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

التقرير األولي للفترة املنتهية في 2018-06-30

صندوق الخزينة سدكو كابيتال
ألسواق النقد

النقاط الرئيسية

• معلومات صندوق االستثمار
• مدير الصندوق
• القوائم املالية

معلومات الصندوق
اسم صندوق االستثمار:

صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية (صندوق
املرن
سابقا).
السعودية
لألسهم
النخبة
قام مدير الصندوق بعد إشعار هيئة سوق املال ومالكي
الوحدات بإجراء عدة تغييرات خالل شهر مايو 2018م
شملت تغيير اسم الصندوق باإلضافة إلى عدد من
التغييرات في شروط وأحكام الصندوق .املزيد من التفاصيل
حول هذه التغييرات في الصفحة رقم  4من هذا التقرير.

سياسة توزيع األرباح:
ال ينطبق حيث أن الصندوق يهدف إلى
نمو رأس املال

أهداف و سياسات االستثماروممارساته:

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).
تقاريرالصندوق:
بيانات الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل.
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مديرالصندوق
اسم و عنوان مدير الصندوق:

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

اسم و عنوان مدير الصندوق من الباطن
أو مستشاراالستثمار (إن وجد):
ال يوجد ،حيث أن الصندوق يدار داخليا

مراجعة ألنشطة االستثمارخالل الفترة :

