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2019الرا�ع  تقر�ر الر�ع 

معلومات صندوق االستثمار

االستثماراسم صندوق 
 (صندوق سد�و �ابيتال املرن لألسهم السعودية  

ً
)صندوق النخبة املرن لألسهم السعودية سابقا

سد�و �ابيتال مدير الصندوق 

م2016مايو 25 تار�خ البدء

ر�ال سعودي  عملة الصندوق 

ر�ال سعوديمليون 10.83 حجم الصندوق 

العائد الك�� -مؤشر ستاندرد آند بورز السعودي ا�ح�� اإلسالمي  اإلرشادياملؤشر 

ر�ال سعودي50,000 ا�حد األد�ى لالش��اك

�ل يوم اثن�ن وأر�عاء ع�� أن ي�ونا يومي عمل أيام التعامل/ أيام التقييم 

�� يوم التعامل  بتوقيت اململكة العر�ية السعوديةمساًء الرا�عة الساعة . اليوم الذي يتم فيھ تحديد صا�� سعر الوحدة �دادآخر موعد الستالم طلبات االش��اك واالس�

 % 2ما ال يتجاوز 
ً
من قيمة االش��اك األو�� واإلضا�� وتدفع مقدما رسوم االش��اك

يوم عمل من االش��اك30من صا�� قيمة الوحدات املس��دة خالل % 1 رسوم االس��داد املبكر 

 يتم احتسا��ا%0.75يدفع الصندوق ملدير الصندوق أ�عاب إدارة بقيمة 
ً
ع وتدفمن صا�� قيمة أصول الصندوق سنو�ا

 
ً
شهر�ا

أ�عاب إدار�ة

إذا حقق مدير الصندوق أداء أع�� من معدل ا�حاجز% 20يدفع الصندوق ملدير الصندوق أ�عاب أداء بنسبة  أ�عاب األداء

0.10 % 
ً
 و�حد أد�ى �ساوي من صا�� قيمة أصول سنو�ا

ً
 ر�ال سعودي100,000الصندوق وتدفع شهر�ا

ً
سنو�ا وأم�ن ا�حفظ إداري الصندوق أ�عاب 

�� إم �ي �ي  مراجع ا�حسابات

السعودي الفر���ي �ابيتال  وأم�ن ا�حفظإداري الصندوق 

:أهداف و سياسات االستثمار وممارساتھ
اليــة الســعودية �ــ� أســهم الشــر�ات املدرجــة �ــ� الســوق املاالســتثمار ��ــدف الصــندوق إ�ــ� تحقيــق عوائــد إيجابيــة مطلقــة وذلــك مــن خــالل 

وتــو�س واملغــرب االســتثمار �ــ� الطروحــات األوليــة �ــ� الســعودية واإلمــارات وقطــر وال�و�ــت وعمــان والبحــر�ن واألردن ومصــرباإلضــافة إ�ــ� 
ة الســـعودية الشـــرعية املعتمـــدة مـــن الهيئـــة الشـــرعية للشـــركاالســـتثمار ، بمـــا يتفـــق مـــع ضـــوابط "دول الشـــرق األوســـط وشـــمال أفر�قيـــا"

).سد�و �ابيتال(والتنمية لألوراق املالية لالقتصاد 
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�� محفظة الصندوق عشرة إستثمارات أك�� 
ول أ����كماالصندوق محفظة��استثماراتعشرةك��أأسهمهم�ش�لالذيناملصدر�نو�سباألسماءقائمة

الر�عمنيوم

% املصدر العدد

1.87 ر�تميفكصندوق  1
1.58 شركة الدريس ل�خدمات الب��ولية والنقليات 2
1.53 شركة املواساة ل�خدمات الطبية 3
1.39 ر�تصندوق الراج��  4

