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معلومات الصندوق 

:اسم صندوق االستثمار
ندوق ص)السعوديةلألسهماملرن كابيتالسدكوصندوق 
 السعوديةلألسهماملرن النخبة

 
.(سابقا

يومالكاملالسوق هيئةإشعاربعدالصندوق مديرقام
م2018مايوشهرخاللتغييراتعدةبإجراءالوحدات

منعددإلىباإلضافةالصندوق اسمتغييرشملت
تفاصيلالمناملزيد.الصندوق وأحكامشروطفيالتغييرات

.التقريرهذامن4رقمالصفحةفيالتغييراتهذهحول 

:أهداف و سياسات االستثمار وممارساته
كوذلمطلقةإيجابيةعوائدتحقيقإلىالصندوق يهدف

السوق فياملدرجةالشركاتأسهمفياالستثمارخاللمن
الطروحاتفياالستثمارالىباإلضافةالسعوديةاملالية
نوعماوالكويتوقطرواالماراتالسعوديةفياالولية

ق الشر دول )"واملغربوتونسومصرواالردنوالبحرين

ضوابطمعيتفقبما،"(أفريقياوشمالاألوسط
لشركةلالشرعيةالهيئةمناملعتمدةالشرعيةاالستثمار
دكوس)املاليةلألوراقوالتنميةلالقتصادالسعودية

.(كابيتال

:سياسة توزيع األرباح
إلى ال ينطبق حيث أن الصندوق يهدف

نمو رأس املال



لياملحالناتجنموعناإلعالنتمذلكإلىباإلضافة
مناألول الربعخالل%1.2بنحوللسعوديةاإلجمالي

 العام
 
نحوبالنفطيغيراملحليالناتجبنمومدفوعا

 تأثرأنهإال1.6%
 
بنحوفطيالناملحليالناتجبنموسلبا

رلشهالتضخممعدالتأرقامصدرتكما.فقط0.6%
%3وابريلشهرفي%2.6بـمقارنة%2.3تبلغإذمايو

قيمةالضريبةتطبيقبدءمنبالرغمينايرشهرفي
 .%5البالغةاملضافة

 
 وليسوأخيرا

 
بعضقامآخرا

3.3حونباستثمارالعامليينالنشطاالستثمارمديري 
االول فالنصخاللاملحليالسوق فيأمريكيدوالرمليار
عوديالسالسوق بضمتوقعاتهمعلىبناء  العامهذامن

وقد.ئةالناشلألسواقستانليومورقانفوتس يملؤشري 
بعدق للسو تداوالتأول نهايتهفياألول النصفشهد
ناشئةاللألسواقستانليمورقانملؤشرانضمامهإعالن

ىعلتطبيقهسيتموالذي%2.6بوزنيونيو23تاريخفي
أما.2019أغسطسوشهرمايوشهرمنكل  فيمرحلتين
يفوتس ملؤشرالسعوديالسوق النضمامبالنسبة
2018مارسفيعنهاإلعالنتمفقدالناشئةلألسواق

.2019مارسفيتطبيقهيتمأنعلى
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:و عنوان مدير الصندوق اسم 
وراقلأل والتنميةلالقتصادالسعوديةالشركة
قالطاب–الجنوبيالبرج.(كابيتالسدكو)املالية
7البوابةبيناألحمر،البحرأسواقالثاني،
اململكة21493جدة13396ب.ص.8والبوابة
السعوديةالعربية

الباطنمنالصندوق مدير عنوانو اسم
:(وجدإن)االستثمارمستشار أو 

 ال يوجد،
 
حيث أن الصندوق يدار داخليا

:رةالفتخاللاالستثمار ألنشطةمراجعة
رةالفقفيالصندوق أداءتقريرمراجعةالرجاء
التالية

مدير الصندوق 

:تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة

هذامناألول النصفخالل%9.68بـالصندوق ارتفع
%12.11بـاالستثماري محيطهارتفاعمقابلفيالعام
صندوق للاإليجابيالناتجمعظموأتى.الفترةذاتخالل

حيثعوالتصنيوبتروكيمبدجت:التاليةاألسهممن
أساسنقطة34و38و46بـالصندوق أداءفيساهمت

مةسال شركاتأسهمفإناملقابلوفي.التواليعلى
فيناملساهميأكبركانتاألرضيةوالخدماتوإكسترا

األداءضبانخفاتسببتحيثللصندوق السلبياألداء
.التواليعلىأساسنقطة11و17و29بـ

 السوق وشهد
 
 ارتفاعا

 
بينماسومار ينايرشهري فيعاما

 فبرايرشهرشهد
 
،انخفاضا

 
الربعفيأماتصحيحيا

 السوق شهدفقدالعاممنالثاني
 
.%5.6بةبنسارتفاعا

فيةالحكومعنهاأعلنتالتيالتوسعيةالحزمةقامت
2018مالعاميزانيةإصالحاتأثربتخفيضينايرشهر
الكياالستهاالنفاقيشهدفلموبالتالي،%84بنحو

امأرقدعمتذلكإلىباإلضافة.املتوقعاالنخفاض
بقيحيثلألسواقاإليجابيالوضعاألول للربعامليزانية
 ككلللسنة%18مستوياتعندالعجز

 
مدعوما

أساسعلى%63بنحوالنفطيغيرالدخلبارتفاع
.سنوي 
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 العامةاالستثماراتصندوق ووقع
 
ةشركمععقدا

ضمنةترفيهيحديقةلبناءاألمريكيةفالقزسيكس
تقدرةرخصسينمافوكسشركةمنحتمكما.املشروع

العربيةاململكةفيلتعملدوالرمليون 533بـ
 .السعودية

 
التشغيلبدءعناإلعالنتموأخيرا

.عامالمنالثالثالربعفيالحرمينلقطارالتجاري 
الىليصل%19بنحوللنفطبرنتبرميلسعرارتفع

ليستقرالهبوطيعاودأنقبلللبرميلأمريكيدوالر80
احتسابتم.للبرميلأمريكيدوالر75مستوى عند
 55عندالبترولبرميلسعر

 
 دوالرا

 
ةبالنسبأمريكيا

سعرمتوسطأما2018عامفيالسعوديةللموازنة
 71هوالعامهذامناألول للنصفالبترول

 
دوالرا

 
 
