة على محضر االجتماع السابق
 .2متابعة بنود االعمال السابقة
 .3مراجعة ومناقشة سياسات التصويت
 .4مناقشة التعديالت املقترحة على شروط وأحكام الصندوق
 .5تقرير مدير املحفظة ومستجدات األعمال واستعراض أداء الصندوق للفترة والخطط املستقبلية املستهدفة
 .6تقرير إدارة املخاطر
 .7أي مالحظات إلدارة املطابقة وااللتزام
 .8تاريخ االجتماع املقبل ملجلس إدارة الصندوق
موجز القرارات خالل االجتماع الثاني:
اليوجد
قرارات من خالل التمرير:
 .1تم املوافقة على تعديل شروط واحكام الصندوق
 .2تم املوافقة على مسودة القوائم املالية األولية عن الفترة من  1يناير 2018م وحتى  30يونيو 2018م واملعدة من قبل مكتب كي بي أم جي
السدحان وشركاءة.
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التقريرالسنوي لسنة 2018م
مديرالصندوق
اسم و عنوان مدير
الصندوق

الشركة السعودية لإلقتصاد والتنمية لألوراق املالية (سدكو كابيتال) .البرج الجنوبي – الطابق الثاني ،أسواق البحر
األحمر ،بين البوابة  7والبوابة  .8ص.ب  13396جدة  21493اململكة العربية السعودية info@sedcocapital.com.

اسم وعنوان مدير
الصندوق من الباطن
و/أو مستشار االستثمار
إن وجد

ال يوجد مدير للصندوق من الباطن أو مستشار إستثمار حيث أن الصندوق يدار من قبل الشركة السعودية لإلقتصاد
والتنمية لألوراق املالية (سدكو كابيتال)

مراجعة ألنشطة
االستثمار خالل الفترة

الرجاء اإلطالع على القسم التالي املتعلق بأداء الصندوق خالل الفترة
إرتفع الصندوق خالل عام  2018بواقع  %1،30في مقابل زيادة مجاله اإلستثماري بنسبة  ،% 5،40وكانت أكبر الشركات
املساهمة في زيادة العائدات هي بدجت ودار األركان و جرير بواقع  190و 115و 75نقطة أساس على التوالي ،وفي املقابل
كانت الشركات مالذ و سالمة و الشرق األوسط للرعاية الصحية هي صاحبة التأثير السلبي األكبر في إنخفاض أداء
الصندوق حيث أدت إلى إنخفاض أداء الصندوق بـواقع  301و  254و 190نقطة أساس على التوالي  .وأما على صعيد
األسواق كانت القطاعات التالية هي األكثر إسهاما في العائدات وهي الخدمات املالية وخدمات املواد واالتصاالت بواقع 848
و 254و 190نقطة أساس على التوالي ،بينما كانت قطاعات العقارات والسلع االستهالكية والرعاية الصحية األكثر تراجعا
مسجلة  342و 92و 33نقطة أساس على التوالي.

تقرير عن أداء الصندوق
خالل الفترة
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ومن بداية العام وحتى شهر يوليو ،شهد السوق ارتفاعا بنسبة  %13على خلفية التدفقات الواردة التي تجاوزت  3مليار
دوالرا أمريكيا في صافي استثمارات املحافظ األجنبية حيث اتخذ املستثمرون النشطاء استعداداتهم في ضوء التوقعات
بإعالن إدراج تداول في مؤشر فوتس ي ومؤشر  MSCIلألسواق الناشئة؛ وهو اإلعالن الذي تم في مارس ويونيو مع البرنامج
الزمني لإلدراج الذي يبدأ من مارس  2019ويستمر حتى مارس  .2020باإلضافة إلى ذلك ،أدت حزمة الحوافز التي أعلنت
عنها الحكومة إلى التخفيف الفعال ألكثر من  %84من الضغط املتوقع بسبب التدابير املتخذة ذات الصلة بإصالح ميزانية
عام  .2018ومن يوليو وحتى نهاية العام ،شهد السوق تراجعا بنسبة  %7مع تسجيل أكثر من  2مليار دوالرا أمريكا
كتدفقات خارجة في صافي استثمارات املحافظ األجنبية على خلفية التطورات السياسية وركود املؤشرات الكلية في حين
ظل مؤشر مديري الشراء مستقرا بينما نمت نقاط البيع بنسبة سنوية  %2،1وانخفضت مبيعات األسمنت بنسبة سنوية
 %14وارتفعت قروض البنوك بنسبة سنوية  .%2،8فضال عن ذلك ،يتوقع وجود عجز في ميزانية  2019بنسبة  %9مع
زيادة العائدات وجاء نمو الناتج القومي اإلجمالي لعام  2018في حدود  %2،3مع توقع وصوله إلى  %2،6خالل عام 2019
رغم أن إحصائيات امليزانية أظهرت توازنا ماليا وتأثيرا إيجابيا لسعر نفط برنت.
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التقريرالسنوي لسنة 2018م
مديرالصندوق
ومن منظور اإلصالح ،تحولت أرامكو إلى شركة مساهمة قيمتها  60مليار رياال سعوديا ،كما تم إدخال املزيد من التسهيالت
على لوائح املؤسسات املالية املؤهلة لجذب استثمارات املحافظ األجنبية ،كما تم تعزيز حدود ملكية األجانب للشركات
املدرجة بينما تم تفعيل نظام الحفظ املستقل على منصة تداول ،وخففت مؤسسة النقد العربي السعودي من لوائح الرهن
العقاري مع ضبط طريقة حساب نسبة القروض إلى الودائع لتعزيز اإلقراض الكلي .وتم اإلعالن عن إنشاء مركز مقاصة
مستقل تابع لتداول برأسمال  160مليون دوالرا أمريكيا وتم اإلعالن عن الطرح العام األولي في تداول ومن املقرر أن يتم في
.2020 – 2019