الرجاء مراجعة تقرير أداء الصندوق في الفقرة
التالية

تقريرعن أداء صندوق االستثمارخالل الفترة:
ارتفع الصندوق بـ %9.68خالل النصف األول من هذا
العام في مقابل ارتفاع محيطه االستثماري بـ %12.11
خالل ذات الفترة .وأتى معظم الناتج اإليجابي للصندوق
من األسهم التالية :بدجت وبتروكيم والتصنيع حيث
ساهمت في أداء الصندوق بـ 46و 38و  34نقطة أساس
على التوالي .وفي املقابل فإن أسهم شركات سالمة
وإكسترا والخدمات األرضية كانت أكبر املساهمين في
األداء السلبي للصندوق حيث تسببت بانخفاض األداء
بـ  29و 17و  11نقطة أساس على التوالي.
وشهد السوق ارتفاعا عاما في شهري يناير ومارس بينما
شهد شهر فبراير انخفاضا تصحيحيا ،أما في الربع
الثاني من العام فقد شهد السوق ارتفاعا بنسبة .%5.6
قامت الحزمة التوسعية التي أعلنت عنها الحكومة في
شهر يناير بتخفيض أثر إصالحات ميزانية العام 2018
بنحو  ،%84وبالتالي فلم يشهد االنفاق االستهالكي
االنخفاض املتوقع .باإلضافة إلى ذلك دعمت أرقام
امليزانية للربع األول الوضع اإليجابي لألسواق حيث بقي
العجز عند مستويات  %18للسنة ككل مدعوما
بارتفاع الدخل غير النفطي بنحو  %63على أساس
سنوي.
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باإلضافة إلى ذلك تم اإلعالن عن نمو الناتج املحلي
اإلجمالي للسعودية بنحو  %1.2خالل الربع األول من
العام مدفوعا بنمو الناتج املحلي غير النفطي بنحو
 %1.6إال أنه تأثر سلبا بنمو الناتج املحلي النفطي بنحو
 %0.6فقط .كما صدرت أرقام معدالت التضخم لشهر
مايو إذ بلغت  %2.3مقارنة بـ  %2.6في شهر ابريل و %3
في شهر يناير بالرغم من بدء تطبيق ضريبة القيمة
املضافة البالغة  .%5وأخيرا وليس آخرا قام بعض
مديري االستثمار النشط العامليين باستثمار نحو 3.3
مليار دوالر أمريكي في السوق املحلي خالل النصف االول
من هذا العام بناء على توقعاتهم بضم السوق السعودي
ملؤشري فوتس ي ومورقان ستانلي لألسواق الناشئة .وقد
شهد النصف األول في نهايته أول تداوالت للسوق بعد
إعالن انضمامه ملؤشر مورقان ستانلي لألسواق الناشئة
في تاريخ  23يونيو بوزن  %2.6والذي سيتم تطبيقه على
مرحلتين في كل من شهر مايو وشهر أغسطس  .2019أما
بالنسبة النضمام السوق السعودي ملؤشر فوتس ي
لألسواق الناشئة فقد تم اإلعالن عنه في مارس 2018
على أن يتم تطبيقه في مارس .2019
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على صعيد اإلصالحات ،تم تحويل أرامكو إلى شركة
مساهمة بقيمة  60مليار ريال سعودي ،وتم تخفيف
القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية االجنبية
املؤهلة بشكل أكبر لجذب االستثمارات الخارجية،
باإلضافة إلى زيادة حدود امللكية األجنبية للشركات
املدرجة ،وتم إطالق نظام خدمة الحفظ املستقل في
تداول ،وتم تسهيل ضوابط قانون الرهن العقاري من
قبل مؤسسة النقد العربي السعودي باإلضافة الى تعديل
الية احتساب نسبة القروض للودائع لتحفيز عملية
اإلقراض .كما أعلنت أرامكو السعودية عن بعض األرقام
األولية مليزانيتها السنوية وقد أظهرت أرباحا بنحو 34
مليار دوالر للنصف األول من عام  2017مرتفعة بنحو
 %350وتتجه الشركة إلعادة هيكلة أصولها غير النفطية.
أيضا قامت شركة تداول بإنشاء غرفة مقاصة مستقلة
برأس مال يبلغ  160مليون دوالر أمريكي وتم إطالق
برنامج تطوير القطاع املالي  2020لدفع النمو في قطاعي
املال والتأمين.
أما بالنسبة للتنمية ،فقد تم منح عقد بقيمة  1.1مليار
دوالر أمريكي وتم توقيع صفقة بقيمة  10مليار دوالر
أمريكي ملشروع مدينة نيوم التي يقدر أن يصل حجم
االستثمارات فيها الى  500مليار دوالر أمريكي .وأيضا تم
اإلعالن عن بدء التشغيل التجريبي ملطار مدينة جدة
الجديد في شهر مايو  2018على أن يبدأ التشغيل الكامل
في الربع األول من عام .2019
 .عالوة على ذلك ،وقعت كل من اململكة العربية
السعودية والواليات املتحدة األمريكية صفقات بقيمة
 400مليار دوالر أمريكي خالل آخر زيارة لولي العهد
السعودي الى الواليات املتحدة األمريكية .ووقعت شركة
أي إم س ي األمريكية صفقة إلطالق أول سينما في اململكة
العربية السعودية ،كما تم إطالق مشروع مدينة القدية
الترفيهية (يتوقع أن تدعم الناتج املحلي اإلجمالي بنحو 4.5
مليار دوالر أمريكي وتبلغ مساحتها  334كليو متر مربع)