1.21 صندوق جدوى ر�ت السعودية 5

1.13 صندوق الر�اض ر�ت  6
1.13 ر�تصندوق دراية  7
1.09 ر�تصندوق مشاركة  8
1.03 )ينساب(شركة ينبع الوطنية للب��وكيماو�ات  9
1.03 )سبكيم العاملية(شركة ال�حراء العاملية للب��وكيماو�ات  10

لر�ع �سبة األ�عاب االجمالية للر�ع ومصار�ف التعامل ل

القيمة البند

1.38% �سبة اال�عاب االجمالية للر�ع ا�� متوسط صا�� قيمة اصول الصندوق 

- االر�اح املوزعة �� الر�ع

91,475.0721 )بالوحدات(استثمار مدير الصندوق 

114.3572 قيمة الوحدة كما �� ��اية الر�ع

96.55% �سبة استثمار مدير الصندوق 

19,448.72 مبلغ مصار�ف التعامل للر�ع

0.18% �سبة مصار�ف التعامل للر�ع

- �سبة االق��اض من قيمة صا�� أصول الصندوق �� ��اية الر�ع

مؤشر و معاي�� ا�خاطر 

القيمة تحليل احصائي

6.91% )سنوي (االنحراف املعياري 

0.52 بيتامعامل 

0.91 شارب�سبة
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كما �� آخر يوم �� الر�ع القطاعتوزيع أسهم الصندوق حسب 

%القطاعالعدد

54.48الصناديق العقار�ة املتداولة1

20.24الرعاية ال�حية2

17.66تجزئة السلع الكمالية3

2.92النقل4

2.76األساسيةاملواد5

1.94اإلعالم وال��فيھ6

100.00ا�جموع

2019د�سم��  31كما �� الصندوق توزيع أصول 

%القطاع

82.15النقد

17.85األسهم

100.00ا�جموع

الصـــندوق معاي�� ومؤشــــرات اداء 
**التأسيسوعشر سنوات ومنذ سنوات، وخمس سنوات، لثالث العائد اإلجما�� 

**منذ التأسيسمنذ بداية العامالرا�عالر�عمعيار األداء

%14.36%6.51%1.63صندوق سد�و �ابيتال املرن لألسهم السعودية

%27.16%11.31%3.73)العائد الك��-مؤشر ستاندرد اند بورز السعودي ا�ح�� االسالمي(املؤشر االس��شادي  

سنوات10العائد منذ سنوات5العائد منذ سنوات3العائد منذ معيار األداء

ال ينطبقال ينطبق%4.84العائد

أسھم

نقد

داولةالصناديق العقار�ة املت

الرعاية ال�حية

تجزئة السلع الكمالية

النقل

املواد األساسية

اإلعالم وال��فيھ

م2016مايو 25بدأ الصندوق عملياتھ �� ** 

م2016مايو 25بدأ الصندوق عملياتھ �� ** 
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عاممنالرا�عالر�عخالل%3.2بنحو)الك��العائد(الشريعةمعاملتوافقةالسعوديةاألسهممؤشرارتفع

أسهممن�لو�انت.%1.3مستوى عندالعقبةمعدلوظل%2.4بنسبةالصندوق عائدوارتفع،2019

ع��أساسنقطة24و28و47بمعدالتلألداءالداعم�نأك��منواملراكزاألر�انودارالسعوديةأرام�و

 رةاملؤثالشر�اتأك��منوالبحري والدريسالعامليةسبكيمشركةأسهم�انتبينما.التوا��
ً
األداءع��سلبا

.التوا��ع��أساسنقاط6و13و14بمعدالت

 السوق حقق
ً
 عائدا

ً
أمر��ي،دوالرمليار3حوا��ا�خارجيةالنقديةالتدفقاتقيمةو�لغت،%3.2بلغإجماليا

 مسبوق غ��مستوى إ��املش��ياتمديري مؤشروارتفع
ً
.)2019أكتو�ر��57.8(نوفم��شهر��58.3م�جال

،
ً
الف��ةبذاتمقارنة%30بنسبةالتوا��ع��الثا�يللشهرالبيعنقاطع��الشراءعملياتقيمةارتفعتأيضا