 .للبرميلأمريكيا

 
قديراتالتتشيرذلك،علىعالوة

أنىإلاملضافةالقيمةضريبةتحصيلمناألولية
فيجةاملدر التقديراتستتجاوز الكاملةالسنةأرقام

الكلياداالقتصوضعأنيبدوبالتاليلذلك،.امليزانية
 
 
 قويا

 
األول لربعلالشركاتنتائجسجلتوقد.ومستقرا

 
 
منأرباع8بعدسنوي أساسعلى%4.4بنحوارتفاعا

هدتشفقدذلكإلىباإلضافة.املستثمراالنخفاض
 البيعنقاطعبراملبيعات

 
دبعالثباتمننوعا

.أعوامثالثةملدةمستثمرانخفاض
 وباملض ي

 
مالعاهذامنالثانيالنصففإنقدما

شركاتللوالثالثالثانيالربعنتائجإعالنسيشهد
 يبدووالذي

 
املتوقعةةاإليجابيالنتائجبسببإيجابيا

وقطاعاملاليالقطاع:السوق فيقطاعينألكبر
الربحهوامشفيبارتفاعمدفوعينالبتروكيماويات

ألداءريخيالتاالتحليلفإنذلكإلىباإلضافة.للبنوك
ستانليمورقانملؤشرانضمامهاعنداألسواق
عالنإمنيتفاعلالسوق أنيوضحالناشئةلألسواق
جيالتدريالدخول بسببتدريجيبشكلاالنضمام

.الفعلياالنضمامتاريخقبلالنشطينللمستثمرين
ءأدايكون ألنكبيرةاحتماليةهنالكفإنولذلك
.القادمةالفترةخاللإيجابياالسوق 
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ةشركإلىأرامكوتحويلتماإلصالحات،صعيدعلى
تخفيفوتمسعودي،ريالمليار60بقيمةمساهمة
نبيةاالجاملاليةاملؤسساتالستثماراملنظمةالقواعد
،الخارجيةاالستثماراتلجذبأكبربشكلاملؤهلة

كاتللشر األجنبيةامللكيةحدودزيادةإلىباإلضافة
يفاملستقلالحفظخدمةنظامإطالقوتماملدرجة،
نمالعقاري الرهنقانون ضوابطتسهيلوتمتداول،

تعديلالىباإلضافةالسعوديالعربيالنقدمؤسسةقبل
يةعمللتحفيزللودائعالقروضنسبةاحتسابالية

اماألرقبعضعنالسعوديةأرامكوأعلنتكما.اإلقراض
34حوبنأرباحاأظهرتوقدالسنويةمليزانيتهااألولية
بنحومرتفعة2017عاممناألول للنصفدوالرمليار
.فطيةالنغيرأصولهاهيكلةإلعادةالشركةوتتجه350%
لةمستقمقاصةغرفةبإنشاءتداول شركةقامتأيضا
إطالقوتمأمريكيدوالرمليون 160يبلغمالبرأس
قطاعيفيالنمولدفع2020املاليالقطاعتطويربرنامج
.والتأميناملال
مليار1.1بقيمةعقدمنحتمفقدللتنمية،بالنسبةأما

دوالرمليار10بقيمةصفقةتوقيعوتمأمريكيدوالر
محجيصلأنيقدرالتينيوممدينةملشروعأمريكي

 .أمريكيدوالرمليار500الىفيهااالستثمارات
 
تموأيضا

دةجمدينةملطارالتجريبيالتشغيلبدءعناإلعالن
الكاملالتشغيليبدأأنعلى2018مايوشهرفيالجديد

.2019عاممناألول الربعفي
. 

 
العربيةاململكةمنكلوقعتذلك،علىعالوة
قيمةبصفقاتاألمريكيةاملتحدةوالوالياتالسعودية

العهدلوليزيارةآخرخاللأمريكيدوالرمليار400
ركةشووقعت.األمريكيةاملتحدةالوالياتالىالسعودي

ململكةافيسينماأول إلطالقصفقةاألمريكيةس يإمأي
ديةالقمدينةمشروعإطالقتمكماالسعودية،العربية
4.5بنحولياإلجمااملحليالناتجتدعمأنيتوقع)الترفيهية

(مربعمتركليو334مساحتهاوتبلغأمريكيدوالرمليار
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:التغيير األول 
.التعديل على اسم الصندوق تم 

:املقترحةالصيغة 
ســـــــــــــدكو كابيتـــــــــــــال املـــــــــــــرن لألســـــــــــــهم الســـــــــــــعودية صـــــــــــــندوق 

(الصندوق )

:التغيير الثاني
ـــم  ــ ــ ـــين ( " 13)التعـــــــــديل علـــــــــى املـــــــــادة رقـــــــــم تــ ــ ــ ـــــفية وتعــ ــ التصــ

"20وفقا للمادة "الى ” 22وفقا للمادة “" مصف
:املقترحةالصيغة 
ـــة  أو الســـــوق املاليـــــة الحـــــق فـــــي عـــــزل مـــــدير الصـــــندوق لهيئــ

ـــا للمــــــادة  ـــك وفقـــ ـــتبداله وذلـــ ـــن الئحــــــة صــــــناديق ( 20)اســـ مـــ
(.الصناديق العامة)االستثمار 

:التغيير الثالث
ـــم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرة تـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــافة الفقـ ــ ــ ــ ــ ــ اجتماعــــــــــــــــات مجلــــــــــــــــس إدارة ( " د)إضـ

"مجلس إدارة الصندوق ( "14)على املادة رقم " الصندوق 
:اجتماعات مجلس إدارة الصندوق ( د)

رارات ملجلس إدارة الصندوق املوافقة علـى القـيجوز 1.
أو بشــكل مســـتعجل مــن خـــالل التمريــر عبـــر الفـــاكس
ـــ ـــد االلكترونــــي، علــــى أن يـــــتم عــــرض أي قــــرار مــ ن البريـ

هــــــــذا القبيــــــــل علــــــــى مجلــــــــس إدارة الصــــــــندوق فــــــــي أول 
.الرسمياجتماع الحق للتوثيق 

ـــن 2. ــ ــ ــ عقــــــــــد اجتماعــــــــــات مجلــــــــــس إدارة الصـــــــــــندوق بمكـ
ـــــائل التكنول ـــق الوســ ــ ـــن طريــ ــ ـــا عــ ــ ــــويت فيهــ ـــا والتصـــ ــ وجيــ