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ووقع صندوق االستثمارات العامة عقدا مع شركة
سيكس فالقز األمريكية لبناء حديقة ترفيهية ضمن
املشروع .كما تم منح شركة فوكس سينما رخصة تقدر
بـ  533مليون دوالر لتعمل في اململكة العربية
السعودية .وأخيرا تم اإلعالن عن بدء التشغيل
التجاري لقطار الحرمين في الربع الثالث من العام.
ارتفع سعر برميل برنت للنفط بنحو  %19ليصل الى
 80دوالر أمريكي للبرميل قبل أن يعاود الهبوط ليستقر
عند مستوى  75دوالر أمريكي للبرميل .تم احتساب
سعر برميل البترول عند  55دوالرا أمريكيا بالنسبة
للموازنة السعودية في عام  2018أما متوسط سعر
البترول للنصف األول من هذا العام هو  71دوالرا
أمريكيا للبرميل .عالوة على ذلك ،تشير التقديرات
األولية من تحصيل ضريبة القيمة املضافة إلى أن
أرقام السنة الكاملة ستتجاوز التقديرات املدرجة في
امليزانية .لذلك ،بالتالي يبدو أن وضع االقتصاد الكلي
قويا ومستقرا .وقد سجلت نتائج الشركات للربع األول
ارتفاعا بنحو  %4.4على أساس سنوي بعد  8أرباع من
االنخفاض املستثمر .باإلضافة إلى ذلك فقد شهدت
املبيعات عبر نقاط البيع نوعا من الثبات بعد
انخفاض مستثمر ملدة ثالثة أعوام.
وباملض ي قدما فإن النصف الثاني من هذا العام
سيشهد إعالن نتائج الربع الثاني والثالث للشركات
والذي يبدو إيجابيا بسبب النتائج اإليجابية املتوقعة
ألكبر قطاعين في السوق :القطاع املالي وقطاع
البتروكيماويات مدفوعين بارتفاع في هوامش الربح
للبنوك .باإلضافة إلى ذلك فإن التحليل التاريخي ألداء
األسواق عند انضمامها ملؤشر مورقان ستانلي
لألسواق الناشئة يوضح أن السوق يتفاعل من إعالن
االنضمام بشكل تدريجي بسبب الدخول التدريجي
للمستثمرين النشطين قبل تاريخ االنضمام الفعلي.
ولذلك فإن هنالك احتمالية كبيرة ألن يكون أداء
السوق إيجابيا خالل الفترة القادمة.
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تفاصيل أي تغيرات حدثت على الشروط واألحكام خالل الفترة:
التغييراألول:
تم التعديل على اسم الصندوق.
الصيغة املقترحة:
ص ـ ـ ـ ــندوق س ـ ـ ـ ــدكو كابيت ـ ـ ـ ــال امل ـ ـ ـ ــرن لألس ـ ـ ـ ــهم الس ـ ـ ـ ــعودية
(الصندوق)
التغييرالثاني:
ت ـ ــم التع ـ ـ ــديل علـ ـ ــى امل ـ ـ ــادة رقـ ـ ــم ( " )13التص ـ ـ ــفية وتع ـ ــين
مصف" “وفقا للمادة  ”22الى "وفقا للمادة "20
الصيغة املقترحة:
لهيئ ــة الس ــوق املالي ــة الح ــق ف ــي ع ــزل م ــدير الص ــندوق أو
اسـ ــتبداله وذلـ ــك وفقـ ــا للمـ ــادة ( )20مـ ــن الئحـ ــة صـ ــناديق
االستثمار (الصناديق العامة).
التغييرالثالث:
ت ـ ـ ـ ــم إضـ ـ ـ ـ ــافة الفق ـ ـ ـ ــرة (د) " اجتماع ـ ـ ـ ـ ــات مجل ـ ـ ـ ـ ــس إدارة
الصندوق" على املادة رقم (" )14مجلس إدارة الصندوق"
(د) اجتماعات مجلس إدارة الصندوق:
 .1يجوز ملجلس إدارة الصندوق املوافقة علـى القـرارات
بشــكل مســتعجل مــن خــالل التمريــر عبــر الفــاكس أو
البري ــد االلكترون ــي ،عل ــى أن ي ــتم ع ــرض أي قـ ـرار مـ ـن
ه ـ ــذا القبي ـ ــل علـ ـ ــى مجل ـ ــس إدارة الص ـ ــندوق فـ ـ ــي أول
اجتماع الحق للتوثيق الرسمي.
 .2بمكـ ـ ــن عق ـ ـ ــد اجتماع ـ ـ ــات مجل ـ ـ ــس إدارة الص ـ ـ ــندوق
والتص ـ ــويت فيهـ ــا عـ ــن طريـ ــق الوس ـ ــائل التكنولوجيـ ــا
الحديثة.
 .3يق ـ ــوم مجل ـ ــس إدارة الص ـ ــندوق بتوثي ـ ــق اجتماعاتـ ـ ـه
وإعــداد محاضــر املــداوالت واملناقشــات ،بمــا فــي ذلــك
عمليـ ــات التصـ ــويت التـ ــي ت ــتم .ويجـ ــب الحفـ ــا علـ ــى
هــذه املحاضــر املنظمــة ويحــتفظ لهــا لســهولة الرجــوع
إليها بشكل صحيح.
 .4ال يج ــوز لعض ــو مجل ــس إدارة الص ــندوق أن يص ــوت
علـ ــى أي ق ـ ـرار لـ ــه مصـ ــوحة فيـ ــه ،سـ ــواء كـ ــان بصـ ــورة
مباش ــرة أو غي ــر مباش ــرة .ويج ــب اإلفص ــا ع ــن مث ــل
هذه املصوحة إلى مجلس إدارة الصندوق.
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التغيير الرابع:
ت ـ ـ ــم التع ـ ـ ــديل عل ـ ـ ــى املـ ـ ـ ــادة " 14مجلـ ـ ـ ــس إدارة الصـ ـ ـ ــندوق" (ب)
"املسؤوليات" الفقرات من "”8-1
الصيغة املقترحة:

