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م2018التقرير السنوي لسنة 

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

السوق فيةاملدرجالشركاتأسهمفياالستثمارخاللمنوذلكمطلقةإيجابيةعوائدتحقيقإلىالصندوق يهدف

والبحرينوعمانيتوالكو وقطرواالماراتالسعوديةفياالوليةالطروحاتفياالستثمارالىباإلضافةالسعوديةاملالية

الشرعيةاالستثمارضوابطمعيتفقبما،"(أفريقياوشمالاألوسطالشرق دول )"واملغربوتونسومصرواالردن

.(لكابيتاسدكو)املاليةلألوراقوالتنميةلالقتصادالسعوديةللشركةالشرعيةالهيئةمناملعتمدة

أهداف و سياسات 

االستثمار وممارساته

استثمارعادي  وإنماأرباح؛أيتوزيعدون من.الطويلاملدىفياملالرأستنميةهوللصندوق االستثماري الهدفإن

إعادةعكستنوسوف.الصندوق يتلقاهاالتياألرباحتوزيعات/األرباحإلىباإلضافةكامالالصندوق دخلصافي

الوحداتوسعرقيمةعلىالدخلاستثمار

سياسة توزيع األرباح

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل 

الصندوق أداء

:جدول مقارنة لصافي قيمة أصول الصندوق للسنوات الثالث األخيرة( 1

القيمة بالريال 
السعودي 
2018

القيمة بالريال 
السعودي 
2017

القيمة بالريال 
السعودي 
2016

معيار األداء

10,172,752 14,962,061 33,104,806 الصندوق في نهاية السنة صافي قيمة أصول 

107،3682 105،9866 109،0765 في نهاية السنةصافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة 

118،6208 113،7189 109،1740 أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

99،9369 102،0534 92،1044 أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

91,475 - 578,123 السنةفي نهاية عدد الوحدات املصدرة 

94,746 141,169 303,501 عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق قيمة األرباح املوزعة لكل وحدة 

(3،57) (2،83) (1،30) إجمالي نسبة املصروفات
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م2018التقرير السنوي لسنة 

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

2018 2017 2016 معيار األداء

1،30% -2،83% 9،08% العائد السنوي 

:العامجدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها صندوق االستثمار على مدار ( ج

القيمة بالريال السعودي البند

57,601 مصروفات ادارية

52,253 مصروفات أداء

30,000 أتعاب مهنية

57,601 أتعاب أمين الحفظ

12,500 تنظيميةمصاريف 

50,000 مصاريف الهيئة الشرعية

20,000 مجلس إدارة الصندوق مصاريف 

100,000 مصاريف سجل العمالء

49,155 الرسوم القانونية 

19,311 ضريبة القيمة املضافة 

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

:اإلفصاحات

:سجل األداء( 2

:وخمس سنوات, وثالث سنوات, الجدول التالي يوضح العائد االجمالي لسنة واحدة( أ

لخمسة سنوات لثالث سنوات لسنة واحدة منذ التأسيس معيار األداء

ال ينطبق *ال ينطبق 7،66% 7،37% العائد اإلجمالي 

م2018التتقرير السنوي لسنة –السعوديةصندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم 

بالريال إجمالي قيمة التطهير 
السعودي

التطهير للوحدةنسبة 

قيمة التطهير للسنةإجمالي الربع الرابع الربع الثانلث الربع الثاني األول الربع الصندوق إسم

903،89 0،00229 0،00206 0،00280 -
سدكو كابيتال املرن 
لألسهم السعودية

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

2016مايو 25بدأ الصندوق عملياته في حيث أن الصندوق *

بناءاعلى القوائم املالية السنويةالسنوي  األداء تم حساب * 
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ال يوجد تغيرات جوهرية أثرت على أداء الصندوق خالل الفترة 
افصاحات التغيرات الجوهرية خالل 

الفترة التي أثرت على أداء الصندوق 

اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية 
:دير الصندوق الجدول التالي ممارسات التصويت السنوية وتحتوي على اسم املصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت من ميوضح 

قرار 
التصويت 

موضوع التصويت  تاريخ انعقاد 
الجمعية العمومية

اسم املصدر رمز 
الشركة

البند

املوافقة
املتعلقةو األساس يالنظاممنالرابعةاملادةتعديلعلىالتصويت
الشركةبأغراض

2018يناير 21 الشركة السعودية 
للخدمات األرضية

4031 1

املوافقة
لشركةلاألساس يالنظاممنالعشروناملادةإضافةعلىالتصويت

املجلسفيالشاغرباملركزاملتعلقةو
2

املوافقة
األساس يالنظاممنواألربعون الثامنةاملادةتعديلعلىالتصويت
األرباحبتوزيعاملتعلقةوللشركة

3

املوافقة

الثانيو األول للربعنقديةأرباحمنتوزيعهتمماعلىالتصويت
ريال(366,600,000)والبالغةم2017املاليةالسنةعنوالثالث
مالرأسمن(%19.5)وبنسبةللسهمريال(1.95)بواقعسعودي
تتوصياعلىبناء  ،سعوديريال(1,880,000,000)البالغالشركة
غيرالالعامةالجمعيةمنلهااملمنوحبالتفويضاإلدارةمجلس
الجمعيةفيواملجددم2015-10-05بتاريخعقدتوالتىعادية
م2017-05-18بتاريخاملنعقدةالعاديةالعامة

4

املوافقة
يتفقبمااألساس يالنظامموادوترقيمترتيبإعادةعلىالتصويت

أعالهاملادةإضافةمع
5

قرار 
التصويت 

موضوع التصويت  تاريخ انعقاد 
الجمعية العمومية

اسم 
املصدر

رمز 
الشركة

البند

تم -املوافقة
التصويت إلختيار 

األعضاء

لدورةلاملرشحينبينمناإلدارةمجلسأعضاءانتخابعلىالتصويت
وذلكم09/03/2021تاريخحتىم10/03/2018منتبدأالتيالقادمة

التراكميالتصويتباستخدام
2018مارس 5

شركة األندلس 
العقارية

4320 1

املوافقة

هامهاموتحديدالجديدةللدورةاملراجعةلجنةتشكيلعلىالتصويت
منتبدأوالتيعضويتهمومدةأعضائهاومكافاتعملهاوضوابط

الذاتيةالسيرمرفق)م09/03/2021تاريخحتى،م10/03/2018
رئيس).البراكمحمدبنعبدالرحمن/الدكتور -1:وهم(بهمالخاصة
/األستاذ-3(لجنهعضو).اليحيىعبدهللابنصالح/األستاذ-2(اللجنه
الفدىعبدهللابنعالء

2
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اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية 

قرار 
التصويت 

موضوع التصويت  تاريخ انعقاد 
الجمعية العمومية

اسم املصدر رمز 
الشركة

البند

املوافقة
31فيهيةاملنتاملاليةالسنةعناإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت
م2017ديسمبر

2018مارس 25 مصرف الراجحي 1120 1

املوافقة
ديسمبر31فياملنتهيةاملاليةالسنةعناملاليةالقوائمعلىالتصويت

.م2017
2

املوافقة
اليةاملالسنةعناملصرفحساباتمراجعتقريرعلىالتصويت

.م2017ديسمبر31فياملنتهية
3

املوافقة
ةاملاليالسنةعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءعلىالتصويت

.م2017ديسمبر31فياملنتهية
4

املوافقة

تمبمام12/07/2017بتاريخاإلدارةمجلسقرارعلىالتصويت
املاليةالسنةمناألول النصفعناملساهمينعلىأرباحمنتوزيعه
من(%15)وبنسبةريال(1.5)بواقعم2017ديسمبر31فياملنتهية

.(مرفق).املالرأس

5

املوافقة

لمساهمينلنقديةأرباحبتوزيعاإلدارةمجلستوصيةعلىالتصويت
م2017ديسمبر31فياملنتهيةاملاليةالسنةمنالثانيالنصفعن

للسهمسعوديريال(2.5)بواقعسعوديريالمليون 4.063وقدرها
خصمبعداإلسميةالسهمقيمةمن(%25)تمثلوالتيالواحد
املنتهيةيةاملالالسنةعناملوزعةاألرباحإجمالييصبحوبذلكالزكاة،

سعوديريالمليون (6,501)وقدرهمبلغم2017ديسمبر31في
قيمةمن(%40)تمثلوالتيالواحدللسهمسعوديريال(4)بواقع
االرباحأحقيةتكون أنعلى.الزكاةخصمبعداإلسميةالسهم
ثانيايةبنهاإليداعمركزلدىاملسجليناملصرفملساهمياملوزعة

 .الجمعيةانعقاديومبعدتداول يوم
 
يكون ساألرباحصرفبأنعلما

.(مرفق).م03/04/2018بتاريخ

6

املوافقة
علىمرحليةأرباحبتوزيعاإلدارةمجلستفويضعلىالتصويت
سنوي ربعأوسنوي نصفبشكلاملصرفمساهمي

7
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اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية 

قرار 
التصويت 

موضوع التصويت  تاريخ انعقاد 
الجمعية العمومية

اسم املصدر رمز 
الشركة

البند

املوافقة

رشحيناملبينمنللمصرفالحساباتمراجعيتعيينعلىالتصويت
جعةومرالفحصوذلكوااللتزام،املراجعةلجنةتوصيةعلىبناء  

والقوائموالثالثوالثانياألول للربعاألوليةاملاليةالقوائموتدقيق
.أتعابهموتحديدم2018املاليللعامالسنويةالختاميةاملالية