تقرير عن أداء
الصندوق خالل الفترة

ومن منظور مشاريع التنمية ،تم التوقيع على صفقة بقيمة  10مليار دوالرا أمريكيا تتعلق بمشروع مدينة نيوم (البالغة كلفته
 500مليار دوالرا أمريكيا) ،واقترض صندوق االستثمارات العامة  11مليار دوالرا أمريكيا عن طريق قرض جماعي وبدء تشغيل
ّ
وقعت شركة إيه إم س ي للترفيه األمريكية صفقات لتدشين أول
مطار جدة الجديد اعتبارا من مايو  .2018باإلضافة إلى ذلك،
دار سينما ،وتم تدشين مدينة القدية للترفيه (حيث تسهم في الناتج القومي اإلجمالي بمبلغ  4،5مليار دوالرا أمريكيا وتبلغ
ّ
مساحتها  334كيلومترا مربعا) ،و وقع صندوق االستثمارات العامة عقدا مع شركة  Six-Flagsلتطوير منتزه في مدينة القدية
للترفيه .وحصلت فوكس سينما على رخصة بمبلغ  533مليون دوالرا أمريكيا للعمل في اململكة العربية السعودية وبدأ
التشغيل التجاري لقطار مكة – املدينة فائق السرعة في الربع الثالث من  .2018كما أعلنت أرامكو عن خطة رأسمالية مدتها
عشر سنوات بمبلغ  150مليار دوالرا أمريكيا بينما اكتمل مترو الرياض بنسبة  %75وتوقفت بعض مشاريع القطاع الخاص
مع تفعيل قواعد السعودة وانخفض التسجيل في املدارس الخاصة بنسبة .%30
وسجل نفط برنت انخفضا بنسبة  %20خالل العام في حين ارتفعت أرباح الشركات بنسبة  %11بدعم من القطاع املصرفي
وقطاع البتروكيماويات .واستفاد قطاع البتروكيماويات من زيادة هوامش الربح بفضل االنخفاض األكثر حدة في أسعار املواد
الخام مقابل املنتجات الجاهزة .على الجانب اآلخر ،و استفاد القطاع املصرفي من زيادة صافي هامش الفائدة مع زيادة أسعار
فائدة البنك الفيدرالي األمريكي على مدار العام.
من املتوقع أن يشهد عام  2019تحسنا ملحوظا في السوق بفضل التدفقات الواردة في صافي استثمارات املحافظ األجنبية
لتصل إلى  17مليار دوالرا أمريكيا مع مواكبة املستثمرين الغير نشطين ملؤشر فوتس ي ومؤشر  MSCIلألسواق الناشئة .فضال
عن ذلك ،قد يشهد قطاع التجزئة تحسنا في الحد األدنى بعد حوالي  2،5عاما من االستنزاف بسبب تأثير الوصول إلى خط
القاع .وأخيرا وليس آخرا ،تعكس مبيعات األسمنت تراجعا مما يشير إلى تحقيق االستقرار في قطاع التشييد بعد  3سنوات
متتالية من الخسائر .والخطر الوحيد هو التأثير السلبي لسعر النفط مما يتسبب في صعوبات مالية وإضعاف الطلب املحلي.
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التقريرالسنوي لسنة 2018م
التغيير األول:
تم التعديل على اسم الصندوق.
الصيغة املقترحة:
ق
ن
صندوق سدكو كابيتال املر لألسهم السعودية (الصندو )

