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حجم الصندوق

 16.18مليون ريال سعودي

املؤشراالرشادي

مؤشر أس أند بي لألسهم السعودية املتوافقة مع ضوابط الشريعة
االسالمية

الحد األدنى لالشتراك

 10,000ريال سعودي

أيام التقييم  /أيام
التعامل

االثنين واألربعاء من كل أسبوع .وعندما ال يكون أي من تلك األيام
يوم عمل ،فإن يوم التقويم سيكون يوم التقويم التالي

آخرموعد الستالم
طلبات االشتراك
واالسترداد

الساعة الرابعة مساء بتوقيت اململكة العربية السعودية في يوم
التعامل

رسوم االشتراك
رسوم االسترداد املبكر

بحد أقص ى  %2من إجمالي مبلغ االشتراك وهذه الرسوم لن تحسب
من ضمن مبلغ االشتراك
 %1من صافي قيمة الوحدات املستردة خالل  30يوم عمل من
االشتراك

أتعاب إدارية

 %0.75سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق

أتعاب األداء

 %20من فارق األداء النسبي االيجابي بين مدير الصندوق واملؤشر
االرشادي

أتعاب االداري وأمين
الحفظ

 %0.10سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق

مراجع الحسابات

كي بي ام جي

اإلداري وأمين الحفظ

السعودي الفرنس ي كابيتال

أهداف و سياسات االستثمار وممارساته:
يهدف الصندوق إلى نمو رأس املال على
املدى الطويل 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
لإلقتصاد والتنمية لألوراق املالية )سدكو
كابيتال
سياسة توزيع األرباح:
ال يوجد.
تقاريرالصندوق:
تقارير الصندوق متاحة عند الطلب
وبدون مقابل
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أداء الصندوق
ملخص أداء األسواق:

السوق
السعودية (مؤشر تداول)
السعودية (املؤشر الشرعي(
مؤشر األسواق العربية
صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية
(صندوق النخبة سابقا)
الذهب
خام برنت

رمزبلومبيرج

األداء الربعي()%

للسنة()%

SASEIDX Index

5.63%

15.05%

SPSHDSAD Index

3.79%

12.11%

SPSHPAT Index

3.86%

12.26%

ELFLSEF AB Equity

5.99%

9.56%

XAU currency

-5.50%

-3.85%

CO1 Commodity

13.05%

18.80%

معايير ومؤشـ ـرات اداء الص ــندوق :
أ) العائد االجمالي لثالث سنوات ,وخمس سنوات وعشر سنوات ومنذ التأسيس
معياراألداء
العائد السنوي

العائد منذ  3سنوات

العائد منذ  5سنوات

العائد منذ  10سنوات

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

العائد منذ التأسيس

16.26%

الربع الثاني

منذ بداية العام

منذ التأسيس**

األداء
صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية

5.99%

9.56%

16.26%

املؤشر االسترشادي

3.80%

12.11%

10.99%

** بدأ الصندوق عملياته في  25مايو 2016

ب) نسبة األتعاب االجمالية للربع ومصاريف التعامل للربع
البند

القيمة

نسبة االتعاب االجمالية للربع الى متوسط صافي قيمة اصول الصندوق

0.86%

االرباح املوزعة في الربع

ال يوجد

استثمار مدير الصندوق

ال يوجد

مصاريف التعامل للربع

SAR 22,247.27/-

نسبة االقتراض من قيمة صافي اصول الصندوق في نهاية الربع
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ج) مخاطر التمويل
تحليل احصائي

الربع الثاني من 2018

من بداية السنة

منذ التأسيس**

نسبة التذبذب

12.24%

10.75%

10.62%

معدل االنحراف (سنويا)

12.24%

10.75%

10.62%

معامل بيتا

0.89%

0.76%

0.7%

** بدأ الصندوق عملياته في  25مايو 2016

التحليل االحصائي
تحليل السيوله (عدد األيام الالزمه لتسييل االستثمارات)
نسبة االستثمار %
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0.06

0.26

0.70

1.07

1.25

1.95

10

0.03

0.13

0.35

0.33

0.62

0.97

15

0.01

0.09

0.23

0.36

0.42

0.65

20

0.01

0.07

0.17

0.22

0.31

0.49

25

0.01

0.05

0.14

0.24

0.25

0.39

30

0.01

0.04

0.12

0.18

0.21

0.32
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توزيع أسهم الصندوق حسب القطاع
%