2018مارس 25 مصرف الراجحي 1120 8

املوافقة

كمكافآتسعوديريال(5,962,945)مبلغصرفعلىالتصويت
املراجعةلجنةوأعضاءولجانهاإلدارةمجلسألعضاءوتعويضات

ديسمبر31وحتىم2017يناير1منللفترةعضويتهمنظيروااللتزام
.م2017

9

املوافقة

للسفرانفرسوشركةاملصرفبينستتمالتياألعمالعلىالتصويت
بنليمانسبنعبدهللا/األستاذاإلدارةمجلسلرئيسوالتيوالسياحة

هيو له،مملوكةشركةكونهامباشرةمصلحةالراجحيالعزيزعبد
قادم،عاملبهاوالترخيصللموظفينسفرتذاكرتزويدعقدعنعبارة

ايامز بدون االعتياديةاألعمالشروطأساسعلىالتعاقدوسيكون 
2017لعامالتعامالتقيمةبلغتحيثواحدةسنةومدتهتفضيلية

املتوقعةاإلجماليةالقيمةوتبلغسعوديريال4,253,000مبلغ
.(مرفق).سعوديريال4,700,000مبلغ2018عامفيللتعامالت

10

املوافقة

صاالتاالتوشركةاملصرفبينستتمالتياألعمالعلىالتصويت
شديالفهدبنأمين/األستاذاإلدارةمجلسلعضووالتيالسعودية
عنعبارةوهيفيها،التنفيذيينكبارمنكونهفيهامباشرةغيرمصلحة

لالرسائخدمات-املتكاملةاالتصاالتوحلول خدماتتقديمعقد
اسأسعلىالتعاقدوسيكون قادم،لعامبهاوالترخيصالقصيرة
حيثنسنتيومدتهتفضيليةمزايابدون االعتياديةاألعمالشروط
سعوديريال52,660,000مبلغ2017لعامالتعامالتقيمةبلغت
مبلغ2018عامفيللتعامالتاملتوقعةاإلجماليةالقيمةوتبلغ

.(مرفق).سعوديريال40,000,000

11
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اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية 

قرار 
التصويت 

موضوع التصويت  تاريخ انعقاد 
الجمعية العمومية

اسم املصدر رمز 
الشركة

البند

املوافقة

االتصاالتشركةواملصرفبينستتمالتياألعمالعلىالتصويت
دفهبنأمين/األستاذاإلدارةمجلسلعضووالتيالسعودية

فيها،ينالتنفيذيكبارمنكونهفيهامباشرةغيرمصلحةالشدي
-لةاملتكاماالتصاالتوحلول خدماتتقديمعقدعنعبارةوهي

وسيكون قادم،لعامبهاوالترخيصاملؤجرةالخطوطخدمات
مزايابدون االعتياديةاألعمالشروطأساسعلىالتعاقد

لعامتالتعامال قيمةبلغتحيثسنواتثالثومدتهتفضيلية
اإلجماليةالقيمةوتبلغسعوديريال58,392,082مبلغ2017

.سعوديريال64,440,000مبلغ2018عامفيللتعامالتاملتوقعة
.

2018مارس 25 مصرف الراجحي 1120 12

املوافقة

االتصاالتشركةواملصرفبينستتمالتياألعمالعلىالتصويت
دفهبنأمين/األستاذاإلدارةمجلسلعضووالتيالسعودية

فيها،ينالتنفيذيكبارمنكونهفيهامباشرةغيرمصلحةالشدي
البيعنقاطأجهزةربطخدمةوخدماتعقدعنعبارةوهي

أساسىعلالتعاقدوسيكون قادم،لعامبهاوالترخيصبالشبكة
واحدةنةسومدتهتفضيليةمزايابدون االعتياديةاألعمالشروط
ريال20,000,000مبلغ2017لعامالتعامالتقيمةبلغتحيث

2018عامفيللتعامالتاملتوقعةاإلجماليةالقيمةوتبلغسعودي
.سعوديريال22,050,000مبلغ

13

املوافقة

العربيةةالشركواملصرفبينستتمالتياألعمالعلىالتصويت
/ألستاذااإلدارةمجلسلعضووالتيواالتصاالتاإلنترنتلخدمات

العضوكيمتلحيثفيهامباشرةغيرمصلحةالشديفهدبنأمين
 
 
الشركةيفالتنفيذيينكبارمنكونهالشركةقراراتفيتأثيرا

دماتختقديمعقدعنعبارةوهي،(السعوديةاالتصاالت)املالكة
الترخيصو االلكترونيوالحفظواألرشفةالتخزينتقنيةتحديث

األعمالشروطأساسعلىالتعاقدوسيكون قادم،لعامبها
يمةوبقسنواتأربعومدتهتفضيليةمزايابدون االعتيادية
.سعوديريال75,111,584متوقعهإجمالية

14

املوافقة

ملرطباتاوشركةاملصرفبينستتمالتياألعمالعلىالتصويت
محمدبنبدر/األستاذاإلدارةمجلسلعضووالتيالعاملية
بمنصالعضويشغلحيثفيهامباشرةغيرمصلحةالراجحي

عقدنععبارةوهيالعاملية،املرطباتشركةفيإدارةمجلسعضو
قادم،ملعابهاوالترخيصاملعبئةاملعدنيةاملياهتوريدخدمات
مزايان بدو االعتياديةاألعمالشروطأساسعلىالتعاقدوسيكون 
توقعةاملاإلجماليةالقيمةوتبلغواحدةسنةومدتهتفضيلية
.سعوديريال300,000مبلغ2018عامفيللتعامالت

15
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اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية 

قرار 
التصويت 

موضوع التصويت  تاريخ انعقاد 
الجمعية العمومية

اسم املصدر رمز 
الشركة

البند

املوافقة

للتجزئةةبندشركةواملصرفبينستتمالتياألعمالعلىالتصويت
ليالغفيخالدبنعبدالعزيز/األستاذاإلدارةمجلسلعضووالتي

سمجلعضومنصبالعضويشغلحيثفيهامباشرةغيرمصلحة
هزةأجمواقعإيجارعقودعنعبارةوهيللتجزئة،بندةشركةفيإدارة

سأساعلىالتعاقدوسيكون قادم،لعامبهاوالترخيصآليصرف
حيثسنوات5ومدتهتفضيليةمزايابدون االعتياديةاألعمالشروط
وتبلغسعوديريال145,000مبلغ2017لعامالتعامالتقيمةبلغت

.سعوديريال145,000مبلغ2018عامفيللتعامالتاإلجماليةالقيمة

2018مارس 25 مصرف الراجحي 1120
16

املوافقة

عبددمحمشركةواملصرفبينستتمالتياألعمالعلىالتصويت
/ألستاذااإلدارةمجلسلعضووالتيلالستثماروأوالدهالراجحيالعزيز

ضوالعيشغلحيثفيهامباشرةغيرمصلحةالراجحيمحمدبنبدر
الدهوأو الراجحيالعزيزعبدمحمدشركةفيإدارةمجلسعضومنصب

جنوبيةالاإلقليميةاإلدارةمبنىإيجارعقدعنعبارةوهيلالستثمار،
ألعمالاشروطأساسعلىالتعاقدوسيكون قادم،لعامبهاوالترخيص
قيمةبلغتحيثسنوات10ومدتهتفضيليةمزايابدون االعتيادية
القيمةوتبلغسعوديريال245,542مبلغ2017لعامالتعامالت
ريال245,542مبلغ2018عامفيللتعامالتاملتوقعةاإلجمالية
.سعودي

17

املوافقة

عبددمحمشركةواملصرفبينستتمالتياألعمالعلىالتصويت
/ألستاذااإلدارةمجلسلعضووالتيلالستثماروأوالدهالراجحيالعزيز

ضوالعيشغلحيثفيهامباشرةغيرمصلحةالراجحيمحمدبنبدر
الدهوأو الراجحيالعزيزعبدمحمدشركةفيإدارةمجلسعضومنصب

أبهافيةاملباشر املبيعاتمكتبإيجارعقدعنعبارةوهيلالستثمار،
ألعمالاشروطأساسعلىالتعاقدوسيكون قادم،لعامبهاوالترخيص
قيمةبلغتحيثسنوات9ومدتهتفضيليةمزايابدون االعتيادية
القيمةوتبلغسعوديريال40,000مبلغ2017لعامالتعامالت
سعوديريال40,000مبلغ2018عامفيللتعامالتاملتوقعةاإلجمالية

18

املوافقة

عبدمحمدشركةواملصرفبينستتمالتياألعمالعلىالتصويت
/األستاذاإلدارةمجلسلعضووالتيلالستثماروأوالدهالراجحيالعزيز

العضويشغلحيثفيهامباشرةغيرمصلحةالراجحيمحمدبنبدر
وأوالدهالراجحيالعزيزعبدمحمدشركةفيإدارةمجلسعضومنصب

والترخيصآليصرفجهازموقعإيجارعقدعنعبارةوهيلالستثمار،
االعتياديةاألعمالشروطأساسعلىالتعاقدوسيكون قادم،لعامبها

لعامالتعامالتقيمةبلغتحيثسنوات5ومدتهتفضيليةمزايابدون 
املتوقعةاإلجماليةالقيمةوتبلغسعوديريال35,000مبلغ2017

.سعوديريال35,000مبلغ2018عامفيللتعامالت

19
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م2018التقرير السنوي لسنة 

م2018التتقرير السنوي لسنة –السعوديةصندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم 

اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية 

قرار 
التصويت 

موضوع التصويت  تاريخ انعقاد 
الجمعية العمومية

اسم املصدر رمز 
الشركة

البند

املوافقة

بنبدهللاع/األستاذواملصرفبينستتمالتياألعمالعلىالتصويت
عنعبارةوهياإلدارة،مجلسرئيسالراجحيعبدالعزيزبنسليمان

ون وسيكقادم،لعامبهاوالترخيصآليصرفجهازموقعإيجارعقد
يليةتفضمزايابدون االعتياديةاألعمالشروطأساسعلىالتعاقد
مبلغ2017لعامالتعامالتقيمةبلغتحيثسنواتثالثومدته

عامفيتللتعامال املتوقعةاإلجماليةالقيمةوتبلغسعوديريال90,000
.سعوديريال90,000مبلغ2018

2018مارس 25 مصرف الراجحي 1120 20

املوافقة

بنبدهللاع/األستاذواملصرفبينستتمالتياألعمالعلىالتصويت
عنعبارةوهياإلدارة،مجلسرئيسالراجحيعبدالعزيزبنسليمان

قادم،عاملبهاوالترخيصوالتحويلللصرافةالبطحاءمركزإيجارعقد
ايامز بدون االعتياديةاألعمالشروطأساسعلىالتعاقدوسيكون 
2017املعالتعامالتقيمةبلغتحيثسنواتثالثومدتهتفضيلية

تعامالتللاملتوقعةاإلجماليةالقيمةوتبلغسعوديريال550,000مبلغ
سعوديريال550,000مبلغ2018عامفي

21

املوافقة

صاالتاالتشركةواملصرفبينستتمالتياألعمالعلىالتصويت
ديالشفهدبنأمين/األستاذاإلدارةمجلسلعضووالتيالسعودية
عنعبارةهيو فيها،التنفيذيينكبارمنكونهفيهامباشرةغيرمصلحة

ون وسيكقادم،لعامبهاوالترخيصآليصرفجهازموقعإيجارعقد
يليةتفضمزايابدون االعتياديةاألعمالشروطأساسعلىالتعاقد
30,000مبلغ2017لعامالتعامالتقيمةبلغتحيثسنتينومدته
2018عامفيللتعامالتاملتوقعةاإلجماليةالقيمةوتبلغسعوديريال
سعوديريال30,000مبلغ

22

املوافقة

صاالتاالتشركةواملصرفبينستتمالتياألعمالعلىالتصويت
ديالشفهدبنأمين/األستاذاإلدارةمجلسلعضووالتيالسعودية
عنعبارةهيو فيها،التنفيذيينكبارمنكونهفيهامباشرةغيرمصلحة

ون وسيكقادم،لعامبهاوالترخيصآليصرفجهازموقعإيجارعقد
يليةتفضمزايابدون االعتياديةاألعمالشروطأساسعلىالتعاقد
مبلغ2017لعامالتعامالتقيمةبلغتحيثسنواتثالثومدته

عامفيتللتعامال املتوقعةاإلجماليةالقيمةوتبلغسعوديريال30,000
سعوديريال30,000مبلغ2018

23
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م2018التقرير السنوي لسنة 

م2018التتقرير السنوي لسنة –السعوديةصندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم 

اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية 
قرار 

التصويت 
موضوع التصويت  تاريخ انعقاد 

الجمعية العمومية
اسم 

املصدر
رمز 

الشركة
البند

املوافقة

للتأمينحيالراجوشركةاملصرفبينستتمالتياألعمالعلىالتصويت
بنيمانسلبنعبدهللا/األستاذاإلدارةمجلسلرئيسوالتيالتعاوني

والعضيشغلحيثفيهامباشرةغيرمصلحةالراجحيالعزيزعبد
وهيي،التعاونللتأمينالراجحيشركةفياإلدارةمجلسرئيسمنصب
املمتلكاتو للبنوكالشاملالتأمينوثائقعلىالتعاقدتجديدعنعبارة

قادم،لعامبهاوالترخيصوالتنفيذييناملدراءوتغطيةاألعمالوانقطاع
امزايبدون االعتياديةاألعمالشروطأساسعلىالتعاقدوسيكون 
2017لعامالتعامالتقيمةبلغتحيثواحدهسنةومدتهتفضيلية

املتوقعةاإلجماليةالقيمةوتبلغسعوديريال6,700,878مبلغ
سعوديريال10,000,000مبلغ2018عامفيللتعامالت

2018مارس 25 مصرف الراجحي 1120 24

املوافقة

للتأمينحيالراجوشركةاملصرفبينستتمالتياألعمالعلىالتصويت
بنيمانسلبنعبدهللا/األستاذاإلدارةمجلسلرئيسوالتيالتعاوني

والعضيشغلحيثفيهامباشرةغيرمصلحةالراجحيالعزيزعبد
وهيي،التعاونللتأمينالراجحيشركةفياإلدارةمجلسرئيسمنصب
للسياراتالشاملالتأمينوثائقعلىالتعاقدتجديدعنعبارة

عمالاأل شروطأساسعلىالتعاقدوسيكون قادم،لعامبهاوالترخيص
قيمةبلغتحيثواحدةسنهومدتهتفضيليةمزايابدون االعتيادية
القيمةوتبلغسعوديريال1,173,479,312مبلغ2017لعامالتعامالت
ريال1,500,000,000مبلغ2018عامفيللتعامالتاملتوقعةاإلجمالية
.سعودي

25

املوافقة

املراجعةجنةلفيلعضويناإلدارةمجلستعيينعلىباملوافقةالتصويت
ملوافقةاعلىالحصول بعدتموالذيالشاغرين،املقعدينفيوااللتزام

فيناملساهميعلىالتعيينهذايعرضأنعلىاإلشرافية،الجهاتمن
( أ:هماوالعضوان،(ذاتيةسيرةمرفق)للمصرفعامةجمعيةأقرب

 –الشديفهدبنأميناألستاذ
 
عليبنعبداللطيفاألستاذ( برئيسا

موااللتزااملراجعةلجنةتشكيليصبحوبذلكعضوا–السيف
منضوع-الشديفهدبنأميناألستاذ( أ:التاليالشكلعلىللمصرف

 واإلدارةمجلسداخل
 
-سيفالعليبنعبداللطيفاألستاذ( ب.رئيسا

-تميركعبدهللابنوليداألستاذ( ج.اإلدارةمجلسداخلمنعضو
-ناثنيابومنصور بنفراجاألستاذ( د.اإلدارةمجلسخارجمنعضو
-املنيفعليبنعبدهللااألستاذ( ه.اإلدارةمجلسخارجمنعضو
اإلدارةمجلسخارجمنعضو

26

املوافقة

والتيدمةالقاللدورةللمصرفالشرعيةالهيئةتشكيلعلىالتصويت
بتاريخوتنتهيسنواتثالثملدةم25/03/2018بتاريختبدأ

/شيخالمعالي( أ:التاليالنحوعلىالتشكيلوسيكون م24/03/2021
محمدبنيوسف.د/الشيخمعالي( بخنينبنمحمدبنعبدهللا

يلةفض( دالحمينحمينبنعبدالعزيز/الشيخمعالي( جالغفيص
بنالحص.د.أ/الشيخفضيلة( هالسلميناصربنعبدهللا.د.أ/الشيخ
اللحيدانعبدهللا

27



11

م2018التقرير السنوي لسنة 

م2018التتقرير السنوي لسنة –السعوديةصندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم 

اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية 

قرار 
التصويت 

موضوع التصويت  تاريخ انعقاد 
الجمعية العمومية

اسم املصدر رمز 
الشركة

البند

املوافقة
فيملنتهيةااملاليةالسنةعنالشركةإدارةمجلستقريرعلىالتصويت

م31/12/2017
2018مارس 28 مجموعة الطيار 

للسفر
1810 1

املوافقة
فيتهيةاملناملاليةالسنةعنالخارجياملراجعتقريرعلىالتصويت

م31/12/2017
2

املوافقة
/31/12فيهيةاملنتاملاليةللسنةاملدققةاملاليةالقوائمعلىالتصويت

م2017
3

املوافقة
املاليةالسنةعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءعلىالتصويت

م31/12/2017فياملنتهية 4

املوافقة

منبدأتوالتيالجديدةللدورةاملراجعةلجنةتشكيلعلىالتصويت
وضوابطمهامهاعلىو2021/03/28تاريخحتى2018/03/29تاريخ
األستاذ-1:اسمائهمالتاليةهماملرشحينوأعضائها،ومكافآتعملها

سامرأحمد/االستاذ-2.العياض يعبدهللاعبدالرحمنعبدهللا/
الدكتورعبدهللا-4.الشنيفيحمدصالح/الدكتور -3.الزعيمحمدي
العنزي صايل

5

تم -املوافقة
التصويت إلختيار 

املراجع 

ينبمنللشركةالحساباتمراجعي/مراجعتعيينعلىالتصويت
اجعةومر لفحصوذلكاملراجعة،لجنةتوصيةعلىبناءاملرشحين
منوالسنوي عوالرابوالثالثوالثانياألول للربعاملاليةالقوائموتدقيق

أتعابهوتحديد2019املاليالعاممناالول والربعم2018املاليالعام

6

املوافقة

شركةالوالشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
التيو املحدودةالعقاري واالستثمارللمقاوالتالخليجيةالدولية
غيرمصلحةالزعيمحمديبنسامرأحمداإلدارةمجلسلعضو
 قادملعامبهاوالترخيص(عالقةذوطرف)فيهامباشرة

 
أنعلما

شهرياريالألف200بمبلغالسفرخدماتتقديمالعقدطبيعة
العقدفيتفضيليةشروطأيةوالتوجد

7

املوافقة

كابالتركةشوالشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
الزعيمحمديبنسامرأحمداإلدارةمجلسلعضووالتيالرياض
قادمملعابهاوالترخيص(عالقةذوطرف)فيهامباشرةغيرمصلحة