.1

.2
.3
.4

.5

.6

املوافقــة علــى جمي ــع العقــود والق ـرارات والتقــارير الجوهري ــة
التــي يكــون الصــندوق العــام طرفــا فيهــا ،و شــمل ذلــك – علــى
س ـ ــبيل املث ـ ـ ــال ال الحص ـ ــر – املوافق ـ ـ ــة علـ ـ ــى عقـ ـ ــود تق ـ ـ ــديم
خــدمات االدارة للصــندوق ,وعقــود تقــديم خــدمات الحفــظ,
وال يشمل ذلك العقود املبرمـة وفقـا للقـرارات االسـتثمارية فـي
شــأن أي اســتثمارات قــام لهــا مــدير الصــندوق او ســيقوم لهــا
في املستقبل.
اعتم ـ ــاد سياس ـ ــة مكتوب ـ ــة فيم ـ ــا يتعل ـ ــق بحق ـ ــوق التص ـ ــويت
املتعلقة بأصول الصندوق.
االشراف ،ومتى كان ذلك مناسبا ،املوافقة أو املصادقة علـى
أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.
االجتماع مرتين سنويا على األقل مع لجنة املطابقة وااللتزام
ل ــدى م ــدير الص ــندوق أو مس ــؤول املطابق ــة وااللتـ ـزام لدي ـ ـه
ملراجعــة التـزام الصــندوق جميــع القــوانين واألنظمــة واللــوائح
ذات العالقة ،و شمل ذلك – على سبيل املثال ال الحصر –
املتطلبات املنصوص عليها في هذه الالئحة.
ف ــي حال ــة مجل ــس إدارة الص ــندوق ع ــام مغل ــق ،املوافق ــة مت ـى
كــان ذلــك مناســبا علــى التغييـرات واجبــة االشــعار املنصــوص
عليهــا فــي املــادة ( )58مــن هــذه الالئحــة فيمــا يخـ الصــندوق
الع ـ ــام املغل ـ ــق وذل ـ ــك قب ـ ــل اش ـ ــعار م ـ ــدير الص ـ ــندوق للهيئ ـ ـة
ومالكي الوحدات.
التأكـد مـن اكتمـال ودقــة شـروط وأحكـام الصـندوق ومــذكرة
املعلوم ـ ــات واي مسـ ــتند اخـ ــر (س ـ ــواء أكـ ــان عق ـ ــدا ام غيـ ــره)
يتض ـ ـ ـ ــمن إفص ـ ـ ـ ــاحات تتعل ـ ـ ـ ــق بالص ـ ـ ـ ــندوق الع ـ ـ ـ ــام وم ـ ـ ـ ــدير
الصــندوق وإدارتــه للصــندوق العــام ،إضــافة الــى التأك ـد م ــن
توافق ما سبق مع أحكام هذه الالئحة.
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 .1التأكـ ــد مـ ــن قيـ ــام مـ ــدير الصـ ــندوق بمسـ ــؤولياته بمـ ــا
يحقـ ــق مص ــوحة مـ ــالكي الوح ــدات وفق ــا ألحك ــام هـ ــذه
الالئح ـ ـ ـ ـ ــة وش ـ ـ ـ ـ ــروط وأحك ـ ـ ـ ـ ــام الص ـ ـ ـ ـ ــندوق وم ـ ـ ـ ـ ــذكرة
املعلومات.
 .2العم ـ ــل بأمان ـ ــة وحس ـ ــن ني ـ ــة واهتم ـ ــام ومه ـ ــارة وعناي ـ ــة
وحرص وبما يحقق مصوحة مالكي الوحدات.
 .3ت ــدوين محاض ــر االجتماع ــات الت ــي تب ــين جمي ــع وقـ ـائع
االجتماعات والقرارات التي اتخذها املجلس.
التغيير الخامس
تم التعديل علـى املـادة رقـم (" )20معلومـات أخـرى" بحـذف
الفقرة (د) "طلب استثناء في تملك الوحدات".
التغيير السادس
تـ ــم التع ـ ــديل عل ـ ــى الفقـ ــرة (ز) مـ ــن امل ـ ــادة (" )25إج ـ ـراءات
االشتراك واالسترداد"
الصيغة املقترحة:
رفـ ـ ـ ــض أو تأجيـ ـ ـ ــل عمليـ ـ ـ ــات االش ـ ـ ــتراك أو االس ـ ـ ــترداد ف ـ ـ ــي
الصندوق ويحـتفظ بـالحق مـدير الصـندوق أيضـا فـي رفـض
االشـتراكات فـي حـال مخالفـة املسـتثمر ألنظمـة ولـوائح هيئـة
الســوق املاليــة والتــي قــد تفرضــها الهيئــة مــن وقــت إلــى آخــر،
أو عنــد عــدم تمكنــه مــن اســتيفاء متطلبــات هــذه الشــروط
واألحك ــام ،أو ع ــدم تمكن ــه تق ــديم نم ــوذج االش ــتراك ك ــامال
وموقعا ومستوفي مبلغ االشتراك املطلوب.
يحق ملدير الصندوق تأجيل أي طلب استرداد في حال فـاق
مجموع طلبات االسترداد في أي يـوم تعامـل  %10مـن صـافي
قيمــة أصــول الص ــندوق فــي يــوم التعام ــل ذو العالقــة ،وق ــد
يقـ مـرر مــدير الص ــندوق ،وفــق تق ــديره ،تأجيــل أي اس ــترداد،
بالكامــل أو جزئيــا ،بغيــة عــدم تخطــي نســبة ال  %10فــي أي
ي ـ ــوم مـ ــن أي ـ ــام التعام ـ ــل .وف ـ ــي تلـ ــك الحالـ ــة سـ ــيتم تحدي ـ ـد
الطلبات التي سيتم تأجيلها كليا أو جزئيا بناء على أسـبقية
تقـ ـ ــديم طلـ ـ ــب االسـ ـ ــترداد بحيـ ـ ــث تكـ ـ ــون األولويـ ـ ــة لتنفي ـ ــذ
الطلبات املستلمة أوال.

االس ــترداد الالحق ــة ف ــي ي ــوم التعام ــل الت ــالي بحي ــث تك ــون األولوي ــة
بالتنفيذ للطلبات املقدمة أوال.
التغييرالسابع
تم التعديل على املادة (" )32تعديل شروط وأحكام الصندوق"
الصيغة املقترحة:
 oموافقة الهيئة وقبول مالكي الوحدات للتغيرات األساسية
يحص ــل م ــدير الص ــندوق عل ــى موافق ــة م ــالكي الوح ــدات عل ــى أي
تغيي ــر أو تغيي ـرات أساس ــية مقترح ــة عل ــى ه ــذه الش ــروط واألحك ــام
بموج ــب قـ ـرار ع ــادي للص ــندوق .وبع ــد موافق ــة م ــالكي الوحـ ــدات
بموجـ ــب ق ـ ـرار ع ـ ــادي للصـ ــندوق ،يحصـ ــل م ـ ــدير الصـ ــندوق عل ـ ــى
موافقـ ــة الهيئـ ــة عل ـ ــى التغييـ ــر أو التغيي ـ ـرات األساس ـ ــية املقترح ـ ــة.
ألغراض هذه الشروط واألحكام ،يقصد ب "التغيير األساس ي":
• أي تغيير يؤثر تأثيرا كبيرا على أغراض الصندوق أو طبيعته
• أي تغيي ـ ــر ق ـ ــد يك ـ ــون ل ـ ــه ت ـ ــأثير س ـ ــلبي ج ـ ــوهري عل ـ ــى م ـ ــالكي
الوحدات أو حقوقهم
• أي تغيير يغير من حجم املخاطرة للصندوق
• االنسـ ــحاب الطـ ــوعي ملـ ــدير الصـ ــندوق مـ ــن منصـ ــبه كمـ ــدير
للصندوق أو
• أي ح ــاالت أخ ــرى تح ــددها الهيئ ــة م ــن وق ــت ألخ ــر ويبل ــغ له ـا
مدير الصندوق.
يخط ــر م ــدير الص ــندوق م ــالكي الوح ــدات ويفص ــح ع ــن التغيي ـر أو
التغيي ـرات األساس ــية عل ــى موقع ــه االلكترون ــي واملوق ــع االلكترون ــي
لتداول خالل عشرة ( )10أيام قبل تاريخ سريان التغيير.
ت ــدرج ف ــي التقري ــر تفاص ــيل كاف ــة التغييـ ـرات األساس ــية بع ــد ت ــاريخ
س ــريان التغيي ــر األساسـ ـ ي ،وف ــق مـ ــا يع ــده م ــدير الص ــندوق عم ـ ـال
بأحكام من هذه الشروط واألحكام.
يح ــق مل ــالكي الوح ــدات اس ــترداد وح ــداتهم قب ــل س ــريان التغييـ ـرات
األساسية ،دون تحمل أي رسوم استرداد.
o