.الحديثة
ــــوم 3. ــ ه مجلــــــــس إدارة الصــــــــندوق بتوثيــــــــق اجتماعاتــــــــيقــ

لـــك وإعـــداد محاضـــر املـــداوالت واملناقشـــات، بمـــا فـــي ذ
ـــي تـــــتم ــــويت التـــ ــــات التصــ ـــا  ع. عمليـ ـــب الحفـــ ــــى ويجـــ لــ

لرجــوع هــذه املحاضــر املنظمــة ويحــتفظ لهــا لســهولة ا
.صحيحإليها بشكل 

يجـــــوز لعضـــــو مجلـــــس إدارة الصـــــندوق أن يصـــــوت ال 4.
علـــــى أي قـــــرار لـــــه مصـــــوحة فيـــــه، ســـــواء كـــــان بصــــــورة 

ـــر مباشــــرة ـــن مثـــــل. مباشــــرة أو غيــ ـــب اإلفصــــا  عــ ويجــ
.هذه املصوحة إلى مجلس إدارة الصندوق 
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:الرابعالتغيير 
ـــــادة  ــ ــ ــ ــــى املـ ــ ــ ــ ــــديل علــ ــ ــ ــ ـــم التعــ ــ ــ ــ ــ ( ب" )مجلــــــــــــس إدارة الصــــــــــــندوق "14تـ

”8-1"الفقرات من " املسؤوليات"
:الصيغة املقترحة

هريـــة علـــى جميـــع العقـــود والقـــرارات والتقـــارير الجو املوافقـــة 1.
علـــى –التــي يكــون الصــندوق العــام طرفـــا فيهــا، و شــمل ذلــك

ـــر  ــ ــ ـــــال ال الحصــ ــ ـــبيل املثــ ــ ــ ـــــديم–ســ ــ ــــود تقــ ــ ــ ــــى عقـ ــ ــ ـــــة علـ ــ املوافقــ
, وعقــود تقــديم خــدمات الحفــظ, للصــندوق خــدمات االدارة

ثمارية فـي وال يشمل ذلك العقود املبرمـة وفقـا للقـرارات االسـت
هـــا شــأن أي اســـتثمارات قــام لهـــا مـــدير الصــندوق او ســـيقوم ل

.في املستقبل
يت اعتمـــــــاد سياســـــــة مكتوبـــــــة فيمـــــــا يتعلـــــــق بحقـــــــوق التصــــــــو 2.

.املتعلقة بأصول الصندوق 
قة علـى االشراف، ومتى كان ذلك مناسبا، املوافقة أو املصاد3.

.أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق 
وااللتزام االجتماع مرتين سنويا على األقل مع لجنة املطابقة4.

ه لـــــدى مـــــدير الصـــــندوق أو مســـــؤول املطابقـــــة وااللتـــــزام لديـــــ
للــوائح ملراجعــة التــزام الصــندوق جميــع القــوانين واألنظمــة وا

–صر على سبيل املثال ال الح–ذات العالقة، و شمل ذلك 
.املتطلبات املنصوص عليها في هذه الالئحة

ى فــــي حالــــة مجلــــس إدارة الصــــندوق عــــام مغلــــق، املوافقــــة متــــ5.
صــوص كــان ذلــك مناســبا علــى التغييــرات واجبــة االشــعار املن

مــن هــذه الالئحــة فيمــا يخــ  الصــندوق ( 58)عليهــا فــي املــادة 
ة العـــــــام املغلـــــــق وذلـــــــك قبـــــــل اشـــــــعار مـــــــدير الصـــــــندوق للهيئـــــــ

.ومالكي الوحدات
رة التأكـد مـن اكتمـال ودقــة شـروط وأحكـام الصـندوق ومــذك6.

ـــر  ــ ـــتند اخــ ــ ـــــات واي مســ ـــره)املعلومــ ــ ـــــدا ام غيــ ـــان عقــ ــ ــــواء أكــ ــ ( سـ
يتضـــــــــــــمن إفصـــــــــــــاحات تتعلـــــــــــــق بالصـــــــــــــندوق العـــــــــــــام ومـــــــــــــدير 

د مـــن الصـــندوق وإدارتـــه للصـــندوق العـــام، إضـــافة الـــى التأكـــ
.توافق ما سبق مع أحكام هذه الالئحة

:الفترةخاللواألحكامالشروطعلىحدثتتغيراتأيتفاصيل
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ـــا التأكــــــد مــــــن قيــــــام مــــــدير الصــــــندوق بمســــــؤولياته ب1. ــ مـ
ـــا ألحكـــــام هــــــذه  ـــوحة مـــــالكي الوحـــــدات وفقــ يحقـــــق مصــ
الالئحــــــــــــــــة وشــــــــــــــــروط وأحكــــــــــــــــام الصــــــــــــــــندوق ومــــــــــــــــذكرة 

.املعلومات
العمـــــــل بأمانـــــــة وحســـــــن نيـــــــة واهتمـــــــام ومهـــــــارة وعنايـــــــة 2.

.وحرص وبما يحقق مصوحة مالكي الوحدات
ـــ3. ـــين جميـــــع وقــ ـــي تبــ ـــر االجتماعـــــات التــ ائع تـــــدوين محاضــ

.االجتماعات والقرارات التي اتخذها املجلس

الخامسالتغيير 
بحـذف " معلومـات أخـرى ( "20)تم التعديل علـى املـادة رقـم 

".طلب استثناء في تملك الوحدات( "د)الفقرة 

السادسالتغيير 
ـــم  ــ ـــــرة تــ ــــى الفقــ ــ ــــديل علـ ـــــادة ( ز)التعـــ ـــن املــ ــ ـــــراءات ( "25)مــ إجــ

"االشتراك واالسترداد
:املقترحةالصيغة 
ــــي رفــــــــــــض  ــ ــ ــ ـــترداد فــ ــ ــ ــ ــ ـــتراك أو االسـ ــ ــ ــ ــ ـــــات االشـ ــ ــ ــ ـــــل عمليـ ــ ــ ــ أو تأجيـ

 فـ
 
ي رفـض الصندوق ويحـتفظ بـالحق مـدير الصـندوق أيضـا
ائح هيئـة االشـتراكات فـي حـال مخالفـة املسـتثمر ألنظمـة ولـو 
لــى آخــر، الســوق املاليــة والتــي قــد تفرضــها الهيئــة مــن وقــت إ