 
 
ريالألف50بمبلغالسفرخدماتتقديمالعقدطبيعةأنعلما

العقدفيتفضيليةشروطأيةوالتوجدشهريا

8
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م2018التقرير السنوي لسنة 

م2018التتقرير السنوي لسنة –السعوديةصندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم 

اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية 

قرار 
التصويت 

موضوع التصويت  تاريخ انعقاد الجمعية 
العمومية

اسم 
املصدر

رمز 
الشركة

البند

عدم املوافقة

كريمركةشوالشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
ناصرنبعبدهللا/األستاذاإلدارةمجلسلعضوي والتيانكوربوريتد

طرف)افيهمباشرةغيرمصلحةالجبيرأحمدبنمازن /واألستاذالداود
 قادملعامبهاوالترخيص(عالقةذو

 
يرتأجالعقدطبيعةأنعلما

دالعقفيتفضيليةشروطأيةوالتوجدالطلبحسبسيارات

2018مارس 28
مجموعة الطيار 

للسفر
1810 9

املوافقة

ركةشوالشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
مازن ةاإلدار مجلسلعضووالتيالزراعيةللتنميةالوطنيةالشركة
يصوالترخ(عالقةذوطرف)فيهامباشرةغيرمصلحةالجبيرأحمد

 قادملعامبها
 
600لغبمبالسفرخدماتتقديمالعقدطبيعةأنعلما

العقدفيتفضيليةشروطأيةوالتوجدشهرياريالألف

10

املوافقة
ندوق الصاحتياطيمنبالصرفاإلدارةمجلسبتفويضالتصويت

الخيري الصندوق واحتياطيللموظفينالعام
11

املوافقة
إلى2018/03/04تاريخمناالدارةمجلسأعمالاجازةعلىالتصويت

الجمعيةهذهإنعقادتاريخ
12

تم -املوافقة
التصويت إلختيار 

األعضاء

للدورةاملرشحينبينمناإلدارةمجلسأعضاءانتخابعلىالتصويت
م29/03/2021تاريخحتىم29/03/2018تاريخمنتبدأالتيالقادمة

التراكميالتصويتباستخداموذلك
13
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م2018التقرير السنوي لسنة 

م2018التتقرير السنوي لسنة –السعوديةصندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم 

تقرير مجلس ادارة الصندوق السنوي 

:هو"( الصندوق )"مجلس إدارة صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

(الصندوق عضو مستقل ورئيس مجلس إدارة )عبد الرؤوف باناجه . د•

(مستقلعضو )طارق لنجاوي . أ•

(مستقلعضو غير )طالل الجديبي . د•

(مستقلعضو غير )أيمن البشير . م•

(عضو غير مستقل)عبد الوهاب عابد . أ•

م 2018نوفمبر 1م وتاريخ  2018فبراير 19تايخ  في 2018لسنة لألسهم السعودية اجتماعان صندوق سدكو كابيتال املرن و قد عقد مجلس ادارة 
:  يلي ملخص ألهم القرارات التي تم اقرارها واملواضيع التي تم مناقشتها من قبل مجلس ادارة الصندوق في هذه االجتماعات وفيما 

موجز قرارات ومواضيع محضر اجتماع
م2018فبراير 19

البند

:  األعمالجدول 

املوافقة على محضر االجتماع السابق1.

متابعة بنود االعمال السابقة2.

املصادقة على أي قرارات تم اتخاذها واتفاقيات تم توقيعها بالتمرير خالل الفترة السابقة/اعتماد3.

مستجدات األعمال4.

تقرير مدير الصندوق واستعراض أداء الصندوق للفترة5.

تقرير إدارة املخاطر6.

م2017اعتماد القوائم املالية للصندوق لعام 7.

تقرير املطابقة وااللتزام8.

أي أعمال تشغيلية أخرى 9.
تاريخ االجتماع املقبل ملجلس إدارة الصندوق 10.

:موجز القرارات خالل االجتماع األول 

. م االجتماع وتم التوقيع عليه2017ديسمبر12أعضاء مجلس إدارة الصندوق محضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق املنعقد في اعتمد-1
وقد تم .م 2017أوفيس البيانات املالية املراجعة لعام / و قدم فريق كي بي إم جي برئاسة السيد. م 2017اعتماد القوائم املالية للصندوق لعام -2

.م2017اعتماد القوائم املالية للعام املالي 

االجتماع األول 
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م2018التتقرير السنوي لسنة –السعوديةصندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم 

تقرير مجلس ادارة الصندوق السنوي 

موجز قرارات ومواضيع محضر اجتماع
م 2018نوفمبر 1

البند

:  األعمالجدول 

موافقة على محضر االجتماع السابق1.

متابعة بنود االعمال السابقة2.

مراجعة ومناقشة سياسات التصويت3.

مناقشة التعديالت املقترحة على شروط وأحكام الصندوق 4.

تقرير مدير املحفظة ومستجدات األعمال واستعراض أداء الصندوق للفترة والخطط املستقبلية املستهدفة5.

تقرير إدارة املخاطر6.

أي مالحظات إلدارة املطابقة وااللتزام7.

تاريخ االجتماع املقبل ملجلس إدارة الصندوق 8.
:موجز القرارات خالل االجتماع الثاني

اليوجد  

:  قرارات من خالل  التمرير
تم املوافقة على تعديل شروط واحكام الصندوق 1.
م واملعدة من قبل مكتب كي بي أم جي 2018يونيو 30م وحتى 2018يناير 1تم املوافقة على مسودة القوائم املالية األولية عن الفترة من 2.

.   السدحان وشركاءة

االجتماع الثاني
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ي ،أسواق البحر الطابق الثان–البرج الجنوبي (. سدكو كابيتال)الشركة السعودية لإلقتصاد والتنمية لألوراق املالية 

info@sedcocapital.com.اململكة العربية السعودية 21493جدة 13396ب .ص. 8والبوابة 7األحمر، بين البوابة 

اسم و عنوان مدير 

الصندوق 

إلقتصاد ال يوجد مدير للصندوق من الباطن أو مستشار إستثمار حيث أن الصندوق يدار من قبل الشركة السعودية ل

(سدكو كابيتال)والتنمية لألوراق املالية 

اسم وعنوان مدير 

الصندوق من الباطن 

ار أو مستشار االستثم/و

إن وجد

الرجاء اإلطالع على القسم التالي املتعلق بأداء الصندوق خالل الفترة
مراجعة ألنشطة 

ةاالستثمار خالل الفتر 

الشركاتأكبروكانت،%5،40بنسبةاإلستثماري مجالهزيادةمقابلفي%1،30بواقع2018عامخاللالصندوق إرتفع

املقابلوفيالتوالي،علىأساسنقطة75و115و190بواقعجريرواألركانوداربدجتهيالعائداتزيادةفياملساهمة

أداءفاضإنخفياألكبرالسلبيالتأثيرصاحبةهيالصحيةللرعايةاألوسطالشرق وسالمةومالذالشركاتكانت

صعيدعلىوأما.التواليعلىأساسنقطة190و254و301بـواقعالصندوق أداءإنخفاضإلىأدتحيثالصندوق 

ااألكثرهيالتاليةالقطاعاتكانتاألسواق 848بواقعاالتواالتصاملوادوخدماتاملاليةالخدماتوهيالعائداتفيإسهام 

ااألكثرالصحيةوالرعايةاالستهالكيةوالسلعالعقاراتقطاعاتكانتبينماالتوالي،علىأساسنقطة190و254و تراجع 

.التواليعلىأساسنقطة33و92و342مسجلة

االسوق شهديوليو،شهروحتىالعامبدايةومن مليار3تجاوزتالتيالواردةالتدفقاتخلفيةعلى%13بنسبةارتفاع 

ا ادوالر  التوقعاتضوءفيماستعداداتهالنشطاءاملستثمروناتخذحيثاألجنبيةاملحافظاستثماراتصافيفيأمريكي 

مجالبرنامعويونيومارسفيتمالذياإلعالنوهوالناشئة؛لألسواقMSCIومؤشرفوتس يمؤشرفيتداول إدراجبإعالن

أعلنتالتيالحوافزحزمةأدتذلك،إلىباإلضافة.2020مارسحتىويستمر2019مارسمنيبدأالذيلإلدراجالزمني

يزانيةمبإصالحالصلةذاتاملتخذةالتدابيربسبباملتوقعالضغطمن%84منألكثرالفعالالتخفيفإلىالحكومةعنها

االسوق شهدالعام،نهايةوحتىيوليوومن.2018عام امليار2منأكثرتسجيلمع%7بنسبةتراجع  ادوالر 
 
أمريك

حينفيالكليةراتاملؤشوركودالسياسيةالتطوراتخلفيةعلىاألجنبيةاملحافظاستثماراتصافيفيخارجةكتدفقات

االشراءمديري مؤشرظل سنويةبنسبةاألسمنتمبيعاتوانخفضت%2،1سنويةبنسبةالبيعنقاطنمتبينمامستقر 

 .%2،8سنويةبنسبةالبنوكقروضوارتفعت14%
 

توقعذلك،عنفضال مع%9بنسبة2019ميزانيةفيعجزوجودي 

2019عامخالل%2،6إلىوصولهتوقعمع%2،3حدودفي2018لعاماإلجماليالقوميالناتجنمووجاءالعائداتزيادة

اأظهرتامليزانيةإحصائياتأنرغم اتوازن  امالي  اوتأثير  .برنتنفطلسعرإيجابي 

تقرير عن أداء الصندوق 

خالل الفترة 

مدير الصندوق 

م2018التتقرير السنوي لسنة –السعوديةصندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم 

mailto:info@sedcocapital.com
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 مليار60قيمتهامساهمةشركةإلىأرامكوتحولتاإلصالح،منظور ومن
 

ا،رياال التسهيالتمناملزيدإدخالتمكماسعودي 

للشركاتباألجانملكيةحدودتعزيزتمكمااألجنبية،املحافظاستثماراتلجذباملؤهلةاملاليةاملؤسساتلوائحعلى

الرهنلوائحمنالسعوديالعربيالنقدمؤسسةوخففتتداول،منصةعلىاملستقلالحفظنظامتفعيلتمبينمااملدرجة

مقاصةزمركإنشاءعناإلعالنوتم.الكلياإلقراضلتعزيزالودائعإلىالقروضنسبةحسابطريقةضبطمعالعقاري 

امليون 160برأسماللتداول تابعمستقل ادوالر  فييتمأناملقرر ومنتداول فياألوليالعامالطرحعناإلعالنوتمأمريكي 

2019–2020.