إخطـ ــار الهيئـ ــة وموافق ـ ــة مـ ــالكي الوح ـ ــدات علـ ــى التغيي ـ ـرات
املهمة

وق ـ ــد ي ـ ــتم تأجي ـ ــل طلب ـ ــات االس ـ ــترداد ف ـ ــي ح ـ ــال ت ـ ــم تعليـ ـ ـق
التعام ـ ــل والت ـ ــداول ف ـ ــي س ـ ــوق االس ـ ــهم الس ـ ــعودية بحي ـ ــث
يتعســر اســترداد أو تقــويم وحــدات الصــندوق ،وســوف يـتم
التعامل مع طلبات االسترداد املؤجلة قبل طلبات
5
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يلتزم مدير الصندوق بإخطـار الهيئـة ومـالكي الوحـدات كتابـة
بكـ ــل تغييـ ــر مهـ ــم مقتـ ــر علـ ــى الصـ ــندوق .علـ ــى أال تقـ ــل مهلـ ــة
إخطــار الهيئــة ومــالكي الوحــدات بــأي تغييــر مهــم عــن  21يومــا
قب ــل الت ــاريخ ال ــذي يرغ ــب م ــدير الص ــندوق ف ــي إح ــدا ه ــذا
التغيير فيه.
ألغ ـراض ه ــذه الش ــروط واألحك ــام ،يقص ــد ب "التغيي ــر امله ــم"
كل تغيير ليس أساس ي في هذه الشروط واألحكام ،ولكن:
• مــن شــأنه ألس ــباب معقولــه أن يحم ــل مــالكي الوح ــدات
على إعادة النظر في مشاركتهم في الصندوق
• ينــتج عنــه أي زي ــادة فــي الــدفعات م ــن أصــول الص ــندوق
ال ــى م ــدير الص ــندوق أو أي عض ــو م ــن أعض ــاء مجل ــس إدارة
الصندوق أو أي من التابعين له
• يدخل أي نوع جديد من الدفع من أصول الصندوق
• يزي ــد بش ــكل كبي ــر أن ــواع أخ ــرى م ــن ال ــدفع م ــن أص ــول
الصندوق ،أو
• أي حــاالت أخــرى تحــددها الهيئــة مــن وقــت ألخــر ويبلــغ
لها مدير الصندوق
يفصــح عــن التغيي ـرات املهمــة قبــل  10أيــام مــن تــاريخ ســريانها
علـ ـ ـ ــى املوقـ ـ ـ ــع اإللكترونـ ـ ـ ــي ملـ ـ ـ ــدير الصـ ـ ـ ــندوق وعلـ ـ ـ ــى املوق ـ ـ ـ ـع
االلكترون ـ ــي للس ـ ــوق املالي ـ ــة وأي وس ـ ــائل أخ ـ ــرى ت ـ ــرخ له ـ ــا
الهيئة.
ت ــدرج ف ــي التقري ــر تفاص ــيل كاف ــة التغيي ـرات املهم ـة بع ــد ت ــاريخ
سريانها عمال بأحكام هذه الشروط واألحكام.
يحـ ـ ــق مل ـ ـ ــالكي الوحـ ـ ــدات اسـ ـ ــترداد وحـ ـ ــداتهم قبـ ـ ــل سـ ـ ــريان
التغييرات املهمة ،دون تحمل أي رسوم استرداد.
 oإخط ـ ـ ـ ــار الهيئـ ـ ـ ــة وموافق ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــالكي الوح ـ ـ ــدات علـ ـ ـ ــى
التغييرات واجبة اإلخطار
يج ـ ـ ــب عل ـ ـ ــى م ـ ـ ــدير الص ـ ـ ــندوق إخط ـ ـ ــار الهيئ ـ ـ ــة كتاب ـ ـ ــة بك ـ ـ ــل
التغيي ـرات واجبــة اإلخطــار الــى الصــندوق فــي غضــون  10أيــام
مـ ــن حـ ــدو ها .ألغ ـ ـراض ه ـ ــذه الش ـ ــروط واألحك ـ ــام ،يقص ـ ــد ب
"التغيير واجب اإلخطار" كل تغيير ليس بأساس ي وال مهم.
ويجـب اإلفصـا عـن تفاصــيل التغييـرات واجبـة اإلخطـار علــى
املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني
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لت ــداول خ ــالل  21يوم ــا م ــن ت ــاريخ حدوث ــه .ت ــدرج ف ــي التقري ـ ـر
تفاص ــيل كاف ــة التغيي ـرات واجب ــة اإلخط ــار بع ــد ت ــاريخ س ــريانها
عمال بأحكام هذه الشروط واألحكام.
التغييرالثامن
في موخ الصندوق تم تعديل التالي:
الص ـ ــيغة املقترحـ ــة :مرج ـ ــع األداء مؤش ـ ــر س ـ ــتاندرد آن ـ ــد ب ـ ــورز
السـ ـ ـ ـ ــعودي املحل ـ ـ ـ ـ ــي االسـ ـ ـ ـ ــالمي (العائ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الكل ـ ـ ـ ـ ـ ــي) رم ـ ـ ـ ـ ـ ــزه:
SPSHDSADT
التغييرالتاسع
في موخ الصندوق تم تعديل التالي:
الصيغة املقترحة :وتم تعديلها في كافة الشروط واالحكام
رسوم األداء:
ق
ي ـ ــدفع الصـ ـ ــندو رس ـ ــوم أداء بنسـ ـ ــبة  %20إذا حق ـ ــق مـ ـ ــدير
الصـ ــندوق أداء أفض ـ ــل مـ ــن مع ـ ــدل الحـ ــاجز وال ـ ــذي يحس ـ ــب
كالتالي:
 %20ضرب الفرق بين أداء الصندوق ومعدل الحاجز.
بحيث أن:







