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معلومات الصندوق 

االستثمارصندوق اسم 
دوق صن(صندوق سدكو كابيتال المرن لألسهم السعودية 

).النخبة المرن لألسهم السعودية سابقاً 

وممارساتهو سياسات االستثمار أهداف 
لك يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد إيجابية مطلقة وذ
من خالل االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في 

ي االستثمار فإلى السوق المالية السعودية باإلضافة 
ت الطروحات االولية في السعودية واالمارات وقطر والكوي

دول ("وعمان والبحرين واالردن ومصر وتونس والمغرب 
ط ، بما يتفق مع ضواب")الشرق األوسط وشمال أفريقيا

شركة االستثمار الشرعية المعتمدة من الهيئة الشرعية لل
و سدك(السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق المالية 

).كابيتال

األرباحسياسة توزيع 
.المالال ينطبق حيث أن الصندوق يهدف إلى نمو رأس 

مدير الصندوق

اسم و عنوان مدير الصندوق
ية الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق المال

واق الطابق الثاني، أس–البرج الجنوبي ). سدكو كابيتال(
جدة 13396ب .ص. 8والبوابة 7البحر األحمر، بين البوابة 

.  السعوديةالمملكة العربية 21493

اسم و عنوان مدير الصندوق من الباطن أو مستشار 
)إن وجد(االستثمار  

.داخلياً ال يوجد، حيث أن الصندوق يدار 

مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة
التاليةالرجاء مراجعة تقرير أداء الصندوق في الفقرة 

تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة
عائًدا 2019سجل الصندوق خالل النصف األول من عام 

ة في حين ارتفع مجاله االستثماري بنسب% 5.10بنسبة 
وكان أكبر المساهمين بصورة إيجابية شركة%. 11.44
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ث ، وشركة مجموعة السعودية وشركة جبل عمر، حيسافكو
نقطة أساس 12و13و14بلغت مساهمة كل منهم 

عربية، كانت كل من شركة المراكز ال. للعائدات على الترتيب
ومصرف الراجحي، واإلنماء من أكبر المساهمين بصورة 

سلبية في عائدات الصندوق، حيث ساهم كل منهم في
نقطة 30-و44-و89-خفض عائدات الصندوق بنسب 

.أساس على التوالي

أشهر 4كما شهد السوق ارتفاًعا واسع النطاق خالل أول 
تعاش في بينما شهد شهر مايو هبوًطا تصحيحًيا عِقبه ان

ة واردة شهر يونيو؛ حيث تم تسجيل صافي تدفقات أجنبي
مليار 13.6بأكثر من 2019خالل النصف األول من عام 

لشهر يونيو  (PMI(وسجل مؤشر مديري المشتريات . دوالر
. 2018نقطة في ديسمبر 54.5نقطة مقابل 57.4

خالل النصف األول % 8بنسبة األسمنتوتراجعت مبيعات 
، غير أن األسعار استعادت عافيتها بشكل 2019من عام 

ومن . األسمنتكبير محققة نتائج إيجابية قوية في مجال 
"  أند بورزستاندرد"الجدير بالذكر أن وكالة التصنيف العالمية 

لسعودية أكدت أن التصنيفات االئتمانية للمملكة العربية ا
-Aالمستوىفي تقع  / A-2"  " نظرة مستقبلية مع

.مستقرة

تم إطالق برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات 
/ تم بموجبه إبرام صفقات حيث )  (NIDLPاللوجستية

مليار 54بقيمة تتجاوز 65مذكرات تفاهم يفوق عددها الـ 
دوالر أمريكي عبر قطاعات متنوعة اجتذبت استثمارات

صة تم الكشف عن برنامج الخصخ. أجنبية مباشرة كبيرة
مليارات دوالر أمريكي بالتزامن مع إعالن 10البالغ قيمته 

وزارة العمل عن طرح مبادرات تحفيز القطاع الخاص 
وتوقيع 68مبادرة من أصل 28المتبقية البالغ عددها 

سطة اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتو
ركات إلطالق تسع خدمات جديدة بغية تحفيز الش) منشآت(

وأعلنت وزارة التجارة عن توحيد . الصغيرة والمتوسطة
ل المتطلبات الحكومية لألعمال التجارية الخاصة من خال