امليار10بقيمةصفقةعلىالتوقيعتمالتنمية،مشاريعمنظور ومن ادوالر  كلفتهةالبالغ)نيوممدينةبمشروعتتعلقأمريكي 

امليار500 ادوالر  امليار11العامةاالستثماراتصندوق واقترض،(أمريكي  ادوالر  لتشغيوبدءجماعيقرضطريقعنأمريكي 

االجديدجدةمطار عتذلك،إلىباإلضافة.2018مايومناعتبار 
ّ
أول تدشينلصفقاتاألمريكيةللترفيهس يإمإيهشركةوق

امليار4،5بمبلغاإلجماليالقوميالناتجفيتسهمحيث)للترفيهالقديةمدينةتدشينوتمسينما،دار ادوالر  وتبلغأمريكي 

ا334مساحتها اكيلومتر  عو،(مربع 
ّ
االعامةاالستثماراتصندوق وق القديةمدينةفيمنتزهلتطويرSix-Flagsشركةمععقد 

امليون 533بمبلغرخصةعلىسينمافوكسوحصلت.للترفيه ادوالر  دأوبالسعوديةالعربيةاململكةفيللعملأمريكي 

مدتهارأسماليةخطةعنأرامكوأعلنتكما.2018منالثالثالربعفيالسرعةفائقاملدينة–مكةلقطارالتجاري التشغيل

امليار150بمبلغسنواتعشر ادوالر  الخاصالقطاعمشاريعبعضوتوقفت%75بنسبةالرياضمترواكتملبينماأمريكي 

.%30بنسبةالخاصةاملدارسفيالتسجيلوانخفضالسعودةقواعدتفعيلمع

ابرنتنفطوسجل املصرفيالقطاعمنبدعم%11بنسبةالشركاتأرباحارتفعتحينفيالعامخالل%20بنسبةانخفض 

املوادأسعارفيدةحاألكثراالنخفاضبفضلالربحهوامشزيادةمنالبتروكيماوياتقطاعواستفاد.البتروكيماوياتوقطاع

أسعارزيادةعمالفائدةهامشصافيزيادةمناملصرفيالقطاعاستفادواآلخر،الجانبعلى.الجاهزةاملنتجاتمقابلالخام

.العاممدارعلىاألمريكيالفيدراليالبنكفائدة

ا2019عاميشهدأناملتوقعمن اتحسن 
 
األجنبيةفظاملحااستثماراتصافيفيالواردةالتدفقاتبفضلالسوق فيملحوظ

امليار17إلىلتصل ادوالر   .الناشئةلألسواقMSCIومؤشرفوتس يملؤشرنشطينالغيراملستثمرينمواكبةمعأمريكي 
 

فضال

االتجزئةقطاعيشهدقدذلك،عن ا2،5حواليبعداألدنىالحدفيتحسن  خطإلىالوصول تأثيربسبباالستنزافمنعام 

ا.القاع ا،وليسوأخير  ااألسمنتمبيعاتتعكسآخر  سنوات3بعدييدالتشقطاعفياالستقرارتحقيقإلىيشيرمماتراجع 

.املحليالطلبعافوإضماليةصعوباتفييتسببمماالنفطلسعرالسلبيالتأثيرهوالوحيدوالخطر.الخسائرمنمتتالية

تقرير عن أداء 

رة الصندوق خالل الفت

مدير الصندوق 

م2018التتقرير السنوي لسنة –السعوديةصندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم 
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م2018التتقرير السنوي لسنة –السعوديةصندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم 

:األول التغيير 
.الصندوق اسمعلىالتعديلتم

:املقترحةالصيغة
(الصندوق )السعوديةلألسهماملرن كابيتالسدكوصندوق 

:الثانيالتغيير 
"20للمادةوفقا"الى”22للمادةوفقا“"مصفوتعينالتصفية"(13)رقماملادةعلىالتعديلتم

:املقترحةالصيغة
االستثمارصناديقالئحةمن(20)للمادةوفقاوذلكاستبدالهأوالصندوق مديرعزل فيالحقاملاليةالسوق لهيئة

.(العامةالصناديق)
:الثالثالتغيير 

"الصندوق إدارةمجلس"(14)رقماملادةعلى"الصندوق إدارةمجلساجتماعات"(د)الفقرةإضافةتم
:الصندوق إدارةمجلساجتماعات(د)
ريدالبأوالفاكسعبرالتمريرخاللمنمستعجلبشكلالقراراتعلىاملوافقةالصندوق إدارةملجلسيجوز •

.الرسمييقللتوثالحقاجتماعأول فيالصندوق إدارةمجلسعلىالقبيلهذامنقرارأيعرضيتمأنعلىااللكتروني،
.الحديثةالتكنولوجياالوسائلطريقعنفيهاوالتصويتالصندوق إدارةمجلساجتماعاتعقدبمكن•
التيلتصويتاعملياتذلكفيبماواملناقشات،املداوالتمحاضروإعداداجتماعاتهبتوثيقالصندوق إدارةمجلسيقوم•

.صحيحبشكلإليهاالرجوعلسهولةبهاويحتفظاملنظمةاملحاضرهذهعلىالحفاظويجب.تتم
.مباشرةغيرأومباشرةبصورةكانسواءفيه،مصلحةلهقرارأيعلىيصوتأنالصندوق إدارةمجلسلعضويجوز ال•

.الصندوق إدارةمجلسإلىاملصلحةهذهمثلعناإلفصاحويجب
:الرابعالتغيير 

”8-1"منالفقرات"املسؤوليات"(ب)"الصندوق إدارةمجلس"14املادةعلىالتعديلتم
:املقترحةالصيغة

سبيلعلى–لكذويشملفيها،طرفاالعامالصندوق يكون التيالجوهريةوالتقاريروالقراراتالعقودجميععلىاملوافقة•
ذلكيشملوال,الحفظخدماتتقديموعقود,للصندوق االدارةخدماتتقديمعقودعلىاملوافقة–الحصرالاملثال

.املستقبليفبهاسيقوماوالصندوق مديربهاقاماستثماراتأيشأنفياالستثماريةللقراراتوفقااملبرمةالعقود
.الصندوق بأصول املتعلقةالتصويتبحقوق يتعلقفيمامكتوبةسياسةاعتماد•
.الصندوق مديرعنهيفصحمصالحتعارضأيعلىاملصادقةأواملوافقةمناسبا،ذلككانومتىاالشراف،•
لديهلتزامواالاملطابقةمسؤولأوالصندوق مديرلدىوااللتزاماملطابقةلجنةمعاألقلعلىسنويامرتيناالجتماع•

–الحصرالاملثالسبيلعلى–ذلكويشملالعالقة،ذاتواللوائحواألنظمةالقوانينجميعالصندوق التزامملراجعة
.الالئحةهذهفيعليهااملنصوصاملتطلبات

عليهانصوصاملاالشعارواجبةالتغييراتعلىمناسباذلككانمتىاملوافقةمغلق،عامالصندوق إدارةمجلسحالةفي•
كيومالللهيئةالصندوق مديراشعارقبلوذلكاملغلقالعامالصندوق يخصفيماالالئحةهذهمن(58)املادةفي

.الوحدات
تضمني(غيرهامعقداأكانسواء)اخرمستندواياملعلوماتومذكرةالصندوق وأحكامشروطودقةاكتمالمنالتأكد•

معسبقامتوافقمنالتأكدالىإضافةالعام،للصندوق وإدارتهالصندوق ومديرالعامبالصندوق تتعلقإفصاحات
.الالئحةهذهأحكام

تفاصيل اي تغييرات

حدثت على الشروط 

واالحكام ومذكرة

ةخالل الفتر املعلومات
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شروطو الالئحةهذهألحكاموفقاالوحداتمالكيمصلحةيحققبمابمسؤولياتهالصندوق مديرقياممنالتأكد•
.املعلوماتومذكرةالصندوق وأحكام

.الوحداتمالكيمصلحةيحققوبماوحرصوعنايةومهارةواهتمامنيةوحسنبأمانةلعملا•
.املجلساتخذهاالتيوالقراراتاالجتماعاتوقائعجميعتبينالتياالجتماعاتمحاضرتدوين

الخامسالتغيير 
."الوحداتتملكفياستثناءطلب"(د)الفقرةبحذف"أخرى معلومات"(20)رقماملادةعلىالتعديلتم