��املا��ي،العاممنالف��ةبذاتمقارنة%25بنسبةاالسمنتمبيعاتارتفعتوكذلك.املا��يالعاممن

%12.3مستوى عند�انتأن�عد،2019عاممنالثالثللر�ع%12م�جلةالبطالة�سبةانخفضتح�ن

%0.2منيةالسعود��اإلجما��ا�ح��للناتجتوقعاتھالدو��النقدصندوق وخفض،2019الثا�يالر�عب��اية

.%0.9مستوى عند2019العامين�يأنالسعودياملاليةوز�رتوقعح�ن��%1.9إ��

 السعوديةأرام�واكتتاب�غطيةلنجاح�ان
ً
 أثرا

ً
يومللتداول السهمإدراجوتماإلصالح�جلةتحف��ع��كب��ا

يجعلمماأمر��يدوالرتر�ليون 1.7�سعرالسعوديةأرام�وتقييمتمأنھبالذكرا�جدير،2019د�سم��11

بنكستأسيوتما�جديد،السياحة/الز�ارةتأش��ةبنظامالعملو�دأ.العالمحول األك��االكتتابمن

السلطات�عدلمذلك،إ��إضافة.أمر��يدوالرمليار30بـيقدرمالبرأسالسعوديوالتصديراالست��اد

إ��ف��دجديدةكخطوةوالعائالت،لألفرادمنفصلةأبوابلهاي�ون أناملطاعممنتطلبالسعودية

واملتوسطةغ��ةالصاملنشآتدعمشأ��امنبادرةو��.اململكة��ا�جنس�نب�نالفصلع��القيودتخفيف

�و�العمل،فرصمنكب��عددوخلقالقطاعلتحف��ر�المليارات4العامةاالستثماراتصندوق خصص

برنامجنماألصفرالنطاقإلغاءتماملهن،منالعديدلتوط�ناالجتماعيةوالتنميةالعملوزارةجهودإطار

.الوهميةالسعودةعملياتوكشفاملهنتوط�نع��املنشئاتلتحف��نطاقات

منحوتم،%1.7بنسبةا�خامالنفطمناليوميانتاجهاتخفيضع��أو�كوافقتالتطورات،آخرصعيدع��

إعفاءتمأمر��ي،دوالرمليار2.5�عادلبقيمةح�وميةص�وكو�يعتاألحمر،والبحرالقديةمشرو��عقود

فرضيتملنأنھ2020م��انيةوأكدتالص�وك،تلكعوائدع��الز�اةمنا�ح�وميةالص�وك��املستثمر�ن

 .أع���جزتوقعاتمعاملستوى نفسعنداإلنفاق�ستمربينماجديدةضرائب
ً
فعالياتانطلقتوأخ��ا

قيم��ا�عادلاقياتاتفتوقيعتموفيھالر�اض،��املنعقداألوسطالشرق ��االستثمارملؤتمرالعاشرةالدورة

.أمر��يدوالرمليار15

مرتفعة،اتالتقييمتبدوحيثأداءهتدعمال�ياإليجابيةالدوافعإ��القادمةالف��ة��السوق يفتقر

�ش�ل.إيجابيةالتواالتصاالبنوكنتائجت�ون بأنطفيفاحتمالمعسلبية،الب��وكيماو�اتقطاعوتوقعات

.الف��ةهذه��للدخول مناسبغ��السوق عام،

�ة نظرة ع�� أداء الصندوق خالل الف�
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لسوق املالية رقم ترخيص هيئة ا).  سد�و �ابيتال(الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق املالية 

ب .ص. 8والبوابة 7الطابق الثا�ي ،أسواق البحر األحمر، ب�ن البوابة –ال��ج ا�جنو�ي 37-11157

info@sedcocapital.com.اململكة العر�ية السعودية 21493جدة 13396

اسم و عنوان مدير الصندوق 

مدير الصندوق 

أم�ن ا�حفظ 

بنمحمداألم��شارعتقاطع-فهدامللكطر�ق749الر�اض�ابيتال،الفر���يالسعوديشركة
.11426الر�اض23454ب.ص)التحليةشارع(عبدالعز�ز