التوزيع القطاعي ألسهم الصندوق

املواد األساسية

42.25%

5.81%

البنوك

18.18%

االتصاالت

10.38%

تجزئة السلع الكمالية

9.26%

الصناعات

8.07%

الرعاية الصحية

5.82%

القطاع

8.07%

42.25%

9.26%

10.38%

93.96%

املجموع

توزيع أصول الصندوق

18.18%
الرعاية الصحية

2.55%
3.49%

تجزئة السلع الكمالية

الصناعات

االتصاالت

البنوك

المواد األساسية

توزيع أصول الصندوق
نوع األصول
صناديق املرابحة

%
2.55%

Money Market

األسهم

Stocks

93.96%

Cash

93.96%
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النقد

3.49%

املجموع

100%
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أكبر 10استثمارات في محفظة الصندوق
قائمة االسماء ونسب املصدرين الذين تشكل اسهمهم
اكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في
اول يوم من الربع
العدد

املصدر

%

)1

سابك
مصرف الراجحي
الشركة املتحدة الدولية للمواصالت
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات

14.30%
14.05%
12.65%
10.6%

)5

مجموعة الطيار للسفر
شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية
الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
الشركة التعاونية للتأمين
شركة جبل عمر للتطوير
بنك الجزيرة

9.14%

)2
)3
)4

)6
)7
)8
)9
)10

الشركات املالكة ألكبرحصص في الصندوق
قائمة أكبر شركات مالكة في حصص الصندوق كما
هي في اخر يوم من الربع

4.91%
4.75%
4.71%
4.51%
2.77%

الشركة
مصرف الراجحي

سابك
شركة االتصاالت
السعودية

القطاع

الوزن فى
املحفظة

البنوك

14.15

املواد األساسية

14.15

االتصاالت

10.38

شركة الشرق األوسط
للرعاية الصحية

الرعاية الصحية

7.92

شركة ينبع الوطنية
للبتروكيماويات

املواد األساسية

7.47

تعليق مديرالصندوق عن أداء الصندوق خالل الفترة
ارتفع الصندوق بـ %5.48خالل الربع الثاني لهذا العام في مقابل
ارتفاع محيطه االستثماري بـ  %3.80خالل ذات الفترة .أتى معظم
الناتج اإليجابي للصندوق من األسهم التالية :املجموعة السعودية
والتصنيع وبتروكيم حيث ساهمت في أداء الصندوق بـ  37و  33و
 28نقطة أساس على التوالي .وفي املقابل فإن أسهم شركات سالمة
وإكسترا ومالذ كانت أكبر املساهمين في األداء السلبي للصندوق
حيث تسببت بانخفاض األداء بـ  146و  53و 34نقطة أساس على
التوالي.
شهد السوق تدفقات أجنبية صافية بنحو  1.1مليار دوالر أمريكي
خالل الربع كما قامت مؤسسة النقد بعدة خطوات لدعم ثبات
أسعار الفائدة بين الريال السعودي والدوالر األمريكي وبالتالي
املحافظة على ثبات معدل الربط بين العملتين .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 بلغ  %2.3مقارنة بـ  %2.6في شهر
ابريل املاض ي .وانخفضت مبيعات االسمنت للربع بنحو  %25على
أساس سنوي .وأخيرا فقد شهد الربع في نهايته أول تداوالت
للسوق بعد إعالن انضمامه ملؤشرات مورقان ستانلي لألسواق
الناشئة في تاريخ  23يونيو بوزن  %2.6والذي سيتم تطبيقه على
مرحلتين في كل من شهر مايو وشهر أغسطس .2019
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تعليق مدير الصندوق عن أداء الصندوق خالل
الفترة
وعلى صعيد التطورات فقد وقعت شركة أي ام س ي األمريكية
صفقة إلطالق أول سينما في اململكة العربية السعودية والتي
تم افتتاحها في تاريخ  18أبريل في الرياض كما تم إطالق مشروع
مدينة القدية الترفيهية (يتوقع أن تدعم الناتج املحلي اإلجمالي
بنحو  4.5مليار دوالر أمريكي وتبلغ مساحتها  334كليو متر
مربع) 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 تمت املوافقة
على بدء التشغيل التجريبي ملطار جدة الجديد وأعلن عن بدء
التشغيل التجاري لقطار الحرمين في الربع الثالث من العام.
وعلى صعيد اإلصالحات فقد تم وقف خطط الخصخصة
لقطاعي الرعاية الصحية واملطارات مؤقتا في سبيل تحقيق
آلية تنفيذ موحدة .كما تم اإلعالن عن الطرح األولي لشركة
الشحن التابعة للخطوط السعودية وإن لم يتم تحديد تاريخ
للطرح كما أعلنت أرامكو السعودية عن بعض األرقام األولية
مليزانيتها السنوية وقد أظهرت أرباحا بنحو  34مليار 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 160
مليون دوالر أمريكي وتم إطالق برنامج تطوير القطاع املالي
 2020لدفع النمو في قطاع التأمين باإلضافة إلى تحديد موعد
نهائي لتطبيق برامج الحكومة اإللكترونية في الربع الثالث من
العام .كما قامت الهيئة العامة لإلحصاء باتباع آليات مجموعة
العشرين  G20لحسابات االستثمارات األجنبية .أيضا قام
مكتب إدارة الدين العام بتوقيع اتفاقية يعين بموجبها عدد من
البنوك املحلية كمتداولين رئيسين لإلصدارات السيادية
السعودية.
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سجل خام برنت ارتفاعا بنحو  %11وسجلت 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 .وقد كان متوسط سعر خام برنت للنصف األول من العام
بحدود  71دوالر أمريكي مقارنة بالسعر املتوقع في امليزانية والبالغ
 55دوالر أمريكي وأخيرا فإن السوق السعودي شهد تدفقات
نقدية صافية بأكثر من  3مليارات دوالر أمريكي منذ بداية العام.
وباملض ي قدما فإن الربع القادم سيشهد إعالن نتائج الربع الثاني
للشركات والذي يبدو إيجابيا بسبب النتائج اإليجابية املتوقعة
ألكبر قطاعين في السوق :القطاع املالي وقطاع البتروكيماويات
مدفوعين بمعدالت فارق سعري ثابت بين القيم واملنتج النهائي
لشركات البتروكيماويات وارتفاع في هوامش الربح للبنوك.
باإلضافة إلى ذلك فإن التحليل التاريخ ألداء األسواق عند
انضمامها ملؤشرات مورقان ستانلي لألسواق الناشئة يوضخ أن
السوق يتفاعل من إعالن االنضمام بشكل تدريجي بسبب
الدخول التدريجي للمستثمرين النشطين قبل تاريخ االنضمام
الفعلي .ولذلك إن هنالك احتمالية كبيرة ألن يكون أداء السوق
إيجابيا خالل الفترة القادمة.
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أمين الحفظ
اسم و عنوان أمين الحفظ
شــركة الســعودي الفرنس ـ ي كابيتــال ،الريــاض  749طريــق امللــك
فهد  -تقاطع شارع األمير محمد بن عبدالعزيز (شـارع التحليـة)
ص.ب  23454الرياض .11426