السادسالتغيير 
"واالسترداداالشتراكإجراءات"(25)املادةمن(ز)الفقرةعلىالتعديلتم

:املقترحةالصيغة
 الصندوق مديربالحقويحتفظالصندوق فياالستردادأواالشتراكعملياتتأجيلأورفض

 
فياالشتراكاترفضفيأيضا

منتمكنهعدمعندأوآخر،إلىوقتمنالهيئةتفرضهاقدوالتياملاليةالسوق هيئةولوائحألنظمةاملستثمرمخالفةحال
االشتراكلغمبومستوفيوموقعاكامالاالشتراكنموذجتقديمتمكنهعدمأوواألحكام،الشروطهذهمتطلباتاستيفاء
.املطلوب

قيمةصافيمن%10تعامليومأيفياالستردادطلباتمجموعفاقحالفياستردادطلبأيتأجيلالصندوق ملديريحق
،أوكاملبالاسترداد،أيتأجيلتقديره،وفقالصندوق،مديريقّرر وقدالعالقة،ذوالتعامليومفيالصندوق أصول 

 
جزئيا

أوكلياأجيلهاتسيتمالتيالطلباتتحديدسيتمالحالةتلكوفي.التعاملأياممنيومأيفي%10النسبةتخطيعدمبغية
.أوالاملستلمةالطلباتلتنفيذاألولويةتكون بحيثاالستردادطلبتقديمأسبقيةعلىبناءجزئيا

أواستردادعسريتبحيثالسعوديةاالسهمسوق فيوالتداول التعاملتعليقتمحالفياالستردادطلباتتأجيليتموقد
طلباتقبلاملؤجلةاالستردادطلباتمعالتعامليتموسوفالصندوق،وحداتتقويم

.أوالاملقدمةللطلباتبالتنفيذاألولويةتكون بحيثالتاليالتعامليومفيالالحقةاالسترداد

السابعالتغيير 
"الصندوق وأحكامشروطتعديل"(32)املادةعلىالتعديلتم

:املقترحةالصيغة
oاألساسيةللتغيراتالوحداتمالكيوقبول الهيئةموافقة

واألحكامطالشرو هذهعلىمقترحةأساسيةتغييراتأوتغييرأيعلىالوحداتمالكيموافقةعلىالصندوق مديريحصل
لىعالصندوق مديريحصلللصندوق،عاديقراربموجبالوحداتمالكيموافقةوبعد.للصندوق عاديقراربموجب
:"األساس يغييرالت"بيقصدواألحكام،الشروطهذهألغراض.املقترحةاألساسيةالتغييراتأوالتغييرعلىالهيئةموافقة

طبيعتهأوالصندوق أغراضعلىكبيراتأثيرايؤثرتغييرأي•
حقوقهمأوالوحداتمالكيعلىجوهري سلبيتأثيرلهيكون قدتغييرأي•
للصندوق املخاطرةحجممنيغيرتغييرأي•
أوللصندوق كمديرمنصبهمنالصندوق ملديرالطوعياالنسحاب•
.الصندوق مديربهاويبلغألخروقتمنالهيئةتحددهاأخرى حاالتأي•

االلكترونياملوقعو االلكترونيموقعهعلىاألساسيةالتغييراتأوالتغييرعنويفصحالوحداتمالكيالصندوق مديريخطر
.التغييرسريانتاريخقبلأيام(10)عشرةخالللتداول 
عمالالصندوق مديريعدهماوفقاألساس ي،التغييرسريانتاريخبعداألساسيةالتغييراتكافةتفاصيلالتقريرفيتدرج

.واألحكامالشروطهذهمنبأحكام
.استردادرسومأيتحملدون األساسية،التغييراتسريانقبلوحداتهماستردادالوحداتملالكييحق

تفاصيل اي تغييرات
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املهمةالتغييراتعلىالوحداتمالكيوموافقةالهيئةإخطار
إخطارمهلةتقلأالعلى.الصندوق علىمقترحمهمتغييربكلكتابةالوحداتومالكيالهيئةبإخطارالصندوق مديريلتزم

.فيهالتغييرهذاإحداثفيالصندوق مديريرغبالذيالتاريخقبليوما21عنمهمتغييربأيالوحداتومالكيالهيئة
:لكنو واألحكام،الشروطهذهفيأساس يليستغييركل"املهمالتغيير"بيقصدواألحكام،الشروطهذهألغراض

.الصندوق فيمشاركتهمفيالنظرإعادةعلىالوحداتمالكييحملأنمعقولهألسبابشأنهمن•
ندوق الصإدارةمجلسأعضاءمنعضوأيأوالصندوق مديرالىالصندوق أصول منالدفعاتفيزيادةأيعنهينتج•

.لهالتابعينمنأيأو
.الصندوق أصول منالدفعمنجديدنوعأييدخل•
أوالصندوق،أصول منالدفعمنأخرى أنواعكبيربشكليزيد•
الصندوق مديربهاويبلغآلخروقتمنالهيئةتحددهاأخرى حاالتأي•

لكترونياالاملوقعوعلىالصندوق ملديراإللكترونياملوقععلىسريانهاتاريخمنأيام10قبلاملهمةالتغييراتعنيفصح
.الهيئةبهاترخصأخرى وسائلوأياملاليةللسوق 
.واألحكامالشروطهذهبأحكامعمالسريانهاتاريخبعداملهمةالتغييراتكافةتفاصيلالتقريرفيتدرج
.استردادرسومأيتحملدون املهمة،التغييراتسريانقبلوحداتهماستردادالوحداتملالكييحق

oاإلخطارواجبةالتغييراتعلىالوحداتمالكيوموافقةالهيئةإخطار
.حدوثهامنأيام10غضون فيالصندوق الىاإلخطارواجبةالتغييراتبكلكتابةالهيئةإخطارالصندوق مديرعلىيجب

.مهموالبأساس يليستغييركل"اإلخطارواجبالتغيير"بيقصدواألحكام،الشروطهذهألغراض
لتداول لكترونياإلواملوقعالصندوق ملديراإللكترونياملوقععلىاإلخطارواجبةالتغييراتتفاصيلعناإلفصاحويجب
هذهبأحكامعمالهاسريانتاريخبعداإلخطارواجبةالتغييراتكافةتفاصيلالتقريرفيتدرج.حدوثهتاريخمنيوما21خالل

.واألحكامالشروط

الثامنالتغيير 
:التاليتعديلتمالصندوق ملخصفي

SPSHDSADT:رمزه(الكليالعائد)االسالمياملحليالسعوديبورزآندستاندردمؤشراألداءمرجع:املقترحةالصيغة

التاسعالتغيير 
:التاليتعديلتمالصندوق ملخصفي

واالحكامالشروطكافةفيتعديلهاوتم:املقترحةالصيغة
:األداءرسوم
:كالتالييحسبوالذيالحاجزمعدلمنأفضلأداءالصندوق مديرحققإذا%20بنسبةأداءرسومالصندوق يدفع

.الحاجزومعدلالصندوق أداءبينالفرق ضرب20%
:أنبحيث

.األداءمستوى فيالتعديلوفرق أساسيةأتعابمنمكونةتكون •
مقارنةعلىبناء  وذلكوالتناسب،بالنسبةمنهايطرحأوالصندوق إدارةأتعابالىاألداءمستوى فيالتعديلفرق يضاف•

.الصندوق إدارةوأتعابالتعديلفرق مجموعينخفضالأنعلى.الحاجزومعدلالصندوق أداء
السنةفياألداءومرسالصندوق مديرويستحقاملالية،السنةنهايةفيوتدفعسنوي ربعبشكلاالداءرسوماحتسابيتم•

.الوحداتقيمةاستردادعندأوالتاليةاملالية
31فياملنتهيةاليةاملالسنةآخرالىالصندوق انطالقتاريخمنسنوي ربعبشكلاالولىاملاليةللسنةاالداءرسومتحسب•

ةماليسنةكلانتهاءبعدالرسومتدفعثمومناالنطالق،تاريخمنشهرا12مروربعدتدفعولكنم2016ديسمبر
.للصندوق 
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العاشرالتغيير 
:الصندوق ملخصفيالتاليإضافةتم

منيسمبردشهرمناألخيرقبلالثالثالعمليومفيحسابهويتمتقويميةسنةكليتغيرالحاجزمعدل:الحاجزمعدل
:كالتالي(0سنة)السابقةالتقويميةالسنة
التضخممعدل+شهرا12سايبد=الحاجزمعدل
%7.5األعلىوالحد%2.5الحاجزملعدلاألدنىالحد

عشرالحاديالتغيير 
:التعريفاتفقرةتحتالتاليالبندإضافةتم

سنوي أساسعلىالسعوديالعربيالنقدمؤسسةقبلمنمعلنتضخممعدلأحدث:التضخممعدل
ةمؤسسموقععلىمتاحةشهريةإحصائيةنشرةأحدثهواملعلوماتمصدر:السنوي التضخممعدلحسابطريقة)

األرقام"املسمىالقسمفي.التقويميةالسنةمنديسمبرشهرمناألخيرقبلالثالثالعمليومفيالسعوديالعربيالنقد
الرقم"لـالشهري املتوسطنأخذحيث"املعيشةلتكلفةالقياس يالرقم"بالعنوانجدول يوجد"املعيشةلتكاليفالقياسية
.(السابقالعاممنالفترةبنفسمقارنةالتغيرنسبةحسابيتم،ثمللسنة"العامالقياس ي