تك ــون مكون ــة م ــن أتع ــاب أساس ــية وف ــرق التع ــديل فـ ـي
مستوى األداء
يضاف فرق التعديل في مستوى األداء الـى أتعـاب إدارة
الصـ ــندوق أو يطـ ــر منهـ ــا بالنسـ ــبة والتناسـ ــب ،وذلـ ــك
بنــاء علــى مقارنــة أداء الصــندوق ومعــدل الحــاجز .عل ـى
أن ال ي ـ ــنخفض مجم ـ ــوع ف ـ ــرق التع ـ ــديل وأتع ـ ــاب إدارة
الصندوق عن ()0
يتم احتسـاب رسـوم االداء بشـكل ربـع سـنوي وتـدفع فـي
نهايــة الســنة املاليــة ،و ســتحق مــدير الصــندوق رســوم
األداء ف ــي الس ــنة املالي ــة التالي ــة أو عن ــد اس ــترداد قيم ــة
الوحدات.
تحس ــب رس ــوم االداء للس ــنة املالي ــة االول ــى بش ــكل رب ــع
س ــنوي م ــن ت ــاريخ انط ــالق الص ــندوق ال ــى آخ ــر الس ــنة
املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م ولكــن تــدفع بعــد
مـ ــرور  12شـ ــهرا مـ ــن تـ ــاريخ االنطـ ــالق ،ومـ ــن ثـ ــم تـ ــدفع
الرسوم بعد انتهاء كل سنة مالية للصندوق.
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التغييرالعاشر
تم إضافة التالي في موخ الصندوق:
معــدل الحــاجز :معــدل الحــاجز يتغيــر كــل ســنة تقويميــة ويــتم
حسابه في يوم العمل الثالث قبل األخيـر مـن شـهر ديسـمبر مـن
السنة التقويمية السابقة (سنة  )0كالتالي:
معدل الحاجز= سايبد  12شهرا  +معدل التضخم
الحد األدنى ملعدل الحاجز  %2.5والحد األعلى %7.5
التغييرالحادي عشر
تم إضافة البند التالي تحت فقرة التعريفات:
معدل التضخم :أحد معدل تضخم معلن من قبل مؤسسة
النقد العربي السعودي على أساس سنوي
(طريقــة حس ــاب معــدل التض ــخم الســنوي :مص ــدر املعلوم ــات
هــو أحــد نشــرة إحصــائية شــهرية متاحــة علــى موقــع مؤسسـة
النقــد العربــي الســعودي فــي يــوم العمــل الثالــث قبــل األخيــر مــن
شـ ــهر ديس ـ ــمبر مـ ــن الس ـ ــنة التقويميـ ــة  .0ف ـ ــي القسـ ــم املس ـ ــمى
"األرقــام القياســية لتكــاليف املعيش ــة" يوجــد جــدول ب ــالعنوان
"ال ـ ــرقم القياسـ ـ ـ ي لتكلف ـ ــة املعيش ـ ــة" حيـ ـ ــث نأخـ ـ ــذ املتوس ـ ـ ـط
الش ــهري ل ـ ـ "ال ــرقم القياسـ ـ ي الع ــام" للس ــنة  0ث ــم ي ــتم حس ــاب
نسبة التغير مقارنة بنفس الفترة من العام السابق).
التغييراالثني عشر
تم اضافة البند التالي تحت فقرة التعريفات:
س ــايبيد  12ش ــهرا :مع ــدل العائ ــد (س ــايبيد مل ــدة  12ش ــهرا) ب ــين
البنـ ــوك السـ ــعودية املصـ ــدر مـ ــن بلـ ــومبرج لليـ ــوم الثالـ ــث قبـ ــل
األخي ــر م ــن ش ــهر ديس ــمبر للس ــنة الس ــابقة (س ــنة ( )0الرم ــز ف ــي
بلــومبرج SAID12M Index :أو اي رمــز يعطــي نفــس مجموعــة
البيانات)
التغييرالثالث عشر
ت ــم إض ــافة الفق ــرة (و) (ض ــريبة القيم ــة املض ــافة) عل ــى امل ــادة
( )11الرسوم واملصاريف:
ما لم يذكر خالف ذلك يشار إلـى جميـع الرسـوم واملصـاريف فـي
هـ ـ ـ ــذه الش ـ ـ ـ ــروط واألحك ـ ـ ـ ــام دون احتس ـ ـ ـ ــاب ض ـ ـ ـ ــريبة القيم ـ ـ ـ ــة
املضــافة ،وبالتــالي فــي حــال اســتحقاق ضــريبة القيم ـة املضــافة
على أي خدمة أو سلعة مقدمة من الغيـر لصـالح للصـندوق أو
مدير الصندوق بصفته مديرا للصندوق،
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يلتــزم م ــدير الص ــندوق بأخ ــذ املس ــتحقات الض ــريبية بع ــين
االعتب ــار حي ــث ي ــتم زي ــادة املقاب ــل امل ــدفوع م ــن الصـ ـندوق
ملــزود الخدمــة ذات العالقــة بقيمــة تعــادل ضــريبة القيمــة
املضافة املستحقة على الصـندوق .وبنـاء علـى ذلـك ،يجـدر
على املستثمرين األخذ بعين االعتبار كيفية تطبيق ضريبة
القيمــة املضــافة علــى املبــالغ املســتحقة للصــندوق أو تلــك
املستحقة على الصندوق.
ويحــق ملــالكي الوحــدات اســترداد وحــداتهم قبــل ســريان أي