املحاسب القانوني
اسم وعنوان املحاسب القانوني
كيه بي إم جي" الفوزان والسدحان
ص.ب  -55078جدة 21534 :
هاتف0126581616 :

وصف موجزملهامه :

ملزيد من املعلومات :

م ـ ــن مه ـ ــام م ـ ــدير الحف ـ ــظ ه ـ ــي االحتف ـ ــا ب ـ ــجل االوراق املالي ـ ــة
واالس ـ ـ ــتثمارات واالدوات املالي ـ ـ ــة باالض ـ ـ ــافة ال ـ ـ ــى النق ـ ـ ــد الخ ـ ـ ــاص
بالص ــندوق .والخ ــدمات اإلداري ــة :وم ــن اه ــم مهام ــه حس ــاب ص ــافي
قيم ـ ـ ــة األص ـ ـ ــول عل ـ ـ ــى مس ـ ـ ــتوى الص ـ ـ ــندوق والوح ـ ـ ــدات واع ـ ـ ــداد
واالحتفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــندوق .وعمليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجل
الصندوقباالض ـ ــافة ال ـ ــى االحتف ـ ــا ب ـ ــجل م ـ ــالكي الوح ـ ــدات فـ ـ ـي
الصندوق ،والترتيب لجميـع عمليـات اإلشـتراك واالسـترداد املتعلقـة

هاتف+966 (0)12 690 6555 :
فاكس+966 (0)12 215 1582 :