عشراالثنيالتغيير 
:التعريفاتفقرةتحتالتاليالبنداضافةتم

األخيرقبلالثالثلليومبلومبرجمناملصدرالسعوديةالبنوكبين(شهرا12ملدةسايبيد)العائدمعدل:شهرا12سايبيد
SAID12M:بلومبرجفيالرمز)السابقةللسنةديسمبرشهرمن Indexالبياناتمجموعةنفسيعطيرمزايأو)

عشرالثالثالتغيير 
:واملصاريفالرسوم(11)املادةعلى(املضافةالقيمةضريبة)(و)الفقرةإضافةتم
املضافة،مةالقيضريبةاحتسابدون واألحكامالشروطهذهفيواملصاريفالرسومجميعإلىيشارذلكخالفيذكرلمما

مديرأوللصندوق لصالحالغيرمنمقدمةسلعةأوخدمةأيعلىاملضافةالقيمةضريبةاستحقاقحالفيوبالتالي
 بصفتهالصندوق 

 
املقابلزيادةيتميثحاالعتباربعينالضريبيةاملستحقاتبأخذالصندوق مديريلتزمللصندوق،مديرا

علىوبناء  .دوق الصنعلىاملستحقةاملضافةالقيمةضريبةتعادلبقيمةالعالقةذاتالخدمةملزودالصندوق مناملدفوع
أوللصندوق ستحقةاملاملبالغعلىاملضافةالقيمةضريبةتطبيقكيفيةاالعتباربعيناألخذاملستثمرينعلىيجدرذلك،
رسوميأفرضدون مهمتغيرأيسريانقبـلوحـداتهماستردادالوحداتملالكيويحق.الصندوق علىاملستحقةتلك

وجدتإناسترداد
عشرالرابعالتغيير 
مجلسأعضاءةاستقالبسبب(الصندوق )السعوديةلألسهماملرن كابيتالسدكوصندوق )إدارةمجلسعضويةفيتغيير

:وهماإلدارة

(مستقلغيرعضو)الجابري حسن/األستاذ

(مستقلغيرعضو)حسوبةجميل/األستاذ

:كالتاليالتغييربعدالصندوق إدارةمجلسأعضاءليصبح

(الصندوق إدارةمجلسورئيسمستقلعضو)باناجهالرؤوفعبد.د

(مستقلغيرعضو)عكرأبوسامر/األستاذ

(مستقلعضو)لنجاوي طارق /األستاذ

(مستقلغيرعضو)البشيرأيمن.م

(مستقلغيرعضو)عابدالوهابعبد/األستاذ

تفاصيل اي تغييرات
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عشرالخامسالتغيير 
ىاملدعلىاملالرأسنمو"باستبدال"األحكاموالشروط"فقرةتحت"االستثمارصندوق أهداف"(8)املادةتعديلتم

"مطلقةإيجابيةعوائدتحقيق"الىتعديلهاو"الطويل
:املقترحةالصيغة
Sedcoالسعوديةلألسهماملرن كابيتالسدكوصندوق  Capital Saudi flexi Equities Fund))،استثماري صندوق وهو
املاليةوق السفياملدرجةالشركاتأسهمفياإلستثمارخاللمنوذلكمطلقةإيجابيةعوائدتحقيقإلىيهدفمفتوح

واالردنحرينوالبوعمانوالكويتوقطرواالماراتالسعوديةفياالوليةالطروحاتفياالستثمارالىباالضافةالسعودية
منعتمدةاملالشرعيةاإلستثمارضوابطمعيتفقبما،"(أفريقياوشمالاألوسطالشرق دول )"واملغربوتونسومصر
.(كابيتالسدكو)املاليةلألوراقوالتنميةلالقتصادالسعوديةللشركةالشرعيةالهيئة

:عشرالسادسالتغيير 
دوق صنأهداف"علىجرى الذيللتغييرنتيجة"الرئيسيةاالستثماراستراتيجية"التاسعة(9)رقماملادةتعديلتم

:"االستثمار
:املقترحةالصيغة
:كالتاليمختلفةاستثمارطريقتيتطبيقخاللمنمطلقإيجابيعائدتحقيقالصندوق يستهدف

بالقيماليةالحقيمهامقارنةعندغيرهامنأكبرارتفاعفرصةتقدمالتيالشركاتأسهمفيالصندوق سيستثمرأوال،
بتحقيقوإنمادلةالعاالقيمهذهإلىبوصولهامرهونايكون لناالستثماراتهذهمنتخارجناولكنتقديراتنابحسبالعادلة

(املفترضسوق المخاطرةمعدلإلىباإلضافةاملتوقعةوالتكلفةالحاجزمعدلمجموع)املستهدفاإلجماليلعائدهالصندوق 
حققهاالتياألرباحلجنيكبيرةوبمبالغمتكرر بشكلوالنقداألسهمبينأصولهتوزيعتغييرإلىالصندوق سيعمدثانيا،

علىبناءللسوق تقبليةاملسنظرتناتحديدويتم.ذلكتقتض ياملستقبليةالسوق لتحركاتتوقعاتناكانتحالفيالصندوق 
سيتبعماك(بأسعارهامقارنةاملاليةلألوراقالعادلةالقيم)التصاعديوالتحليل(الكليةالعوامل)التنازليالتحليل

الهدفلتحقيقأساسيةكركيزةاملقيدغيراملرن األصول توزيعاستراتيجيةالصندوق 

 الصندوق سيتبنىكما
 
:أھدافهلتحقيقالتاليةالرئيسةاإلستراتيجياتايضا

مناملعتمدةشرعية،الاإلستثمارضوابطمعاملتوافقةالسعوديةاملاليةالسوق فياملدرجةالشركاتأسھمفياالستثمار•
فيكتتاباتافيأصولهالستثمارباملرونةيتمتعالصندوق أنكما.األسهملهذهاألولويةوحقوق الشرعية،الهيئة

.أفريقياوشمالاألوسطالشرق لدول األسهمبأسواقاألوليةالطروحات
فيالشركاتلكتورسملةالقطاعات،وتنوعفيها،املستثمرالشركاتعددحيثمنالصندوق محفظةاستثماراتتتنوع•

وشمالألوسطاالشرق لدول األسهمأسواقفياكتتاباتأوالسعوديةاملاليةالسوق فيمدرجةأسهمكانتسواء  السوق 
.املحفظةتلكفيالكامنةالسوق مخاطرتقليصبغرضوذلكأفريقيا،

اململكةفيعةالشريألحكاممتوافقةتكون وعاماطرحااملطروحةالنقدأسواقصناديقفياالستثمارللصندوق ويجوز •
السعوديةلبنوكامعالسعوديبالريالاملرابحةصفقاتفيأواملاليةالسوق هيئةقبلمنواملرخصةالسعوديةالعربية
املاليةاألوراقمن%10مناكثراالستثمارنسبةتتجاوز الانهبحيث.السعوديالعربيالنقدمؤسسةاشرافتحت

أيفيأوانوي الثالسوق فيالشركاتاسهمفياالستثماريتمولن.العامالصندوق ملصىلحةواحدمصدرألياملصدرة
فياالوليةتاباتاالكتفياالشتراكللصندوق فيمكناالوليةلالكتتباتبالنسبةأما.السعوديالسوق غيرماليسوق 

.سابقااالسواقهذهتعريفتمكماافريقياوشمالاألوسطالشرق منطقةفيسوق ايأوالسعوديالسوق 
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:عشرالسابعالتغيير 
"األحكاموالشروط"فقرةتحت"اإلداءمخاطر"(25)رقماملادةإضافةتم
فيهايرتفعتحاال هنالكيكون فقدلذلكوتبعاإيجابيةعوائدلتحقيقالصندوق يسعى:األداءمخاطر.25

انخفاضبببسسلبياعائدايحققأنللصندوق يمكنكماالصندوق أداءارتفاعمنبكثيرأكثرالسوق 
.لألسواقمتوقعغيرأومفاجئ
:عشرالثامنالتغيير 

بسبب "( وق الصند)"تم تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

:استقالة 

(عضو غير مستقل)سامر أبو عكر . أ•

:ليصبح أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير

(عضو مستقل ورئيس مجلس إدارة الصندوق )عبد الرؤوف باناجه . د•

(عضو مستقل)طارق لنجاوي . أ•

(عضو غير مستقل)طالل الجديبي . د•

(عضو غير مستقل)أيمن البشير . م•

(عضو غير مستقل)عبد الوهاب عابد . أ•

ط تفاصيل اي تغييرات حدثت على الشرو 

خالل الفترةاملعلوماتواالحكام ومذكرة

شأنهانمأخرى معلوماتأيتوجدالالفترةخاللاالحكاموالشروطعلىحدثتالتيالتغييراتعنعدا

.الفترةلخالالصندوق بشأنكافيةمعلوماتعلىومبنيمدروسقراراتخاذمنالوحداتمالكيتمكنأن
معلومات أخرى 

.أخرى صناديقفيللصندوق إستثماراتيوجدال خرى استثمارات الصندوق في الصناديق األ 

الفترةخاللخاصةعموالتأيعلىالصندوق مديريحصللم عموالت خاصة 

 واملعدةاملدققةاملاليةالقوائمالتقريرهذاآخرفيمرفق
 
الهيئةعنةالصادر املحاسبةملعاييروفقا

القانونيينللمحاسبينالسعودية

بيانات ومعلومات أخرى أوجبت الالئحة 

تضمينها في هذا التقرير

:أدناهاملخالفات

عنةخارجظروففيالتغيربسبباإلستثمارقيودبعضمخالفةتم(52)املادةمن(ب)الفقرةإلىإشارة

:وقوعهاتاريخمنأيامخمسةمنأقلخاللاملخالفاتهذهمعالجةتمقدوالصندوق مديرسيطرة

مخالفة قيود اإلستثمار 
تاريخ معالجتها تاريخ المخالفة  القيد

10-Oct-2018 9- Oct-2018 MAX 20%  to single issuer ALL 
Secty types “Passive Breach” 