وط أو عنــد عـــدم تمكنــه مـــن اســـتيفاء متطلبــات هـــذه الشـــر 
ـــا ـــتراك كــ ـــه تقـــــديم نمـــــوذج االشــ مال واألحكـــــام، أو عـــــدم تمكنــ

.وموقعا ومستوفي مبلغ االشتراك املطلوب

ال فـاق يحق ملدير الصندوق تأجيل أي طلب استرداد في ح
مـن صـافي % 10مجموع طلبات االسترداد في أي يـوم تعامـل 

قـــد قيمـــة أصـــول الصـــندوق فـــي يـــوم التعامـــل ذو العالقـــة، و 
ر مـــدير الصـــندوق، وفـــق تقـــديره، تأجيـــل أي اســـت رداد، يقـــرم

، بغيــة عـــدم تخطــي نســبة ال 
 
فـــي أي % 10بالكامــل أو جزئيــا

ـــــل ـــــام التعامـ ـــن أيـ ــ ــــوم مـ ـــ.  يــ ــ ـــيتم تحديــ ــ ـــة سـ ــ ـــك الحالـ ــ ــــي تلـ د وفـــ
على أسـبقية الطلبات التي سيتم تأجيلها كليا أو جزئيا بناء

ـــذ تقـــــــــديم طلـــــــــب االســـــــــترداد بحيـــــــــث تكـــــــــون األولويـــــــــة لتن ــ ــ فيــ
.الطلبات املستلمة أوال

ـــ ــ ـــم تعليـــ ــ ـــــال تــ ــــي حـــ ــ ـــترداد فـ ــ ـــــات االســـ ـــل طلبــ ــ ـــــتم تأجيـــ ـــد يــ ــ ق وقــ
التعامــــــــل والتــــــــداول فــــــــي ســــــــوق االســــــــهم الســــــــعودية بحيــــــــث

تم يتعســر اســترداد أو تقــويم وحــدات الصــندوق، وســوف يــ
طلباتالتعامل مع طلبات االسترداد املؤجلة قبل 

ـــة االســـــترداد الالحقـــــة فـــــي يـــــوم التعامـــــل التـــــالي بحيـــــث تكـــــون ا ألولويــ
.بالتنفيذ للطلبات املقدمة أوال

السابعالتغيير 
"تعديل شروط وأحكام الصندوق ( "32)تم التعديل على املادة 

:الصيغة املقترحة
o ساسيةموافقة الهيئة وقبول مالكي الوحدات للتغيرات األ

ـــل  مـــــدير الصـــــندوق علـــــى موافقـــــة مـــــالكي الوحـــــدات علـــــى أييحصــ
حكــــام تغييــــر أو تغييــــرات أساســــية مقترحــــة علــــى هــــذه الشــــروط واأل 

وبعـــــد موافقـــــة مـــــالكي الوحـــــدات . بموجـــــب قـــــرار عـــــادي للصـــــندوق 
بموجــــــب قــــــرار عــــــادي للصــــــندوق، يحصــــــل مــــــدير الصــــــندوق علــــــى 

ـــــية امل ـــرات األساســ ــ ـــر أو التغييــ ــ ــــى التغييــ ــ ـــــة علـ ـــة الهيئــ ــ ـــــةموافقــ . قترحــ
":يالتغيير األساس "ألغراض هذه الشروط واألحكام، يقصد ب 

و طبيعتهأي تغيير يؤثر تأثيرا كبيرا على أغراض الصندوق أ•
ي أي تغييـــــــر قــــــــد يكــــــــون لــــــــه تــــــــأثير ســــــــلبي جــــــــوهري علــــــــى مــــــــالك•

الوحدات أو حقوقهم
أي تغيير يغير من حجم املخاطرة للصندوق •
ر االنســــــحاب الطــــــوعي ملــــــدير الصــــــندوق مــــــن منصــــــبه كمــــــدي•

للصندوق أو
ا أي حــــاالت أخــــرى تحــــددها الهيئــــة مــــن وقــــت ألخــــر ويبلــــغ لهــــ•

.مدير الصندوق 

ر أو يخطــــر مــــدير الصــــندوق مــــالكي الوحــــدات ويفصــــح عــــن التغييــــ
لكترونــــي التغييــــرات األساســــية علــــى موقعــــه االلكترونــــي واملوقــــع اال

.أيام قبل تاريخ سريان التغيير( 10)لتداول خالل عشرة 
ـــرات األساســـــية ـــة التغييــ ـــدرج فـــــي التقريـــــر تفاصـــــيل كافــ بعـــــد تـــــاريخ تــ

ال ســـــريان التغييـــــر األساســـــ ي، وفـــــق مـــــا يعـــــده مـــــدير الصـــــندوق عمـــــ
.بأحكام من هذه الشروط واألحكام

ـــل ســــريان التغي ـــترداد وحــــداتهم قبـ ـــرات يحــــق ملــــالكي الوحــــدات اسـ يـ
.األساسية، دون تحمل أي رسوم استرداد

oـــرات ــ ــــى التغييـ ـــــدات علــ ـــــالكي الوحـ ـــــة مـ ـــة وموافقـ ــ ـــــار الهيئـ إخطـ
املهمة
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كتابـة مدير الصندوق بإخطـار الهيئـة ومـالكي الوحـداتيلتزم 
ــــى أال تقــــــل م. بكــــــل تغييــــــر مهــــــم مقتــــــر  علــــــى الصــــــندوق  ـــة علــ هلـــ

يومــا 21إخطــار الهيئــة ومــالكي الوحــدات بــأي تغييــر مهــم عــن 
قبـــــل التـــــاريخ الـــــذي يرغـــــب مـــــدير الصـــــندوق فـــــي إحـــــدا  هـــــذا

.التغيير فيه

" هــــمالتغييــــر امل"ألغـــراض هــــذه الشـــروط واألحكــــام، يقصـــد ب 
:كنكل تغيير ليس أساس ي في هذه الشروط واألحكام، ول

مـــن شـــأنه ألســـباب معقولـــه أن يحمـــل مـــالكي الوحـــدات•
الصندوق على إعادة النظر في مشاركتهم في 

وق عنـــه أي زيـــادة فـــي الـــدفعات مـــن أصـــول الصـــندينـــتج •
الــــى مــــدير الصــــندوق أو أي عضــــو مــــن أعضــــاء مجلــــس إدارة 