إصدار قانون في القريب العاجل، وقد وافق الملك على 
جيع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بغرض تش

لق الملك وأط. التجارة اإللكترونية والحلول التقنية المبتكرة
مليار دوالر في الرياض شملت 7.97سلمان مشاريع بقيمة 

عليم مجاالت متباينة تراوحت ما بين الرعاية الصحية والت
كما أعلن . واإلسكان والنقل العام والخدمات الحكومية

12صندوق االستثمارات العامة عن خطة اقتراض بقيمة 
؛ كما وافق مجلس الوزراء 2019مليار دوالر أمريكي لعام 

ي للوافدين على أساس سنو" المميزةنظام اإلقامة "على 
ونية أو دائم، وتم فرض ضرائب جديدة على السجائر اإللكتر

وأرامكوأخيًرا، كشفت . إلى جانب المشروبات السكرية



يا بلغ الستار عن حساباتها موضحة أنها حققت ربًحا صاًف 
، وهو أعلى 2018مليار دوالر أمريكي في عام 111.1

معدل ربحية على مستوى العالم، وتلقت أرامكو عروض
شراء ضخمة على سنداتها المصدرة تفوق الهدف 

مليار دوالر أمريكي، ويأتي هذا في إطار 100المطلوب بـ 
مليار دوالر بغرض تمويل صفقة 15سعيها لجمع مبلغ 
. مليار دوالر أمريكي69شراء سابك بقيمة 

خالل % 24+ هذا وقد سجل سعر خام برنت ارتفاًعا بنسبة 
إلى النصف األول من العام مع تفاقم التوترات اإلقليمية

ت وقد قام. جانب انخفاض المعروض في جميع أنحاء العالم
ل حسابات الموازنة السعودية على أساس أن سعر البرمي

دوالرًا 66دوالرًا للبرميل، وعلى أن متوسط السعر 64
يمر . 2019للبرميل حتى نهاية النصف األول من عام 

فاض االقتصاد بفترة انكماش ويرجع ذلك أساًسا إلى انخ
عام أسعار اإليجارات؛ وُتظهر أرباح الشركات للربع األول من

للشركات ذات رؤوس األموال % 3نمًوا سنوًيا بنسبة 2019
وعالوًة على ذلك، أظهرت قيمة معامالت نقاط. الضخمة

.سنوات3البيع نمًوا أيًضا بعد انخفاضها ألكثر من 

من وفي ضوء المتطلبات بتنفيذ المزيد من المعامالت
ب جانب المستثمرين األجانب الفاعلين من أجل استيعا

معدالت الشراء السلبية بحسب مؤشر مورغان ستانلي
، سيشهد 2019أغسطس 28كابيتال انترناشيونال في 

مليارات دوالر 4السوق المزيد من معامالت الشراء بقيمة 
ول لهذا ومع ذلك، قد تكون هذه نقطة التح. أمريكي تقريًبا

تحوطًيا ونحن نتبنى موقًفا. االرتفاع المدفوع بالسيولة
فيد وحذًرا بشأن كون المملكة العربية السعودية المست

.األكبر من هذا االنتعاش المدفوع بوفرة السيولة

تفاصيل أي تغيرات حدثت على الشروط واألحكام خالل
الفترة

ال توجد أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق خالل 
الفترة

معلومات أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من 
اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن 

الفترةالصندوق خالل 
توجد أي معلومات أخرى من شأنها أن تمكن مالكي ال 

الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات 
.كافية بشأن الصندوق خالل الفترة
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بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير 
الفترةالصندوق خالل 

ال توجد عموالت خاصة حصل عليها مدير الصندوق خالل 
.الفترة

استثمار اذا كان الصندوق يستثمر بشكل كبير في صناديق
لى أخرى يجب االفصاح عن نسبة رسوم االدارة المحتسبة ع

بهاالصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر 
سه أو توجد نسبة رسوم إدارة محتسبة على الصندوق نفال 

.الصناديق التي يستثمر بها

ذا بيانات ومعلومات أخرى أوجبت الالئحة تضمينها في ه
التقرير

المنتهيةمرفق القوائم المالية األولية للفترة 
30-06-2019
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 صندوق سدكو كابیتال المرن لألسھم السعودیة
 "سابقاً") صندوق النخبة المرن لألسھم السعودیة(