بالوحدات ،وإعداد بيان حيازات مالكي الوحدات
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مالحظة هامة:
هذه الوثيقة مخصصة فقط لألشخاص الذين قامت شركة سدكو كابيتال أو إحدى الشركات التابعة لها أو ممثلها المعين بتقديمها مباشرة .ال يجوز توزيع هذه الوثيقة أو نشرها أو نسخخها أو تقخديمها
أو تقديمها بشكل كلي أو جزئي إلى أطراف أخرى بدون موافقة خطية مكتوبة من سدكو كابيتال .هذه المواد غير مخصصة للتوزيع أو االستخدام من قبل أي شخص أو كيان في أي واليخة قاخائية
أو بلد يكون فيه هذا التوزيع أو االستخدام مخالفا ً للقانون أو اللوائح المحلية .يطلب من سدكو كابيتال الحصول على األشخاص الذين بحوزتهم هذه الوثيقة لإلبالغ عخن أي قيخود فيمخا يتعلخع بعخر
أو بيع المصالح المواحة هنا بموجب قوانين ولوائح أي إقليم فيما يتعلع بأي طلبات لهذه المصالح  ،بما في ذلك الحصول على أي موافقة حكومية أو موافقة أخخرى ومراعخاة أي إجخرااات شخكلية
أخرى منصوص عليها في هذا اإلقليم .لم تتخذ شركة سدكو كابيتال أي إجراا في أي اختصاص قاائي يسمح بواع المصالح ذات الصلة في أي فقه قانوني مطلوب التخاذ إجراا لهذا الغر ،
كما لم يتم اتخاذ أي إجراا فيما يتعلع بحيازة أو توزيع هذا المستند .تم إعداد المعلومات واآلراا في هذا المستند من قبل سدكو كابيتال .تعتقد سدكو كابيتال أن المعلومات الواردة هنخا موثخوق بهخا /
أو تم الحصول عليها من مصادر عامة يعتقد أنها موثوقة.
ال تقدم سدكو كابيتال أي تعهد أو امان فيما يتعلع بدقة أو اكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة .ال تقتصر هذه الوثيقة على أي مستلم  ،ويجوز لشركة سدكو كابيتال القيام بأعمال فيما
يتعلع بأي من المفاهيم التي يمثلها هذا المستند مع أطراف أخرى غير المستلم المعين .يمكن لشركة سدكو كابيتال أياا ً القيخام بأعمخال ال تتوافخع مخع االقتراحخات التجاريخة الخواردة فخي هخذه الوثيقخة.
تمثل اآلراا والتقديرات واإلسقاطات في هذه الوثيقة الحكم الحالي لشركة سدكو كابيتال وهي عراة للتغيير دون إشعار مسبع .شركة سدكو كابيتال غيخر ملزمخة بتحخدي أو تعخديل هخذه الوثيقخة أو
إلخطار أي قارئ منها في حالة ما إذا كانت أي مسألة مذكورة هنا أو أي رأي أو توقعات أو تقديرات مواحة هنا  ،تتغير أو تصبح غير دقيقة في وقت الحع .أسعار وتوافر األصول والممتلكات
واألدوات المالية هي أياا عراة للتغيير دون إشعار .ال يوجد امان بأن شركة سدكو كابيتال سوف تكون قادرة على تأمين العوائد المطلوبة أو الموصوفة لالستثمارات أو ألي من منتجاتها.
وتقدم هذه الوثيقة ألغرا إعالمية فقط .ال ينبغي أن يُفسر على أنه عر للشراا أو التماس عر لبيع أي أصول أو أسهم أو أمن أو للمشاركة في أي استراتيجية استثمارية معينة في أي والية
قاائية .يجب أن يتم أي نشاط استثماري من هذا القبيل فقط على أساس النموذج النهائي لتقديم المواد التي لن يتم توفيرها إال ألولئك الذين يثبتون القدرة على تقيخيم مخخاطر ومزايخا هخذا االسختثمار.
ال يجوز بأي حال من األحوال أن يؤدي تسليم هذا المستند  ،بصرف النظر عن تاريخ إصداره  ،إلى حدو تغيير في شؤون شركة سدكو كابيتال أو أي من منتجاتها منذ تاريخ هذه الوثيقخة .يجخب
أال يعامل المستثمرون المحتملين محتويات هذه الوثيقة كمشورة تتعلع بالشريعة أو الارائب أو االستثمار أو أي مسائل أخرى.
قد ال تكون االستثمارات التي تمخت مناقشختها فخي هخذه الوثيقخة مناسخبة لجميخع المسختثمرين ويجخب علخى المسختثمرين اتخخاذ قخراراتهم االسختثمارية باسختخدام مستشخاريهم المسختقلين حيخ يعتقخدون أنهخا
ارورية وعلى أساس أوااعهم المالية وأهدافهم االسختثمارية المحخددة .إن االسختثمار فخي أي اسختثمار يرعخاه أو يخديره سخدكو كابيتخال سخيكون مناسخبًا فقخط لخبع المسختثمرين المتطخورين الخذين ال
يحتاجون إلى سيولة فورية في استثماراتهم .لن يكون هناك سوق عام أو ثانوي للمصالح في االستثمارات وليس من المتوقع أن يتطور سوق عام أو ثانوي .قد يتذبذب الخدخل مخن االسختثمارات وقخد
يرتفع أو يهبط سعر أو قيمة االستثمارات المواحة في هذه الوثيقة  ،سواا بشكل مباشر أو غيخر مباشخر  ،وقخد يفقخد المسختثمر جميخع األمخوال المسختثمرة .عخالوة علخى ذلخك  ،ال يمثخل األداا السخابع
بالارورة نتائج مستقبلية.
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