لهالصندوق أو أي من التابعين 
الصندوق أي نوع جديد من الدفع من أصول يدخل •
ـــد • بشـــــكل كبيـــــر أنـــــواع أخـــــرى مـــــن الـــــدفع مـــــن أصـــــول يزيــ

أوالصندوق، 
حـــاالت أخـــرى تحـــددها الهيئـــة مـــن وقـــت ألخـــر ويبلـــغأي •

الصندوق لها مدير 

أيـــام مـــن تـــاريخ ســـريانها 10يفصـــح عـــن التغييـــرات املهمـــة قبـــل 
ع علــــــــــــى املوقــــــــــــع اإللكترونــــــــــــي ملــــــــــــدير الصــــــــــــندوق وعلــــــــــــى املوقــــــــــــ
ـــا االلكترونـــــــي للســـــــوق املاليـــــــة وأي وســـــــائل أخـــــــرى تـــــــرخ  ل ــ هـــ

.الهيئة
ـــ ة بعــــد تــــاريخ تــــدرج فــــي التقريــــر تفاصــــيل كافــــة التغييــــرات املهمـ

.سريانها عمال بأحكام هذه الشروط واألحكام
ـــــريان  ــ ــ ـــل ســ ــ ــ ــ ـــــداتهم قبــ ــ ــ ـــترداد وحــ ــ ــ ــ ـــدات اســ ــ ــ ــ ـــــالكي الوحــ ــ ــ ـــق ملــ ــ ــ ــ يحــ

.التغييرات املهمة، دون تحمل أي رسوم استرداد

o ــــى ــ ــ ــ ــ ـــــدات علــ ــ ــ ــ ـــــالكي الوحــ ــ ــ ــ ـــــة مـــ ــ ــ ــ ـــة وموافقــ ــ ــ ــ ــ ـــــار الهيئـــ ــ ــ ــ إخطــ
التغييرات واجبة اإلخطار

يجــــــــــب علــــــــــى مــــــــــدير الصــــــــــندوق إخطــــــــــار الهيئــــــــــة كتابــــــــــة بكــــــــــل 
أيـــام 10التغييـــرات واجبـــة اإلخطـــار الـــى الصـــندوق فـــي غضـــون 

ـــــدو ها ـــن حــ ــ ألغـــــــراض هـــــــذه الشـــــــروط واألحكـــــــام، يقصـــــــد ب . مــ
. مهمكل تغيير ليس بأساس ي وال" التغيير واجب اإلخطار"

ار علــى اإلفصـا  عـن تفاصــيل التغييـرات واجبـة اإلخطـويجـب 
رونياملوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكت

ـــالل لتـــــداول  ـــ. يومـــــا مـــــن تـــــاريخ حدوثـــــه21خــ ــــي التقريــ ـــدرج فـ ر تــ
ســــريانها تفاصـــيل كافــــة التغييــــرات واجبــــة اإلخطــــار بعــــد تــــاريخ

.عمال بأحكام هذه الشروط واألحكام

التغيير الثامن
:في موخ  الصندوق تم تعديل التالي

ـــــة ــــيغة املقترحــ ـــــدمرجـــــــع األداء مؤشـــــــر ســـــــتاندرد : الصـــ ز بـــــــور آنــ
ـــالمي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي االســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعودي املحلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : رمـــــــــــــــــــزه( العائـــــــــــــــــــد الكلـــــــــــــــــــي)الســ

SPSHDSADT

التغيير التاسع
:في موخ  الصندوق تم تعديل التالي

اموتم تعديلها في كافة الشروط واالحك:الصيغة املقترحة
: رسوم األداء

ـــــدير % 20يــــــــدفع الصــــــــندوق رســــــــوم أداء بنســــــــبة  ــ ـــــق مـ ــ إذا حقـ
الصــــــندوق أداء أفضــــــل مــــــن معــــــدل الحــــــاجز والــــــذي يحســــــب 

:كالتالي
.ضرب الفرق بين أداء الصندوق ومعدل الحاجز% 20

:بحيث أن

ي تكـــــون مكونـــــة مـــــن أتعـــــاب أساســـــية وفـــــرق التعـــــديل فـــــ

مستوى األداء
ب إدارة يضاف فرق التعديل في مستوى األداء الـى أتعـا

ـــك الصـــــندوق أو يطــــــر  منهـــــا بالنســــــبة والتناســـــب، وذ لـــ
ى علــ. بنــاء  علــى مقارنــة أداء الصــندوق ومعــدل الحــاجز

أن ال يـــــــنخفض مجمـــــــوع فـــــــرق التعـــــــديل وأتعـــــــاب إدارة 

(0)الصندوق عن 
فع فـي يتم احتسـاب رسـوم االداء بشـكل ربـع سـنوي وتـد

ســـوم نهايــة الســنة املاليــة، و ســـتحق مــدير الصــندوق ر 
قيمــــة األداء فـــي الســــنة املاليــــة التاليـــة أو عنــــد اســــترداد

.الوحدات
 ل ربــــع رســــوم االداء للســــنة املاليــــة االولــــى بشــــكتحســــب

ة ســـــنوي مـــــن تـــــاريخ انطـــــالق الصـــــندوق الـــــى آخـــــر الســـــن
ولكــن تــدفع بعــد م2016ديســمبر 31املاليــة املنتهيــة فــي 

شــــــهرا مــــــن تــــــاريخ االنطــــــالق، ومــــــن ثــــــم تــــــدفع 12مــــــرور 
.الرسوم بعد انتهاء كل سنة مالية للصندوق 
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التغيير العاشر
:تم إضافة التالي في موخ  الصندوق 

م معـــدل الحـــاجز يتغيـــر كـــل ســـنة تقويميـــة ويـــت: معـــدل الحـــاجز
مبر مـن حسابه في يوم العمل الثالث قبل األخيـر مـن شـهر ديسـ

: كالتالي( 0سنة )السنة التقويمية السابقة 
معدل التضخم+ شهرا 12سايبد= معدل الحاجز

%7.5والحد األعلى % 2.5الحد األدنى ملعدل الحاجز 

التغيير الحادي عشر
:تم إضافة البند التالي تحت فقرة التعريفات

ة أحد  معدل تضخم معلن من قبل مؤسس: معدل التضخم

النقد العربي السعودي على أساس سنوي 
مصـــدر املعلومـــات: طريقـــة حســـاب معـــدل التضـــخم الســـنوي )