  تال)ی(مدار من قبل سدكو كاب

 (غیر مراجعة) المختصرةاألولیة ئم المالیة القوا
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 مـع 
 تقریر الفحص لحملة الوحدات

 
 

 





 

۱ 
 

 صندوق سدكو كابیتال المرن لألسھم السعودیة
  )اً"صندوق النخبة المرن لألسھم السعودیة "سابق(

  (مدار من قبل سدكو كابیتال)

 (غیر مراجعة) المختصرة قائمة المركز المالي
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰كما في 

 سعودياللایر بال
 

 إیضاح 
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸

  
 (مراجعة) (غیر مراجعة)

    الموجودات 
 ٥۲۹٬۲۷۳ ٤٬٥۱۹٬٦۰٦ ۱۰ نقد وما في حكمھ

 ۹٬۷۳۳٬۱٥٤ ٥٬۷۲۸٬۹۹۷ ۱۱ یمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات مالیة مقاسة بالق
 ٦٬۰۰۰ --  توزیعات أرباح مدینة

 -- ۷۱۰٬٥٦۲  ذمم مدینة أخرى
 ۱۰٬۲٦۸٬٤۲۷ ۱۰٬۹٥۹٬۱٦٥  إجمالي الموجودات

    
    المطلـوبات

 ٤۹٬۷٦٤ ۱٤٦٬۳۹٥ ۱۲ مصروفات مستحقة و ذمم دائنة أخرى
 ٤٥٬۹۱۱ ٥۲٬٥۲۱ ۱۳ ةمستحق الى أطراف ذات عالق

 ۹٥٬٦۷٥ ۱۹۸٬۹۱٦  إجمالي المطلوبات
    

 ۱۰٬۱۷۲٬۷٥۲ ۱۰٬۷٦۰٬۲٤۹  صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لحملة الوحدات
 ۹٤٬۷٤٦.٤۲ ۹٤٬۷٤٦.٤۲  (بالعدد) عدد الوحدات القائمة

 ۱۰۷٫۳٦۸۲ ۱۱۳٫٥٦۸۹  )باللایر السعودي(صافي قیمة الموجودات للوحدة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱۹) إلى (۱اإلیضاحات المرفقة من (تعتبر 
 .المختصرة األولیة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة
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 صندوق سدكو كابیتال المرن لألسھم السعودیة
   (صندوق النخبة المرن لألسھم السعودیة "سابقاً") 

  (مدار من قبل سدكو كابیتال)
 

 (غیر مراجعة)  ةالمختصرقائمة الدخل الشامل األخر 
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰ المنتھیة في الستة أشھر لفترة

 )سعوديالباللایر (
 

 
 إیضاح

 یونیو ۳۰
 م۹۲۰۱

 یونیو ۳۰
 م  ۲۰۱۸

    اإلیرادات
 ۲۹٥٬٦٥۰ ۲۰۹٬۲۳۸  توزیعات أرباح

صافي الربح على موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من 
 ٦٤۷٬٤٥۷  خالل الربح أو الخسارة

        
۱٬۳۰۷٬۲۷٥ 

  ۸٥٦٬٦۹٥ ۱٬٦۰۲٬۹۲٥ 
    المصروفات

 ۱۷٬٦۷٥ (۷٦٬۲۳۷)  بالصافي  -رسوم األداء واإلدارة 
 (۱۷۲٬۹۲۹) (۱۹۲٬۹٦۱) ۱٤ أتعاب مھنیة وأخرى

  (۲٦۹٬۱۹۸) (۱٥٥٬۲٥٤) 
    

 ۱٬٤٤۷٬٦۷۱ ٥۸۷٬٤۹۷  صافي الربح للفترة 
 -- --  الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 ۱٬٤٤۷٬٦۷۱ ٥۸۷٬٤۹۷  لشامل اآلخر للفترةإجمالي الدخل ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱۹) إلى (۱ضاحات المرفقة من (اإلیتعتبر 
 .المختصرة األولیة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة
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 صندوق سدكو كابیتال المرن لألسھم السعودیة
 (صندوق النخبة المرن لألسھم السعودیة "سابقاً")