تغير مهم دون فرض أي رسوم استرداد إن وجدت
التغييرالرابع عشر
تغيي ــر ف ــي عض ــوية مجل ــس إدارة (ص ــندوق س ــدكو كابيت ــال
امل ـ ــرن لألس ـ ــهم الس ـ ــعودية (الص ـ ــندوق) بس ـ ــبب اس ـ ــتقالة
أعضاء مجلس اإلدارة وهم:
 األستاذ /حسن الجابري (عضو غير مستقل)
 األستاذ /جميل حسوبة (عضو غير مستقل)
ليصـ ـ ــبح أعضـ ـ ــاء مجلـ ـ ــس إدارة الصـ ـ ــندوق بعـ ـ ــد التغييـ ـ ــر
كالتالي :
 د .عبـ ــد الـ ــر وف باناجـ ــه (عضـ ــو مسـ ــتقل ورئـ ــيس
مجلس إدارة الصندوق)
 األستاذ  /سامر أبو عكر (عضو غير مستقل)
 األستاذ  /طارق لنجاوي (عضو مستقل)
 م .أيمن البشير (عضو غير مستقل)
 األستاذ  /عبد الوهاب عابد (عضو غير مستقل)
التغييرالخامس عشر
تــم تعــديل املــادة (" )8أهــداف صــندوق االســتثمار" تحــت فقــرة
"الشـ ــروط و األحكـ ــام" باس ــتبدال "نمـ ــو رأس املـ ــال علـ ــى املـ ــدى
الطويل" و تعديلها الى "تحقيق عوائد إيجابية مطلقة"
لصيغة الحالية:
صـندوق ســدكو كابيتـال املــرن لألســهم السـعودية ،هــو صـندوق
اس ـ ـ ــتثماري مفت ـ ـ ــو يه ـ ـ ــدف إل ـ ـ ــى نم ـ ـ ــو رأس امل ـ ـ ــال عل ـ ـ ــى امل ـ ـ ــدى
الطوي ــل م ــن خ ــالل اإلس ــتثمار ف ــي أس ــهم الش ــركات املدرجـ ـة ف ــي
الس ـ ـ ـ ــوق املالي ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ــعودية باالض ـ ـ ـ ــافة ال ـ ـ ـ ــى االس ـ ـ ـ ــتثمار فـ ـ ـ ـ ـي
الطروحات االولية في السعودية واالمارات وقطر والكويت
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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)
الصيغة املقترحة:
صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية ( Sedco
)،Capital Saudi flexi Equities Fund
وهو صندوق استثماري مفتو 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).
التغيير السادس عشر:
تم تعديل املادة رقم ( )9التاسعة"استراتيجية االستثمار
الرئيسية" نتيجة للتغيير الذي جرى على "أهداف صندوق
االستثمار":
الصيغة الحالية:
يتبنى الصندوق استراتيجيات االستثمار 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 تقلي مخاطر السوق الكامنة في تلك
املحفظة.
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ويجوز للصندوق االستثمار في صناديق أسواق النقد
املطروحة طرحا عاما و تكون متوافقة ألحكام الشر عة 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 ملصىوحة 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.
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 توز ع أصوله بين األسهم
والنقد بشكل متكرر وبمبالغ كبيرة لجني األربا 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 توز ع األصول املرن غير
املقيد كركيزة أساسية لتحقيق الهدف.
كما سيتبنى الصندوق ايضا اإلستراتيجيات الرئيسة التالية
لتحقيق أھدافه:
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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 تقلي مخاطر السوق الكامنة في تلك
املحفظة.
ويجوز للصندوق االستثمار في صناديق أسواق النقد
املطروحة طرحا عاما و تكون متوافقة ألحكام الشر عة 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 .
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بحيث انه ال تتجاوز نسبة االستثمار اكثر من  %10من
األوراق املالية املصدرة ألي مصدر واحد ملصىوحة 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.
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.
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معلوم ااات أخ اار م اان ش ااكيها أن تم اان م ااالكي
الوحدات من اتخاذ قارارمادروس ومبناي علاى
معلوما ا ااات كا يا ا ااة بشا ا ااكن الصا ا ااندوق خا ا ااالل
الفترة :