تفاصيل اي تغييرات
حدثت على الشروط
واالحكام ومذكرة
املعلومات خالل الفترة

التغيير الثاني:
تم التعديل على املادة رقم ( " )13التصفية وتعين مصف" “وفقا للمادة  ”22الى "وفقا للمادة "20
الصيغة املقترحة:
لهيئة السوق املالية الحق في عزل مدير الصندوق أو استبداله وذلك وفقا للمادة ( )20من الئحة صناديق االستثمار
(الصناديق العامة).
التغيير الثالث:
تم إضافة الفقرة (د) " اجتماعات مجلس إدارة الصندوق" على املادة رقم (" )14مجلس إدارة الصندوق"
(د) اجتماعات مجلس إدارة الصندوق:
• يجوز ملجلس إدارة الصندوق املوافقة على القرارات بشكل مستعجل من خالل التمرير عبر الفاكس أو البريد
االلكتروني ،على أن يتم عرض أي قرار من هذا القبيل على مجلس إدارة الصندوق في أول اجتماع الحق للتوثيق الرسمي.
• بمكن عقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق والتصويت فيها عن طريق الوسائل التكنولوجيا الحديثة.
• يقوم مجلس إدارة الصندوق بتوثيق اجتماعاته وإعداد محاضر املداوالت واملناقشات ،بما في ذلك عمليات التصويت التي
تتم .ويجب الحفاظ على هذه املحاضر املنظمة ويحتفظ بها لسهولة الرجوع إليها بشكل صحيح.
• ال يجوز لعضو مجلس إدارة الصندوق أن يصوت على أي قرار له مصلحة فيه ،سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ويجب اإلفصاح عن مثل هذه املصلحة إلى مجلس إدارة الصندوق.
التغيير الرابع:
تم التعديل على املادة " 14مجلس إدارة الصندوق" (ب) "املسؤوليات" الفقرات من "”8-1
الصيغة املقترحة:
•
•
•
•

•
•
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املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق العام طرفا فيها ،ويشمل ذلك – على سبيل
املثال ال الحصر – املوافقة على عقود تقديم خدمات االدارة للصندوق ,وعقود تقديم خدمات الحفظ ,وال يشمل ذلك
العقود املبرمة وفقا للقرارات االستثمارية في شأن أي استثمارات قام بها مدير الصندوق او سيقوم بها في املستقبل.
اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت املتعلقة بأصول الصندوق.
االشراف ،ومتى كان ذلك مناسبا ،املوافقة أو املصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.
االجتماع مرتين سنويا على األقل مع لجنة املطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول املطابقة وااللتزام لديه
ملراجعة التزام الصندوق جميع القوانين واألنظمة واللوائح ذات العالقة ،ويشمل ذلك – على سبيل املثال ال الحصر –
املتطلبات املنصوص عليها في هذه الالئحة.
في حالة مجلس إدارة الصندوق عام مغلق ،املوافقة متى كان ذلك مناسبا على التغييرات واجبة االشعار املنصوص عليها
في املادة ( )58من هذه الالئحة فيما يخص الصندوق العام املغلق وذلك قبل اشعار مدير الصندوق للهيئة ومالكي
الوحدات.
التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واي مستند اخر (سواء أكان عقدا ام غيره) يتضمن
إفصاحات تتعلق بالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام ،إضافة الى التأكد من توافق ما سبق مع
أحكام هذه الالئحة.
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التقريرالسنوي لسنة 2018م
• التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا ألحكام هذه الالئحة وشروط
وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.
• العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.
تدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها املجلس.
التغيير الخامس
تم التعديل على املادة رقم (" )20معلومات أخرى" بحذف الفقرة (د) "طلب استثناء في تملك الوحدات".
التغيير السادس
تم التعديل على الفقرة (ز) من املادة (" )25إجراءات االشتراك واالسترداد"
الصيغة املقترحة:
ق
ق
رفض أو تأجيل عمليات االشتراك أو االسترداد في الصندو ويحتفظ بالحق مدير الصندو أيضا في رفض االشتراكات في
حال مخالفة املستثمر ألنظمة ولوائح هيئة السوق املالية والتي قد تفرضها الهيئة من وقت إلى آخر ،أو عند عدم تمكنه من
استيفاء متطلبات هذه الشروط واألحكام ،أو عدم تمكنه تقديم نموذج االشتراك كامال وموقعا ومستوفي مبلغ االشتراك
املطلوب.

تفاصيل اي تغييرات
حدثت على الشروط
واالحكام ومذكرة
املعلومات خالل الفترة

يحق ملدير الصندوق تأجيل أي طلب استرداد في حال فاق مجموع طلبات االسترداد في أي يوم تعامل  %10من صافي قيمة
أصول الصندوق في يوم التعامل ذو العالقة ،وقد ّ
يقرر مدير الصندوق ،وفق تقديره ،تأجيل أي استرداد ،بالكامل أو جزئيا،
بغية عدم تخطي نسبة ال  %10في أي يوم من أيام التعامل .وفي تلك الحالة سيتم تحديد الطلبات التي سيتم تأجيلها كليا أو
جزئيا بناء على أسبقية تقديم طلب االسترداد بحيث تكون األولوية لتنفيذ الطلبات املستلمة أوال.
وقد يتم تأجيل طلبات االسترداد في حال تم تعليق التعامل والتداول في سوق االسهم السعودية بحيث يتعسر استرداد أو
تقويم وحدات الصندوق ،وسوف يتم التعامل مع طلبات االسترداد املؤجلة قبل طلبات
االسترداد الالحقة في يوم التعامل التالي بحيث تكون األولوية بالتنفيذ للطلبات املقدمة أوال.