16- Oct-2018 15- Oct-2018 MAX 20%  to single issuer ALL 
Secty types “Passive Breach” 
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أمين الحفظ 

بنمحمداألميرشارعتقاطع-فهدامللكطريق749الرياضكابيتال،الفرنس يالسعوديشركة
.11426الرياض23454ب.ص(التحليةشارع)عبدالعزيز

اسم و عنوان أمين الحفظ

هيالحفظمديرمهاممن

املاليةاألوراقتسوية•

للشركاتاإلداريةاإلجراءاتمتابعة•

واملستحقاتاألرباحتحصيل•

النقدإدارة•

وصف موجز ملهامه

قام مدير الصندوق بإصدار ونقل واسترداد الوحدات حسب اإلتفاق املبرم بين مدير الصندوق وأمين (أ
الحفظ بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار وأحكام وشروط الصندوق اإلستثماري 

قام مدير الصندوق بتقويم وحساب سعر الوحدات حسب اإلتفاق املبرم بين مدير الصندوق وأمين ( ب
الحفظ بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار وأحكام وشروط الصندوق اإلستثماري 

بيان أمين الحفظ

لم يشر أمين الحفظ في البيان الذي تم تزويد مدير الصندوق به إلى مخالفة مدير الصندوق إلى أي من
الى إضافة. قيود وحدود اإلستثمار وصالحيات اإلقتراض املعمول بها بناء  على الئحة صناديق اإلستثمار

رة ذلك  لم تتضمن املسؤوليات املنوطة بأمين الحفظ التأكد من إلتزام مدير الصندوق بما ورد في الفق
من الئحة صناديق اإلستثمار( 5امللحق )من ( ج)الفرعية 

(  ثمارمخالفة قيود اإلست)بيان أمين الحفظ

املحاسب القانوني

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

9595:هاتف96612698+
www.kpmg.com/sa

اسم وعنوان املحاسب القانوني

مناملدار"(وق الصند)"السعوديةلألسهماملرن كابيتالسدكولصندوق املاليةالقوائمرجعنالقد

م2018ديسمبر31فيكمااملالياملركزقائمةتشملالتي،"(الصندوق مدير)"كابيتالسدكوقبل

النقديةوالتدفقاتالوحداتلحملةالعائدةامللكيةحقوق فيالتغيرات,الشاملالدخلقائمةو

ملخصنماملكونةاملاليةالقوائممعاملرفقةواإليضاحات,التاريخذلكفياملنتهيةللسنة

املرفقةاملاليةالقوائمفإنرأيناوفي.األخرى التفسيريةاملعلوماتوالهامةاملحاسبيةللسياسات

م2018ديسمبر31فيكماللصندوق املالياملركز,الجوهريةالجوانبجميعمن,بعدلتعرض

املاليللتقريرالدوليةرللمعاييوفقاالتاريخذلكفياملنتهيةللسنةالنقديةتدفقاتهاواملاليوأدائها

السعوديةهيئةالمناملعتمدةاألخرى اإلصداراتوواملعايير,السعوديةالعربيةاململكةفياملعتمدة

.القانونيينللمحاسبين

بيان املحاسب القانوني

فياملنتهيةللفترةاملدققةاملاليةالقوائمالتقريرهذاآخرهذافيلكممرفق

 ملعدةام2018ديسمبر31
 
اسبينللمحالسعوديةالهيئةعنالصادرةاملحاسبةملعاييروفقها

القانونيين

القوائم املالية

م2018التتقرير السنوي لسنة –السعوديةصندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم 

http://www.kpmg.com/sa
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رنهاية التقري

:مالحظة هامة
قـديمها بشـكل كلـي أو جزئـي ال يجـوز توزيـع هـذه الوثيقـة أو نشـرها أو نسـخها أو تقـديمها أو ت. الوثيقة مخصصة فقط لألشخاص الذين قامت شركة سدكو كابيتال أو إحدى الشركات التابعة لها أو ممثلها املعـين بتقـديمها مباشـرةهذه 

 للقـانون أو اللـوائح خالهذه املواد غير مخصصة للتوزيع أو االستخدام من قبل أي شخص أو كيان في أي والية قضائية أو بلد يكون فيه هـذا التوزيـع أو االسـتخدام م. إلى أطراف أخرى بدون موافقة خطية مكتوبة من سدكو كابيتال
 
فـا

لق بأي طلبات لهذه املصالح ، بما في بموجب قوانين ولوائح 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 فقـه لم تتخذ شركة سدكو كابيتال أي إجراء في أي اختصاص قضائي يسمح بوضع املصالح ذ. ذلك 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 

مـا يتعلـق بـأي مـن املفـاهيم التـي ال تقتصـر هـذه الوثيقـة علـى أي مسـتلم ، ويجـوز لشـركة سـدكو كابيتـال القيـام بأعمـال في. تقدم سدكو كابيتال أي تعهد أو ضمان فيمـا يتعلـق بدقـة أو اكتمـال أي مـن املعلومـات الـواردة فـي هـذه الوثيقـةال 
 القيـام بأعمـال ال تتوافـق مـع االقتراحـات التجاريـة الـواردة فـي هـذه . يمثلها هذا املستند مع أطراف أخرى غيـر املسـتلم املعـين

 
اطات فـي هـذه الوثيقـة الحكـم الحـالي اآلراء والتقـديرات واإلسـقتمثـل . الوثيقـةيمكـن لشـركة سـدكو كابيتـال أيضـا

وقعــات أو تقـــديرات أو ترأيشــركة ســدكو كابيتــال غيــر ملزمــة بتحــديث أو تعـــديل هــذه الوثيقــة أو إلخطــار أي قــارا منهــا فــي حالـــة مــا إذا كانــت أي مســألة مــذكورة هنــا أو أي . لشــركة ســدكو كابيتــال وهــي عرضــة للتغييــر دون إشــعار مســـبق
علـى تـأمين العوائـد املطلوبـة أو ال يوجد ضمان بأن شركة سدكو كابيتال سوف تكـون قـادرة. أسعار وتوافر األصول واملمتلكات واألدوات املالية هي أيضا عرضة للتغيير دون إشعار. موضحة هنا ، تتغير أو تصبح غير دقيقة في وقت الحق

.املوصوفة لالستثمارات أو ألي من منتجاتها

فســر علـــى أنــه عــرض للشـــراء أو التمــاس عــرض لبيـــع أي أصــول أو أســهم أو أمـــن أو للمشــاركة فــي أي اســـتراتيجية اســتثمارية معينــة فـــ. وتقــدم هــذه الوثيقـــة ألغــراض إعالميــة فقـــط يجـــب أن يــتم أي نشـــاط . ي واليــة قضــائيةي أال ينبغــي أن ي 
يــؤدي تســليم هــذا املســتند ، ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال أن. خــاطر ومزايــا هــذا االســتثمارم ماســتثماري مــن هــذا القبيــل فقــط علــى أســاس النمــوذج النهــائي لتقــديم املــواد التــي لــن يــتم توفيرهــا إال ألولئــك الــذين يثبتــون القــدرة علــى تقيــي

علــق بالشــريعة أو الضــرائب أو يجــب أال يعامــل املســتثمرون املحتملــين محتويــات هــذه الوثيقــة كمشــورة تت. بصــرف النظــر عــن تــاريخ إصــداره ، إلــى حــدوث تغييــر فــي شــؤون شــركة ســدكو كابيتــال أو أي مــن منتجاتهــا منــذ تــاريخ هــذه الوثيقــة
.االستثمار أو أي مسائل أخرى 

أنهــا ضـرورية وعلـى أسـاس أوضـاعهم املاليــة اسـتخدام مستشـاريهم املسـتقلين حيـث يعتقـدون ة بقـد ال تكـون االسـتثمارات التـي تمـت مناقشــتها فـي هـذه الوثيقـة مناسـبة لجميـع املســتثمرين ويجـب علـى املسـتثمرين اتخـاذ قـراراتهم االســتثماري
ا فقــط . وأهـدافهم االسـتثمارية املحـددة لـن يكـون هنــاك سـوق عـام أو ثــانوي . تهماملسـتثمرين املتطـورين الــذين ال يحتـاجون إلـى ســيولة فوريـة فـي اســتثمارالـبعض إن االســتثمار فـي أي اسـتثمار يرعــاه أو يـديره سـدكو كابيتــال سـيكون مناسـب 

وقـد يفقـد اشـر أو غيـر مباشـر ،قـد يتذبـذب الـدخل مـن االسـتثمارات وقـد يرتفـع أو يهـبط سـعر أو قيمـة االسـتثمارات املوضـحة فـي هـذه الوثيقـة ، سـواء بشـكل مب. للمصـالح فـي االسـتثمارات ولـيس مـن املتوقـع أن يتطـور سـوق عـام أو ثـانوي 
.عالوة على ذلك ، ال يمثل األداء السابق بالضرورة نتائج مستقبلية. املستثمر جميع األموال املستثمرة

19C039

555669012966+

995669012966 +

21493جدة 13396. ب.ص
اململكة العربية السعودية

11157-37ترخيص 

www.sedcocapital.com

info@sedcocapital.com

م2018التقرير السنوي لسنة 


























































	2018 SC FLEXI SAUDI EQUITY ANUAL REPORT - Final
	Custodian letter Flexi Arabic
	Flexi Saudi Equities Fund FS Dec 2018 - Issued Arabic