اذا ك ا ااان الص ا ااندوق رس ا ااتثمربش ا ااكل كبي ا اارف ا ااي
ص ااناديت اس ااتثمارأخ اار ي ااب اال ص اااح ع اان
نساابة رسااوم االدارة ا حتساابة علااى الص اندوق
نفسه والصناديت التي رستثمربها:

عدا 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.

ال توج ــد نس ــبة رس ــوم إدارة محتس ــبة عل ــى الص ــندوق
نفسه أو الصناديق التي يستثمر لها.
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بيااان حااول العمااوالت الخاصااة التااي حص ال
عليها مدير الصندوق خالل الفترة:

بيانا ا ا ااات ومعلوما ا ا ااات اخا ا ا اار أخا ا ا اار أوجبا ا ا اات
الالئحة تضمينها في هذا التقرير:

ال توجـ ـ ــد عمـ ـ ــوالت خاصـ ـ ــة حصـ ـ ــل عليهـ ـ ــا مـ ـ ــدير
الصندوق خالل الفترة.

مرف ــق الق ــوائم املالي ــة األولي ــة للفت ــرة املنتهي ــة 30-06-
2018
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ملزيد من املعلومات:
هاتف+966 (0)12 690 6555 :
اكس+966 (0)12 690 6555:
صندوق بريد 13396
جدة 21493
اململ ة العربية السعودية
رقم رخصة هيئة السوق املالية
11157-37
www.sedcocapital.com
info@sedcocapital.com

مالحظة هامة
هذه الوثيقة تم اعدادها من قبل سدكو كابيتال ،االسم التجاري للشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق املالية (تعرف فيما بعد "سدكو كابيتال")
بأعلى درجات االهتمام وبأقص ى درجات املعرفة ولكن على الرغم من ذلك فإن سدكو كابيتال ال تقدم أي ضمانات بخصوص املحتوى واكتماله كما أنها ال
تقبل بتحمل املسؤولية عن أي خسارة قد تكون نجمت من استخدام املعلومات الواردة فيه .اآلراء املعبر عنها في هذه الوثيقة هي لسكو كابيتال في وقت
كتابتها وهي قابلة للتغيير في أي وقت دون سابق انذار .وما لم يذكر خالف ذلك فإن كل األرقام في هذه الوثيقة هي غير مدققة .تم تقديم هذه الوثيقة
بغرض إتاحة املعلومات فقط ولالستخدام الخاص للمتلقي .كما أنها ال تمثل عرضا أو توصية بشراء أو بيع األوراق املالية أو القيام بعمليات مصرفية
كما أنها ال تغني عن استخدام املتلقي لحكمه الخاص .ينصح املتلقي بشكل خاص بأن يقوم بمراجعة ما اذا كانت املعلومات الواردة تتوافق مع ظروفه
الخاصة فيما يخ اي جانب قانوني أو تنظيمي أو ضريبي أو أي عواقب أخرى مع استشارة خبير (عند الحاجة) .ال يسمح بإعادة انتاج هذه الوثيقة
جزئيا أو كليا بغير موافقة خطية من سدكو كابيتال .كما أن هذه الوثيقة وبشكل صريح غير موجهة ألي شخ – بموجب جنسيته أو مكان اقامته -غير
مسمو له بالوصول إلى هذه املعلومات بمجوب القانون املحلي .وهذه الوثيقة أو أي نسخة منها سيتم ارسالها بعد ذلك غير مسمو بأخذها أو توز عها
داخل الواليات املتحدة األمريكية أو أي شخ أمريكي (حسب معنى قانون  US Securities Act 1933في سياقه) .كل االستثمارات تشمل مخاطر
خصوصا تلك املتعلقة بتذبذب القيمة والعوائد .االستثمارات بالعمالت األجنبية تشمل مخاطر اضافية متعلقة بخسارة العمالت األجنبية لقيمتها مقارنة
بالعملة املرجعية للمستثمر .األداء التاريخي وسيناريوهات األسواق املالية هي مجرد إشارة عن اآلداء وليست بضمانة ألي أداء حالي أو مستقبلي .مؤشرات
األداء ال تشمل رسوم االشتراك أو سحب النقود من االستثمار كما أنه ليس هنالك أي ضمان بأن األداء سيصل إلى أداء املؤشر أو يتجاوزه .وفيما يخ
هذا املنتج االستثماري فإن سدكو كابيتال من املمكن أن تدفع ألطراف أخرى أو تستلم مبالغ من أطراف أخرى كجزء من تعويضاتهم أو خالف ذلك؛
كتعويضات املرة الواحدة أو املتكرره (على سبيل املثال :رسوم الطر أو رسوم االحتفا ) .من املمكن الحصول عن معلومات اضافية من املصرف/أو
مدير عالقتك املصرفي .امكانية تضارب املصالح ال يمكن استثناءه .هذه الوثيقة في مجملها عبارة عن مادة تسويقية وتم نشرها ألغراض اعالنية.

11