التغييرالسابع
تم التعديل على املادة (" )32تعديل شروط وأحكام الصندوق"
الصيغة املقترحة:
ل
موافقة الهيئة وقبو مالكي الوحدات للتغيرات األساسية
o
يحصل مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات على أي تغيير أو تغييرات أساسية مقترحة على هذه الشروط واألحكام
بموجب قرار عادي للصندوق .وبعد موافقة مالكي الوحدات بموجب قرار عادي للصندوق ،يحصل مدير الصندوق على
موافقة الهيئة على التغيير أو التغييرات األساسية املقترحة .ألغراض هذه الشروط واألحكام ،يقصد ب "التغيير األساس ي":
•
•
•
•
•

أي تغيير يؤثر تأثيرا كبيرا على أغراض الصندوق أو طبيعته
أي تغيير قد يكون له تأثير سلبي جوهري على مالكي الوحدات أو حقوقهم
أي تغيير يغير من حجم املخاطرة للصندوق
ق
االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصبه كمدير للصندو أو
أي حاالت أخرى تحددها الهيئة من وقت ألخر ويبلغ بها مدير الصندوق.

يخطر مدير الصندوق مالكي الوحدات ويفصح عن التغيير أو التغييرات األساسية على موقعه االلكتروني واملوقع االلكتروني
لتداول خالل عشرة ( )10أيام قبل تاريخ سريان التغيير.
تدرج في التقرير تفاصيل كافة التغييرات األساسية بعد تاريخ سريان التغيير األساس ي ،وفق ما يعده مدير الصندوق عمال
بأحكام من هذه الشروط واألحكام.
يحق ملالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان التغييرات األساسية ،دون تحمل أي رسوم استرداد.
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إخطار الهيئة وموافقة مالكي الوحدات على التغييرات املهمة
يلتزم مدير الصندوق بإخطار الهيئة ومالكي الوحدات كتابة بكل تغيير مهم مقترح على الصندوق .على أال تقل مهلة إخطار
الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغيير مهم عن  21يوما قبل التاريخ الذي يرغب مدير الصندوق في إحداث هذا التغيير فيه.
ألغراض هذه الشروط واألحكام ،يقصد ب "التغيير املهم" كل تغيير ليس أساس ي في هذه الشروط واألحكام ،ولكن:
• من شأنه ألسباب معقوله أن يحمل مالكي الوحدات على إعادة النظر في مشاركتهم في الصندوق.
• ينتج عنه أي زيادة في الدفعات من أصول الصندوق الى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق
أو أي من التابعين له .
• يدخل أي نوع جديد من الدفع من أصول الصندوق.
ق
• يزيد بشكل كبير أنواع أخرى من الدفع من أصول الصندو  ،أو
• أي حاالت أخرى تحددها الهيئة من وقت آلخر ويبلغ بها مدير الصندوق
يفصح عن التغييرات املهمة قبل  10أيام من تاريخ سريانها على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وعلى املوقع االلكتروني
للسوق املالية وأي وسائل أخرى ترخص بها الهيئة.
تدرج في التقرير تفاصيل كافة التغييرات املهمة بعد تاريخ سريانها عمال بأحكام هذه الشروط واألحكام.
يحق ملالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان التغييرات املهمة ،دون تحمل أي رسوم استرداد.

تفاصيل اي تغييرات
حدثت على الشروط
واالحكام ومذكرة
املعلومات خالل الفترة

 oإخطار الهيئة وموافقة مالكي الوحدات على التغييرات واجبة اإلخطار
يجب على مدير الصندوق إخطار الهيئة كتابة بكل التغييرات واجبة اإلخطار الى الصندوق في غضون  10أيام من حدوثها.
ألغراض هذه الشروط واألحكام ،يقصد ب "التغيير واجب اإلخطار" كل تغيير ليس بأساس ي وال مهم.
ويجب اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات واجبة اإلخطار على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني لتداول
خالل  21يوما من تاريخ حدوثه .تدرج في التقرير تفاصيل كافة التغييرات واجبة اإلخطار بعد تاريخ سريانها عمال بأحكام هذه
الشروط واألحكام.
التغيير الثامن
في ملخص الصندوق تم تعديل التالي:
الصيغة املقترحة :مرجع األداء مؤشر ستاندرد آند بورز السعودي املحلي االسالمي (العائد الكلي) رمزهSPSHDSADT :
التغيير التاسع
ق
في ملخص الصندو تم تعديل التالي:
الصيغة املقترحة :وتم تعديلها في كافة الشروط واالحكام
رسوم األداء:
يدفع الصندوق رسوم أداء بنسبة  %20إذا حقق مدير الصندوق أداء أفضل من معدل الحاجز والذي يحسب كالتالي:
 %20ضرب الفرق بين أداء الصندوق ومعدل الحاجز.
بحيث أن:
• تكون مكونة من أتعاب أساسية وفرق التعديل في مستوى األداء.
• يضاف فرق التعديل في مستوى األداء الى أتعاب إدارة الصندوق أو يطرح منها بالنسبة والتناسب ،وذلك بناء على مقارنة
أداء الصندوق ومعدل الحاجز .على أن ال ينخفض مجموع فرق التعديل وأتعاب إدارة الصندوق.
• يتم احتساب رسوم االداء بشكل ربع سنوي وتدفع في نهاية السنة املالية ،ويستحق مدير الصندوق رسوم األداء في السنة
املالية التالية أو عند استرداد قيمة الوحدات.
• تحسب رسوم االداء للسنة املالية االولى بشكل ربع سنوي من تاريخ انطالق الصندوق الى آخر السنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر 2016م ولكن تدفع بعد مرور  12شهرا من تاريخ االنطالق ،ومن ثم تدفع الرسوم بعد انتهاء كل سنة مالية
للصندوق.
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التغيير العاشر
تم إضافة التالي في ملخص الصندوق:
معدل الحاجز :معدل الحاجز يتغير كل سنة تقويمية ويتم حسابه في يوم العمل الثالث قبل األخير من شهر ديسمبر من
السنة التقويمية السابقة (سنة  )0كالتالي:
معدل الحاجز= سايبد  12شهرا  +معدل التضخم
الحد األدنى ملعدل الحاجز  %2.5والحد األعلى %7.5
التغيير الحادي عشر
تم إضافة البند التالي تحت فقرة التعريفات:
معدل التضخم :أحدث معدل تضخم معلن من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي على أساس سنوي
(طريقة حساب معدل التضخم السنوي :مصدر املعلومات هو أحدث نشرة إحصائية شهرية متاحة على موقع مؤسسة
النقد العربي السعودي في يوم العمل الثالث قبل األخير من شهر ديسمبر من السنة التقويمية .في القسم املسمى "األرقام
القياسية لتكاليف املعيشة" يوجد جدول بالعنوان "الرقم القياس ي لتكلفة املعيشة" حيث نأخذ املتوسط الشهري لـ "الرقم
القياس ي العام" للسنة ،ثم يتم حساب نسبة التغير مقارنة بنفس الفترة من العام السابق).