ة هــو أحــد  نشــرة إحصــائية شــهرية متاحــة علــى موقــع مؤسســ
خيــر مــن النقــد العربــي الســعودي فــي يــوم العمــل الثالــث قبــل األ 

ـــة  ــ ـــــنة التقويميــ ـــن الســ ــ ـــــمبر مــ ـــهر ديســ ــ ــــمى . 0شــ ـــم املســـ ــ ــــي القســ فـــ
عنوان يوجـــد جـــدول بـــال" األرقـــام القياســـية لتكـــاليف املعيشـــة"
ـــــة" ــ ـــــة املعيشــ ــ ـــــ ي لتكلفــ ــ ـــــرقم القياســ ــ ط حيـــــــــث نأخـــــــــذ املتوســـــــــ" الــ

ـــم يـــــتم حســـــاب 0للســـــنة " الـــــرقم القياســـــ ي العـــــام"الشــــهري لــــــ  ثــ

(.نسبة التغير مقارنة بنفس الفترة من العام السابق

التغيير االثني عشر 
:تم اضافة البند التالي تحت فقرة التعريفات

بــــين ( شــــهرا12ملــــدة ســــايبيد)معــــدل العائــــد : شــــهرا12ســــايبيد
ـــن  ـــعودية املصــــــدر مـــ ــــوك الســـ ــــومبرجالبنــ ــــوم الثالــــــثبلــ ـــل لليــ قبـــ

الرمـــز فــــي ( )0ســـنة )األخيـــر مـــن شـــهر ديســـمبر للســــنة الســـابقة 
أو اي رمــز يعطــي نفــس مجموعــة SAID12M Index: بلــومبرج
(البيانات

التغيير الثالث عشر
ـــم إضـــــافة الفقـــــرة  ــــى ا( ضـــــريبة القيمـــــة املضـــــافة( )و)تــ ملـــــادة علـ

:الرسوم واملصاريف( 11)
ف فـي ما لم يذكر خالف ذلك يشار إلـى جميـع الرسـوم واملصـاري

هــــــــــــذه الشــــــــــــروط واألحكــــــــــــام دون احتســــــــــــاب ضــــــــــــريبة القيمــــــــــــة 
ة املضـــافة املضـــافة، وبالتـــالي فـــي حـــال اســـتحقاق ضـــريبة القيمـــ

أو على أي خدمة أو سلعة مقدمة من الغيـر لصـالح للصـندوق 

 للصندوق، 
 
مدير الصندوق بصفته مديرا

ة بعـــين يلتـــزم مـــدير الصـــندوق بأخـــذ املســـتحقات الضـــريبي
ندوق االعتبــــار حيــــث يــــتم زيــــادة املقابــــل املــــدفوع مــــن الصــــ

يمـــة ملـــزود الخدمـــة ذات العالقـــة بقيمـــة تعـــادل ضـــريبة الق
ك، يجـدر وبنـاء  علـى ذلـ. على الصـندوق املضافة املستحقة

طبيق ضريبة على املستثمرين األخذ بعين االعتبار كيفية ت
ق أو تلـــك املســـتحقة للصـــندو القيمـــة املضـــافة علـــى املبـــالغ

.املستحقة على الصندوق 

ان أي ويحــق ملــالكي الوحــدات اســترداد وحـــداتهم قبـــل ســري

تغير مهم دون فرض أي رسوم استرداد إن وجدت

التغيير الرابع عشر
يتــــال صــــندوق ســــدكو كاب)تغييــــر فــــي عضــــوية مجلــــس إدارة 

ـــــتق( الصـــــــندوق )املـــــــرن لألســـــــهم الســـــــعودية  ــــبب اســ ــ الة بسـ

:أعضاء مجلس اإلدارة وهم

(عضو غير مستقل)حسن الجابري / األستاذ

(عضو غير مستقل)جميل حسوبة / األستاذ
ليصـــــــــبح أعضـــــــــاء مجلـــــــــس إدارة الصـــــــــندوق بعـــــــــد التغييـــــــــر

:كالتالي
عضــــــو مســــــتقل ورئــــــيس )عبــــــد الــــــر وف باناجــــــه . د

(مجلس إدارة الصندوق 

 (عضو غير مستقل)سامر أبو عكر / األستاذ

 (عضو مستقل)طارق لنجاوي / األستاذ

(عضو غير مستقل)أيمن البشير . م

 (عضو غير مستقل)عبد الوهاب عابد / األستاذ
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التغيير الخامس عشر

تحـــت فقـــرة " أهـــداف صـــندوق االســـتثمار( "8)تـــم تعـــديل املـــادة 

ـــتبدال " الشـــــروط و األحكـــــام" ى نمـــــو رأس املـــــال علـــــى املــــــد"باســ

"تحقيق عوائد إيجابية مطلقة"و تعديلها الى " الطويل
:لصيغة الحالية

ندوق صـندوق ســدكو كابيتـال املــرن لألســهم السـعودية، هــو صــ
نمــــــــــو رأس املــــــــــال علــــــــــى املــــــــــدى اســــــــــتثماري مفتــــــــــو  يهــــــــــدف إلــــــــــى

ة فــــي مــــن خــــالل اإلســــتثمار فــــي أســــهم الشــــركات املدرجــــالطويــــل
ي الســـــــــــــوق املاليـــــــــــــة الســـــــــــــعودية باالضـــــــــــــافة الـــــــــــــى االســـــــــــــتثمار فـــــــــــــ

تالطروحات االولية في السعودية واالمارات وقطر والكوي
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دول )"واملغربوتونسومصرواالردنوالبحرينوعمان
طضوابمعيتفقبما،"(أفريقياوشمالاألوسطالشرق 

شركةللالشرعيةالهيئةمناملعتمدةالشرعيةاإلستثمار
وسدك)املاليةلألوراقوالتنميةلالقتصادالسعودية

(كابيتال
:املقترحةالصيغة

Sedco)السعوديةلألسهماملرن كابيتالسدكوصندوق 

Capital Saudi flexi Equities Fund)،
دعوائتحقيقإلىيهدفمفتو استثماري صندوق وهو

شركاتالأسهمفياإلستثمارخاللمنوذلكمطلقةإيجابية
الستثماراالىباالضافةالسعوديةاملاليةالسوق فياملدرجة