اسم و عنوان أم�ن ا�حفظ

:ا�حفظأم�نمهاممن

املاليةاألوراق�سو�ة•

للشر�اتاإلدار�ةاإلجراءاتمتا�عة•

واملستحقاتاألر�احتحصيل•

النقدإدارة•

وصف موجز ملهامھ

ا�حاسب القانو�ي

وشر�اهالفوزان��ام�ي�ي
سلطاناألم��شارع–لألعمالزهرانمركز

السعودية،العر�يةاململكة21534جدة،55078ب.ص
9595:هاتف96612698+

www.kpmg.com/sa

اسم وعنوان ا�حاسب القانو�ي
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7

ر��اية التقر�

:مالحظة هامة
قديمها �ش�ل ك�� أو جزئي إ�� ال يجوز توزيع هذه الوثيقة أو �شرها أو ��خها أو تقديمها أو ت. الوثيقة مخصصة فقط لأل�خاص الذين قامت شركة سد�و �ابيتال أو إحدى الشر�ات التا�عة لها أو ممثلها املع�ن بتقديمها مباشرةهذه 

 للقــانون أو اللــوائح خالهــذه املــواد غ�ــ� مخصصــة للتوزيـع أو االســتخدام مــن قبــل أي �ـخص أو كيــان �ــ� أي واليــة قضــائية أو بلـد ي�ــون فيــھ هــذا التوزيـع أو االســتخدام م. أطـراف أخــرى بــدون موافقــة خطيـة مكتو�ــة مــن ســد�و �ابيتـال
ً
فــا

لق بأي طلبات لهذه املصا�ح ، بما �� بموجب قوان�ن ولوائح أي إقليم فيما يتعنا يطلب من سد�و �ابيتال ا�حصول ع�� األ�خاص الذين بحوز��م هذه الوثيقة لإلبالغ عن أي قيود فيما يتعلق �عرض أو بيع املصا�ح املو�حة ه. ا�حلية
ات الصلة �� أي فقـھ لم تتخذ شركة سد�و �ابيتال أي إجراء �� أي اختصاص قضائي �سمح بوضع املصا�ح ذ. ذلك ا�حصول ع�� أي موافقة ح�ومية أو موافقة أخرى ومراعاة أي إجراءات ش�لية أخرى منصوص عل��ا �� هذا اإلقليم

أن املعلومات الواردة هنـا موثـوق �عتقد سد�و �ابيتال. إعداد املعلومات واآلراء �� هذا املستند من قبل سد�و �ابيتالتم . املستندقانو�ي مطلوب التخاذ إجراء لهذا الغرض ، كما لم يتم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بحيازة أو توزيع هذا 
. أو تم ا�حصول عل��ا من مصادر عامة �عتقد أ��ا موثوقة/ ��ا 

مـا يتعلـق بـأي مـن املفـاهيم ال�ـي ال تقتصـر هـذه الوثيقـة ع�ـ� أي مسـتلم ، و�جـوز لشـركة سـد�و �ابيتـال القيـام بأعمـال في. تقدم سد�و �ابيتال أي �عهد أو ضمان فيمـا يتعلـق بدقـة أو اكتمـال أي مـن املعلومـات الـواردة �ـ� هـذه الوثيقـةال 
 القيـام بأعمـال ال تتوافـق مـع االق��احـات التجار�ـة الـواردة �ـ� هـذه . يمثلها هذا املستند مع أطراف أخرى غ�ـ� املسـتلم املعـ�ن

ً
اطات �ـ� هـذه الوثيقـة ا�حكـم ا�حـا�� اآلراء والتقـديرات واإلسـقتمثـل . الوثيقـةيمكـن لشـركة سـد�و �ابيتـال أيضـا