تفاصيل اي تغييرات
حدثت على الشروط
واالحكام ومذكرة
املعلومات خالل الفترة

التغيير االثني عشر
تم اضافة البند التالي تحت فقرة التعريفات:
سايبيد  12شهرا :معدل العائد (سايبيد ملدة  12شهرا) بين البنوك السعودية املصدر من بلومبرج لليوم الثالث قبل األخير
من شهر ديسمبر للسنة السابقة (الرمز في بلومبرجSAID12M Index :أو اي رمز يعطي نفس مجموعة البيانات)
التغيير الثالث عشر
تم إضافة الفقرة (و) (ضريبة القيمة املضافة) على املادة ( )11الرسوم واملصاريف:
ما لم يذكر خالف ذلك يشار إلى جميع الرسوم واملصاريف في هذه الشروط واألحكام دون احتساب ضريبة القيمة املضافة،
وبالتالي في حال استحقاق ضريبة القيمة املضافة على أي خدمة أو سلعة مقدمة من الغير لصالح للصندوق أو مدير
الصندوق بصفته مديرا للصندوق ،يلتزم مدير الصندوق بأخذ املستحقات الضريبية بعين االعتبار حيث يتم زيادة املقابل
املدفوع من الصندوق ملزود الخدمة ذات العالقة بقيمة تعادل ضريبة القيمة املضافة املستحقة على الصندوق .وبناء على
ذلك ،يجدر على املستثمرين األخذ بعين االعتبار كيفية تطبيق ضريبة القيمة املضافة على املبالغ املستحقة للصندوق أو
تلك املستحقة على الصندوق .ويحق ملالكي الوحدات استرداد وحـداتهم قبـل سريان أي تغير مهم دون فرض أي رسوم
استرداد إن وجدت
التغيير الرابع عشر
تغيير في عضوية مجلس إدارة (صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية (الصندوق) بسبب استقالة أعضاء مجلس
اإلدارة وهم:
األستاذ /حسن الجابري (عضو غير مستقل)

األستاذ /جميل حسوبة (عضو غير مستقل)

ليصبح أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير كالتالي :
د .عبد الرؤوف باناجه (عضو مستقل ورئيس مجلس إدارة الصندوق)

األستاذ  /سامر أبو عكر (عضو غير مستقل)

األستاذ  /طارق لنجاوي (عضو مستقل)

م .أيمن البشير (عضو غير مستقل)
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التغيير الخامس عشر
تم تعديل املادة (" )8أهداف صندوق االستثمار" تحت فقرة "الشروط و األحكام" باستبدال "نمو رأس املال على املدى
الطويل" و تعديلها الى "تحقيق عوائد إيجابية مطلقة"
الصيغة املقترحة:
صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية ) ،)Sedco Capital Saudi flexi Equities Fundوهو صندوق استثماري
مفتوح يهدف إلى تحقيق عوائد إيجابية مطلقة وذلك من خالل اإلستثمار في أسهم الشركات املدرجة في السوق املالية
السعودية باالضافة الى االستثمار في الطروحات االولية في السعودية واالمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين واالردن
ومصر وتونس واملغرب ("دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا") ،بما يتفق مع ضوابط اإلستثمار الشرعية املعتمدة من
الهيئة الشرعية للشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق املالية (سدكو كابيتال).