لكويتواوقطرواالماراتالسعوديةفياالوليةالطروحاتفي
دول )"واملغربوتونسومصرواالردنوالبحرينوعمان
طضوابمعيتفقبما،"(أفريقياوشمالاألوسطالشرق 

شركةللالشرعيةالهيئةمناملعتمدةالشرعيةاإلستثمار
وسدك)املاليةلألوراقوالتنميةلالقتصادالسعودية

.(كابيتال
:عشرالسادسالتغيير

االستثماراستراتيجية"التاسعة(9)رقماملادةتعديلتم
ندوق صأهداف"علىجرى الذيللتغييرنتيجة"الرئيسية
:"االستثمار
:الحاليةالصيغة

التاليةةالرئيساالستثماراستراتيجياتالصندوق يتبنى
:أھدافهلتحقيق

اليةاملالسوق فياملدرجةالشركاتأسھمفياالستثمار
ة،الشرعياإلستثمارضوابطمعاملتوافقةالسعودية
.سهماأل لهذهاألولويةوحقوق الشرعية،الهيئةمناملعتمدة

يفأصولهالستثمارباملرونةيتمتعالصندوق أنكما
الشرق ل لدو األسهمبأسواقاألوليةالطروحاتفياكتتابات
.أفريقياوشمالاألوسط

ركاتالشعددحيثمنالصندوق محفظةاستثماراتتتنوع
فيركاتالشتلكورسملةالقطاعات،وتنوعفيها،املستثمر
سعوديةالاملاليةالسوق فيمدرجةأسهمكانتسواء  السوق 

شمالو األوسطالشرق لدول األسهمأسواقفياكتتاباتأو
تلكفيةالكامنالسوق مخاطرتقلي بغرضوذلكأفريقيا،
.املحفظة

دالنقأسواقصناديقفياالستثمارللصندوق ويجوز 
فيالشر عةألحكاممتوافقةتكون وعاماطرحااملطروحة

لسوق اهيئةقبلمنواملرخصةالسعوديةالعربيةاململكة
البنوكمعالسعوديبالريالاملرابحةصفقاتفيأواملالية

.يالسعودالعربيالنقدمؤسسةاشرافتحتالسعودية
من%10مناكثراالستثمارنسبةتتجاوز الانهبحيث

ندوق الصملصىوحةواحدمصدرألياملصدرةاملاليةاألوراق
وق السفيالشركاتاسهمفياالستثماريتمولن.العام

أما.السعوديالسوق غيرماليسوق أيفيأوالثانوي 
فيشتراكاال للصندوق فيمكناالوليةلالكتتباتبالنسبة

يفسوق ايأوالسعوديالسوق فياالوليةاالكتتابات
هذهتعريفتمكماافريقياوشمالاألوسطالشرق منطقة

.سابقااالسواق
:املقترحةالصيغة
لخالمنمطلقإيجابيعائدتحقيقالصندوق يستهدف
:كالتاليمختلفةاستثمارطريقتيتطبيق
قدمتالتيالشركاتأسهمفيالصندوق سيستثمرأوال،

يةالحالقيمهامقارنةعندغيرهامنأكبرارتفاعفرصة
هذهمنتخارجناولكنتقديراتنابحسبالعادلةبالقيم

مالقيهذهإلىبوصولهامرهونايكون لناالستثمارات
ستهدفاملاإلجماليلعائدهالصندوق بتحقيقوإنماالعادلة

ىإلباإلضافةاملتوقعةوالتكلفةالحاجزمعدلمجموع)
(املفترضالسوق مخاطرةمعدل
األسهمينبأصولهتوز عتغييرإلىالصندوق سيعمدثانيا،

حققهاالتياألربا لجنيكبيرةوبمبالغمتكرر بشكلوالنقد
السوق لتحركاتتوقعاتناكانتحالفيالصندوق 
ستقبليةاملنظرتناتحديدويتم.ذلكتقتض ياملستقبلية

والتحليل(ةالكليالعوامل)التنازليالتحليلعلىبناءللسوق 
(عارهابأسمقارنةاملاليةلألوراقالعادلةالقيم)التصاعدي

غيرملرن ااألصول توز عاستراتيجيةالصندوق سيتبعكما
.الهدفلتحقيقأساسيةكركيزةاملقيد

 الصندوق سيتبنىكما
 
التاليةيسةالرئاإلستراتيجياتايضا

:أھدافهلتحقيق
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اليةاملالسوق فياملدرجةالشركاتأسھمفياالستثمار
ة،الشرعياإلستثمارضوابطمعاملتوافقةالسعودية
.سهماأل لهذهاألولويةوحقوق الشرعية،الهيئةمناملعتمدة

يفأصولهالستثمارباملرونةيتمتعالصندوق أنكما
الشرق ل لدو األسهمبأسواقاألوليةالطروحاتفياكتتابات
.أفريقياوشمالاألوسط

ركاتالشعددحيثمنالصندوق محفظةاستثماراتتتنوع
فيركاتالشتلكورسملةالقطاعات،وتنوعفيها،املستثمر
سعوديةالاملاليةالسوق فيمدرجةأسهمكانتسواء  السوق 

شمالو األوسطالشرق لدول األسهمأسواقفياكتتاباتأو
تلكفيةالكامنالسوق مخاطرتقلي بغرضوذلكأفريقيا،
.املحفظة

دالنقأسواقصناديقفياالستثمارللصندوق ويجوز 
فيالشر عةألحكاممتوافقةتكون وعاماطرحااملطروحة

لسوق اهيئةقبلمنواملرخصةالسعوديةالعربيةاململكة
البنوكمعالسعوديبالريالاملرابحةصفقاتفيأواملالية

.السعوديالعربيالنقدمؤسسةاشرافتحتالسعودية

من%10مناكثراالستثمارنسبةتتجاوز الانهبحيث
ندوق الصملصىوحةواحدمصدرألياملصدرةاملاليةاألوراق
وق السفيالشركاتاسهمفياالستثماريتمولن.العام

.السعوديالسوق غيرماليسوق أيفيأوالثانوي 
فياالشتراكللصندوق فيمكناالوليةلالكتتباتبالنسبةأما

يفسوق ايأوالسعوديالسوق فياالوليةاالكتتابات
هذهتعريفتمكماافريقياوشمالاألوسطالشرق منطقة