وقعــات أو تقـــديرات أو ترأيشــركة ســـد�و �ابيتــال غ�ــ� ملزمـــة بتحــديث أو �عـــديل هــذه الوثيقـــة أو إلخطــار أي قــارئ م��ـــا �ــ� حالـــة مــا إذا �انــت أي مســـألة مــذ�ورة هنـــا أو أي . لشــركة ســد�و �ابيتـــال و�ــ� عرضـــة للتغي�ــ� دون إشــعار مســـبق
ع�ـ� تـأم�ن العوائـد املطلو�ـة أو ال يوجد ضمان بأن شركة سد�و �ابيتال سوف ت�ـون قـادرة. أسعار وتوافر األصول واملمتل�ات واألدوات املالية �� أيضا عرضة للتغي�� دون إشعار. مو�حة هنا ، تتغ�� أو تصبح غ�� دقيقة �� وقت الحق

.املوصوفة لالستثمارات أو ألي من منتجا��ا

يجـــب أن يــتم أي �شـــاط . ي واليــة قضــائية� أال ينب�ــ� أن ُيفســر ع�ـــ� أنــھ عــرض للشـــراء أو التمــاس عــرض لبيـــع أي أصــول أو أســهم أو أمـــن أو للمشــاركة �ــ� أي اســـ��اتيجية اســتثمار�ة معينــة �ـــ. وتقــدم هــذه الوثيقـــة ألغــراض إعالميــة فقـــط
يــؤدي �ســليم هــذا املســتند ، ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال أن. خــاطر ومزايــا هــذا االســتثمارم ماســتثماري مــن هــذا القبيــل فقــط ع�ــ� أســاس النمــوذج ال��ــائي لتقــديم املــواد ال�ــي لــن يــتم توف��هــا إال ألولئــك الــذين يثبتــون القــدرة ع�ــ� تقيــي

علــق بالشــريعة أو الضــرائب أو يجــب أال �عامــل املســتثمرون ا�حتملــ�ن محتو�ــات هــذه الوثيقــة كمشــورة تت. بصــرف النظــر عــن تــار�خ إصــداره ، إ�ــ� حــدوث �غي�ــ� �ــ� شــؤون شــركة ســد�و �ابيتــال أو أي مــن منتجا��ــا منــذ تــار�خ هــذه الوثيقــة
.االستثمار أو أي مسائل أخرى 

أ��ــا ضـرور�ة وع�ـ� أسـاس أوضـاعهم املاليــة اسـتخدام مستشـار��م املسـتقل�ن حيـث �عتقـدون ة بقـد ال ت�ـون االسـتثمارات ال�ـي تمـت مناقشــ��ا �ـ� هـذه الوثيقـة مناسـبة �جميـع املســتثمر�ن و�جـب ع�ـ� املسـتثمر�ن اتخـاذ قـرارا��م االســتثمار�
لــن ي�ــون هنــاك ســوق عــام أو ثــانوي . ��مر�ــة �ـ� اســتثمارافو إن االســتثمار �ــ� أي اســتثمار يرعــاه أو يـديره ســد�و �ابيتــال ســي�ون مناســًبا فقــط لــبعض املسـتثمر�ن املتطــور�ن الــذين ال يحتــاجون إ�ــ� ســيولة. وأهـدافهم االســتثمار�ة ا�حــددة

وقـد يفقـد اشـر أو غ�ـ� مباشـر ،قـد يتذبـذب الـدخل مـن االسـتثمارات وقـد يرتفـع أو ��ـبط سـعر أو قيمـة االسـتثمارات املو�ـحة �ـ� هـذه الوثيقـة ، سـواء �شـ�ل مب. للمصـا�ح �ـ� االسـتثمارات ولـيس مـن املتوقـع أن يتطـور سـوق عـام أو ثـانوي 
.عالوة ع�� ذلك ، ال يمثل األداء السابق بالضرورة نتائج مستقبلية. املستثمر جميع األموال املستثمرة
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