تفاصيل اي تغييرات
حدثت على الشروط
واالحكام ومذكرة
املعلومات خالل الفترة

التغيير السادس عشر:
تم تعديل املادة رقم ( )9التاسعة"استراتيجية االستثمار الرئيسية" نتيجة للتغيير الذي جرى على "أهداف صندوق
االستثمار":
الصيغة املقترحة:
يستهدف الصندوق تحقيق عائد إيجابي مطلق من خالل تطبيق طريقتي استثمار مختلفة كالتالي:
أوال ،سيستثمر الصندوق في أسهم الشركات التي تقدم فرصة ارتفاع أكبر من غيرها عند مقارنة قيمها الحالية بالقيم
العادلة بحسب تقديراتنا ولكن تخارجنا من هذه االستثمارات لن يكون مرهونا بوصولها إلى هذه القيم العادلة وإنما بتحقيق
الصندوق لعائده اإلجمالي املستهدف (مجموع معدل الحاجز والتكلفة املتوقعة باإلضافة إلى معدل مخاطرة السوق املفترض)
ثانيا ،سيعمد الصندوق إلى تغيير توزيع أصوله بين األسهم والنقد بشكل متكرر وبمبالغ كبيرة لجني األرباح التي حققها
الصندوق في حال كانت توقعاتنا لتحركات السوق املستقبلية تقتض ي ذلك .ويتم تحديد نظرتنا املستقبلية للسوق بناء على
التحليل التنازلي (العوامل الكلية) والتحليل التصاعدي (القيم العادلة لألوراق املالية مقارنة بأسعارها) كما سيتبع
الصندوق استراتيجية توزيع األصول املرن غير املقيد كركيزة أساسية لتحقيق الهدف
كما سيتبنى الصندوق ايضا اإلستراتيجيات الرئيسة التالية لتحقيق أھدافه:
• االستثمار في أسھم الشركات املدرجة في السوق املالية السعودية املتوافقة مع ضوابط اإلستثمار الشرعية ،املعتمدة من
الهيئة الشرعية ،وحقوق األولوية لهذه األسهم .كما أن الصندوق يتمتع باملرونة الستثمار أصوله في اكتتابات في
الطروحات األولية بأسواق األسهم لدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
• تتنوع استثمارات محفظة الصندوق من حيث عدد الشركات املستثمر فيها ،وتنوع القطاعات ،ورسملة تلك الشركات في
السوق سواء كانت أسهم مدرجة في السوق املالية السعودية أو اكتتابات في أسواق األسهم لدول الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،وذلك بغرض تقليص مخاطر السوق الكامنة في تلك املحفظة.
• ويجوز للصندوق االستثمار في صناديق أسواق النقد املطروحة طرحا عاما و تكون متوافقة ألحكام الشريعة في اململكة
العربية السعودية واملرخصة من قبل هيئة السوق املالية أو في صفقات املرابحة بالريال السعودي مع البنوك السعودية
تحت اشراف مؤسسة النقد العربي السعودي  .بحيث انه ال تتجاوز نسبة االستثمار اكثر من  %10من األوراق املالية
املصدرة ألي مصدر واحد ملصىلحة الصندوق العام .ولن يتم االستثمار في اسهم الشركات في السوق الثانوي أو في أي
سوق مالي غير السوق السعودي .أما بالنسبة لالكتتبات االولية فيمكن للصندوق االشتراك في االكتتابات االولية في
السوق السعودي أو اي سوق في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا كما تم تعريف هذه االسواق سابقا.
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التغيير السابع عشر:
تم إضافة املادة رقم (" )25مخاطر اإلداء" تحت فقرة "الشروط و األحكام"
.25مخاطر األداء :يسعى الصندوق لتحقيق عوائد إيجابية وتبعا لذلك فقد يكون هنالك حاالت يرتفع فيها
السوق أكثر بكثير من ارتفاع أداء الصندوق كما يمكن للصندوق أن يحقق عائدا سلبيا بسبب انخفاض
مفاجئ أو غير متوقع لألسواق.
التغيير الثامن عشر:
ق
ن
ق
تم تغيير في عضوية مجلس إدارة صندو سدكو كابيتال املر لألسهم السعودية ("الصندو ") بسبب
استقالة :
تفاصيل اي تغييرات حدثت على الشروط
واالحكام ومذكرة املعلومات خالل الفترة

• أ .سامر أبو عكر (عضو غير مستقل)
ليصبح أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير:
• د .عبد الرؤوف باناجه (عضو مستقل ورئيس مجلس إدارة الصندوق)
• أ .طارق لنجاوي (عضو مستقل)
• د .طالل الجديبي (عضو غير مستقل)

• م .أيمن البشير (عضو غير مستقل)
• أ .عبد الوهاب عابد (عضو غير مستقل)

معلومات أخرى

عدا عن التغييرات التي حدثت على الشروط و االحكام خالل الفترة ال توجد أي معلومات أخرى من شأنها
أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن الصندوق خالل الفترة.

استثمارات الصندوق في الصناديق األخرى

ال يوجد إستثمارات للصندوق في صناديق أخرى.