.سابقااالسواق

:عشرالسابعالتغيير
فقرةتحت"اإلداءمخاطر"(25)رقماملادةإضافةتم

"األحكاموالشروط"
يةإيجابعوائدلتحقيقالصندوق يسعى:األداءمخاطر.25

أكثرسوق الفيهايرتفعحاالتهنالكيكون فقدلذلكوتبعا
أنللصندوق يمكنكماالصندوق أداءارتفاعمنبكثير
وقعمتغيرأومفاجئانخفاضبسببسلبياعائدايحقق

.لألسواق
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ومعلوماااااااااااات اخااااااااااار  أخااااااااااار  أوجبااااااااااات بياناااااااااااات 
:الالئحة تضمينها في هذا التقرير

-06-30يــــة مرفــــق القــــوائم املاليــــة األوليــــة للفتــــرة املنته
2018

معلومااااات أخاااار  ماااان شااااكيها أن تم اااان مااااالكي
الوحدات من اتخاذ قارار مادروس ومبناي علاى
معلومااااااااات كا يااااااااة بشااااااااكن الصااااااااندوق خااااااااالل 

:الفترة 

كام عدا التغييرات التي حدثت على الشروط و االح
ها خالل الفترة  ال توجد أي معلومات أخرى من شأن
أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس 

الل ومبني على معلومات كافية بشأن الصندوق خ
.الفترة

فااااااااي اذا كاااااااان الصااااااااندوق رسااااااااتثمر بشاااااااكل كبياااااااار 
صااااناديت اسااااتثمار أخاااار  ي ااااب اال صاااااح عاااان

ندوق نسااابة رساااوم االدارة ا حتسااابة علاااى الصااا
:نفسه والصناديت التي رستثمر بها

وق ال توجــــد نســــبة رســــوم إدارة محتســــبة علــــى الصــــند
.نفسه أو الصناديق التي يستثمر لها

ل بيااان حااول العمااوالت الخاصااة التااي حصاا
:عليها مدير الصندوق خالل الفترة

ال توجـــــــــد عمـــــــــوالت خاصـــــــــة حصـــــــــل عليهـــــــــا مـــــــــدير 
.الصندوق خالل الفترة
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:املعلوماتمنملزيد
966+:هاتف (0)12 690 6555
966+: اكس (0)12 690 6555

13396بريدصندوق 
21493جدة

السعوديةالعربيةاململ ة
رقم رخصة هيئة السوق املالية

11157-37
www.sedcocapital.com
info@sedcocapital.com
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هامةمالحظة

"(كابيتالسدكو"بعدافيمتعرف)املاليةلألوراقوالتنميةلالقتصادالسعوديةللشركةالتجاري االسمكابيتال،سدكوقبلمناعدادهاتمالوثيقةهذه
الأنهاكماكتمالهوااملحتوى بخصوصضماناتأيتقدمالكابيتالسدكوفإنذلكمنالرغمعلىولكناملعرفةدرجاتوبأقص ىاالهتمامدرجاتبأعلى
وقتفيكابيتالكولسهيالوثيقةهذهفيعنهااملعبراآلراء.فيهالواردةاملعلوماتاستخداممننجمتتكون قدخسارةأيعناملسؤوليةبتحملتقبل

الوثيقةهذهقديمتتم.مدققةغيرهيالوثيقةهذهفياألرقامكلفإنذلكخالفيذكرلموما.انذارسابقدون وقتأيفيللتغييرقابلةوهيكتابتها
مصرفيةبعملياتالقيامأواملاليةاألوراقبيعأوبشراءتوصيةأوعرضاتمثلالأنهاكما.للمتلقيالخاصولالستخدامفقطاملعلوماتإتاحةبغرض

ظروفهمعتوافقتالواردةاملعلوماتكانتاذامابمراجعةيقومبأنخاصبشكلاملتلقيينصح.الخاصلحكمهاملتلقياستخدامعنتغنيالأنهاكما
الوثيقةهذهانتاجبإعادةيسمحال.(الحاجةعند)خبيراستشارةمعأخرى عواقبأيأوضريبيأوتنظيميأوقانونيجانباييخ فيماالخاصة

غير-اقامتهكانمأوجنسيتهبموجب–شخ أليموجهةغيرصريحوبشكلالوثيقةهذهأنكما.كابيتالسدكومنخطيةموافقةبغيركلياأوجزئيا
توز عهاأوأخذهابمسمو غيرذلكبعدارسالهاسيتممنهانسخةأيأوالوثيقةوهذه.املحليالقانون بمجوباملعلوماتهذهإلىبالوصول لهمسمو 
USقانون معنىحسب)أمريكيشخ أيأواألمريكيةاملتحدةالوالياتداخل Securities Act مخاطرتشملاالستثماراتكل.(سياقهفي1933

مقارنةلقيمتهااألجنبيةالعمالتبخسارةمتعلقةاضافيةمخاطرتشملاألجنبيةبالعمالتاالستثمارات.والعوائدالقيمةبتذبذباملتعلقةتلكخصوصا
مؤشرات.مستقبليأوحاليأداءأليبضمانةوليستاآلداءعنإشارةمجردهياملاليةاألسواقوسيناريوهاتالتاريخياألداء.للمستثمراملرجعيةبالعملة
يخ وفيما.هيتجاوز أواملؤشرأداءإلىسيصلاألداءبأنضمانأيهنالكليسأنهكمااالستثمارمنالنقودسحبأواالشتراكرسومتشملالاألداء
ذلك؛خالفوأتعويضاتهممنكجزءأخرى أطرافمنمبالغتستلمأوأخرى ألطرافتدفعأناملمكنمنكابيتالسدكوفإناالستثماري املنتجهذا

أو/املصرفنماضافيةمعلوماتعنالحصول املمكنمن.(االحتفا رسومأوالطر رسوم:املثالسبيلعلى)املتكررهأوالواحدةاملرةكتعويضات
.اعالنيةغراضأل نشرهاوتمتسويقيةمادةعنعبارةمجملهافيالوثيقةهذه.استثناءهيمكنالاملصالحتضاربامكانية.املصرفيعالقتكمدير

tel:+966 (0)12 690 6555
tel:+966 (0)12 690 6555
http://www.sedcocapital.com/
mailto:info@sedcocapital.com























































	SC FLEXI SAUDI EQUITY FUND-SemiAnnual Report_Arabic
	Elite FS June 2018 Arabic