عموالت خاصة

لم يحصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة خالل الفترة

بيانات ومعلومات أخرى أوجبت الالئحة
تضمينها في هذا التقرير

مرفق في آخر هذا التقرير القوائم املالية املدققة واملعدة وفقا ملعايير املحاسبة الصادرة عن الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين
املخالفات أدناه:
إشارة إلى الفقرة (ب) من املادة ( )52تم مخالفة بعض قيود اإلستثمار بسبب التغير في ظروف خارجة عن
سيطرة مدير الصندوق و قد تم معالجة هذه املخالفات خالل أقل من خمسة أيام من تاريخ وقوعها :

مخالفة قيود اإلستثمار

22

تاريخ المخالفة

القيد

تاريخ معالجتها

MAX 20% to single issuer ALL
”Secty types “Passive Breach

9- Oct-2018

10-Oct-2018

MAX 20% to single issuer ALL
”Secty types “Passive Breach

15- Oct-2018

16- Oct-2018
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التقريرالسنوي لسنة 2018م
أمين الحفظ
اسم و عنوان أمين الحفظ

شركة السعودي الفرنس ي كابيتال ،الرياض  749طريق امللك فهد  -تقاطع شارع األمير محمد بن
عبدالعزيز (شارع التحلية) ص.ب  23454الرياض .11426

وصف موجز ملهامه

من مهام مدير الحفظ هي
• تسوية األوراق املالية
• متابعة اإلجراءات اإلدارية للشركات
• تحصيل األرباح واملستحقات
• إدارة النقد

بيان أمين الحفظ

أ) قام مدير الصندوق بإصدار ونقل واسترداد الوحدات حسب اإلتفاق املبرم بين مدير الصندوق وأمين
الحفظ بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار وأحكام وشروط الصندوق اإلستثماري
ب) قام مدير الصندوق بتقويم وحساب سعر الوحدات حسب اإلتفاق املبرم بين مدير الصندوق وأمين
الحفظ بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار وأحكام وشروط الصندوق اإلستثماري

بيان أمين الحفظ (مخالفة قيود اإلستثمار)

لم يشر أمين الحفظ في البيان الذي تم تزويد مدير الصندوق به إلى مخالفة مدير الصندوق إلى أي من
قيود وحدود اإلستثمار وصالحيات اإلقتراض املعمول بها بناء على الئحة صناديق اإلستثمار .إضافة الى
ذلك لم تتضمن املسؤوليات املنوطة بأمين الحفظ التأكد من إلتزام مدير الصندوق بما ورد في الفقرة
الفرعية (ج) من (امللحق  )5من الئحة صناديق اإلستثمار

املحاسب القانوني
اسم وعنوان املحاسب القانوني

كي بي ام جي الفوزان وشركاه
مركز زهران لألعمال – شارع األمير سلطان
ص.ب  ، 55078جدة  21534اململكة العربية السعودية،
 698 12 966+هاتف9595 :
www.kpmg.com/sa

بيان املحاسب القانوني

لقد رجعنا القوائم املالية لصندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية ("الصندوق") املدار من
قبل سدكو كابيتال ("مدير الصندوق") ،التي تشمل قائمة املركز املالي كما في  31ديسمبر  2018م
و قائمة الدخل الشامل ,التغيرات في حقوق امللكية العائدة لحملة الوحدات والتدفقات النقدية
للسنة املنتهية في ذلك التاريخ ,واإليضاحات املرفقة مع القوائم املالية املكونة من ملخص
للسياسات املحاسبية الهامة و املعلومات التفسيرية األخرى .وفي رأينا فإن القوائم املالية املرفقة
تعرض بعدل ,من جميع الجوانب الجوهرية ,املركز املالي للصندوق كما في  31ديسمبر  2018م
وأدائها املالي و تدفقاتها النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي
املعتمدة في اململكة العربية السعودية ,واملعايير و اإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين.

القوائم املالية

مرفق لكم في هذا آخر هذا التقرير القوائم املالية املدققة للفترة املنتهية في
 31ديسمبر  2018م املعدة وفقها ملعايير املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين
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التقريرالسنوي لسنة 2018م
نهاية التقرير

مالحظة هامة:
هذه الوثيقة مخصصة فقط لألشخاص الذين قامت شركة سدكو كابيتال أو إحدى الشركات التابعة لها أو ممثلها املعـين بتقـديمها مباشـرة .ال يجـوز توزيـع هـذه الوثيقـة أو نشـرها أو نسـخها أو تقـديمها أو تقـديمها بشـكل كلـي أو جزئـي
إلى أطراف أخرى بدون موافقة خطية مكتوبة من سدكو كابيتال .هذه املواد غير مخصصة للتوزيع أو االستخدام من قبل أي شخص أو كيان في أي والية قضائية أو بلد يكون فيه هـذا التوزيـع أو االسـتخدام مخالفـا للقـانون أو اللـوائح
املحلية .يطلب من سدكو كابيتال الحصول على األشخاص الذين بحوزتهم هذه الوثيقة لإلبالغ عن أي قيود فيما يتعلق بعرض أو بيع املصالح املوضحة هنا بموجب قوانين ولوائح أي إقليم فيما يتعلق بأي طلبات لهذه املصالح  ،بما في
ذلك الحصول على أي موافقة حكومية أو موافقة أخرى ومراعاة أي إجراءات شكلية أخرى منصوص عليها في هذا اإلقليم .لم تتخذ شركة سدكو كابيتال أي إجراء في أي اختصاص قضائي يسمح بوضع املصالح ذات الصلة في أي فقـه
قانوني مطلوب التخاذ إجراء لهذا الغرض  ،كما لم يتم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بحيازة أو توزيع هذا املستند .تم إعداد املعلومات واآلراء في هذا املستند من قبل سدكو كابيتال .تعتقد سدكو كابيتال أن املعلومات الواردة هنا موثوق
بها  /أو تم الحصول عليها من مصادر عامة يعتقد أنها موثوقة.
ال تقدم سدكو كابيتال أي تعهد أو ضمان فيمـا يتعلـق بدقـة أو اكتمـال أي مـن املعلومـات الـواردة فـي هـذه الوثيقـة .ال تقتصـر هـذه الوثيقـة علـى أي مسـتلم  ،ويجـوز لشـركة سـدكو كابيتـال القيـام بأعمـال فيمـا يتعلـق بـأي مـن املفـاهيم التـي
يمثلها هذا املستند مع أطراف أخرى غيـر املسـتلم املعـين .يمكـن لشـركة سـدكو كابيتـال أيضـا القيـام بأعمـال ال تتوافـق مـع االقتراحـات التجاريـة الـواردة فـي هـذه الوثيقـة .تمثـل اآلراء والتقـديرات واإلسـقاطات فـي هـذه الوثيقـة الحكـم الحـالي
لشــركة ســدكو كابيتــال وهــي عرضــة للتغييــر دون إشــعار مســبق .شــركة ســدكو كابيتــال غيــر ملزمــة بتحــديث أو تعــديل هــذه الوثيقــة أو إلخطــار أي قــارا منهــا فــي حالــة مــا إذا كانــت أي مســألة مــذكورة هنــا أو أي رأي أو توقعــات أو تقــديرات
موضحة هنا  ،تتغير أو تصبح غير دقيقة في وقت الحق .أسعار وتوافر األصول واملمتلكات واألدوات املالية هي أيضا عرضة للتغيير دون إشعار .ال يوجد ضمان بأن شركة سدكو كابيتال سوف تكـون قـادرة علـى تـأمين العوائـد املطلوبـة أو
املوصوفة لالستثمارات أو ألي من منتجاتها.
وتقــدم هــذه الوثيقــة ألغـراض إعالميــة فقــط .ال ينبغــي أن يفســر علــى أنــه عــرض للش ـراء أو التمــاس عــرض لبيــع أي أصــول أو أســهم أو أمــن أو للمشــاركة فــي أي اســتراتيجية اســتثمارية معينــة ف ـي أي واليــة قضــائية .يجــب أن يــتم أي نشــاط
اســتثماري مــن هــذا القبيــل فقــط علــى أســاس النمــوذج النهــائي لتقــديم املــواد التــي لــن يــتم توفيرهــا إال ألولئــك الــذين يثبتــون القــدرة علــى تقيــيم مخــاطر ومزايــا هــذا االســتثمار .ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال أن يــؤدي تســليم هــذا املســتند ،
بصــرف النظــر عــن تــاريخ إصــداره  ،إلــى حــدوث تغييــر فــي شــؤون شــركة ســدكو كابيتــال أو أي مــن منتجاتهــا منــذ تــاريخ هــذه الوثيقــة .يجــب أال يعامــل املســتثمرون املحتملــين محتويــات هــذه الوثيقــة كمشــورة تتعلــق بالشــريعة أو الضـرائب أو
االستثمار أو أي مسائل أخرى.
قـد ال تكـون االسـتثمارات التـي تمـت مناقشــتها فـي هـذه الوثيقـة مناسـبة لجميـع املســتثمرين ويجـب علـى املسـتثمرين اتخـاذ قـراراتهم االســتثمارية باسـتخدام مستشـاريهم املسـتقلين حيـث يعتقـدون أنهــا ضـرورية وعلـى أسـاس أوضـاعهم املاليــة
وأهـدافهم االسـتثمارية املحـددة .إن االســتثمار فـي أي اسـتثمار يرعــاه أو يـديره سـدكو كابيتــال سـيكون مناسـبا فقــط لـبعض املسـتثمرين املتطـورين الــذين ال يحتـاجون إلـى ســيولة فوريـة فـي اســتثماراتهم .لـن يكـون هنــاك سـوق عـام أو ثــانوي
للمصـالح فـي االسـتثمارات ولـيس مـن املتوقـع أن يتطـور سـوق عـام أو ثـانوي .قـد يتذبـذب الـدخل مـن االسـتثمارات وقـد يرتفـع أو يهـبط سـعر أو قيمـة االسـتثمارات املوضـحة فـي هـذه الوثيقـة  ،سـواء بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر  ،وقـد يفقـد
املستثمر جميع األموال املستثمرة .عالوة على ذلك  ،ال يمثل األداء السابق بالضرورة نتائج مستقبلية.
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