  و كابیتال)(مدار من قبل سدك

  (غیر مراجعة)  المختصرة قائمة التغیرات في صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات
 م ۲۰۱۹یونیو  ۳۰المنتھیة في  الستة أشھر لفترة

 (باللایر السعودي)
 

 االجمالي 
  

 ۱٤٬۹٦۲٬۰٥۹ م ۲۰۱۸ینایر  ۱صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لحملة الوحدات كما في 
  

 ۱٬٤٤۷٬٦۷۱ إجمالي الدخل الشامل خالل الفترة 
  

 ۱٦٬٤۰۹٬۷۳۰ م۲۰۱۸یونیو  ۳۰صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لحملة الوحدات كما في 
  

 ۱۰٬۱۷۲٬۷٥۲ م۲۰۱۹ینایر  ۱صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لحملة الوحدات كما في 
  

 ٥۸۷٬٤۹۷ ةإجمالي الدخل الشامل خالل الفتر
  

 ۱۰٬۷٦۰٬۲٤۹ م۲۰۱۹یونیو  ۳۰صافي الموجودات (حقوق الملكیة) لحمة الوحدات كما في 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱۹) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 .المختصرة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة األولیة



 

٤ 
 

 صندوق سدكو كابیتال المرن لألسھم السعودیة
 ق النخبة المرن لألسھم السعودیة "سابقاً")(صندو

  (مدار من قبل سدكو كابیتال)

 (غیر مراجعة)  المختصرة ات النقدیةفقدالتقائمة 
  م۲۰۱۹یونیو  ۳۰المنتھیة في  الستة أشھر لفترة

 )سعوديال باللایر(
   

 

 
 االیضاح 

 یونیو ۳۰
 م۹۲۰۱

 یونیو ۳۰
 م۸۲۰۱

    
    التشـغیلیة التدفقات النقدیة من األنشـطة

 ۱٬٤٤۷٬٦۷۱ ٥۸۷٬٤۹۷  صافي الربح خالل الفترة 
    تسویات لـ:

جودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من وأرباح غیر محققة من م
 (۹۲۹٬۷٤۹) (۱۷۹٬۱۲۲)  خالل الربح أو الخسارة

 
 ٤۰۸٬۳۷٥ ٥۱۷٬۹۲۲ 

    :صافي التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة
 (۷٬۳۸۳٬۳۳۰) ٤٬۱۸۳٬۲۷۹  مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات

 (۱۷٬۸۰۰) ٦٬۰۰۰  توزیعات أرباح مدینة
 ۱٬۳۷۰٬۹۱۷ (۷۱۰٬٥٦۲)  ذمم مدینة أخرى

 (۲۲٤٬۰٥۸) ۹٦٬٦۳۱  ذمم دائنة أخرىمصروفات مستحقة و
 (۹٦٬٤۷۷) ٦٬٦۱۰  طراف ذات عالقةألمستحق 

اتج من / (المستخدم في) الناتج من األنشطة صافي النقد الن
 التشـغیلیة        

 
۳٬۹۹۰٬۳۳۳ (٥٬۸۳۲٬۸۲٦) 

 
   

 (٥٬۸۳۲٬۸۲٦) ۳٬۹۹۰٬۳۳۳  صافي التغیر في النقد وما في حكمھ
 ٦٬٤۰٥٬٤۷٥ ٥۲۹٬۲۷۳ ۱۰ النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة 

 ٥۷۲,٦٤۹ ٤٬٥۱۹٬٦۰٦ ۱۰ النقـد وما في حكمـھ في نھایة الفترة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱۹) إلى (۱اإلیضاحات المرفقة من (تعتبر 
 .المختصرة األولیة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة
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 (غیر مراجعة) المختصرة األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰المنتھیة في  الستة أشھر لفترة
 )سعودياللایر (بال
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 الوضع القانوني واألنشطة األساسیة -۱
) ھو "الصندوق"((صندوق النخبة المرن لألسھم السعودیة "سابقاً")  صندوق سدكو كابیتال المرن لألسھم السعودیة

لوائح صنادیق لتم تأسیسھ في المملكة العربیة السعودیة وفقاً  ،الشریعة یتوافق مع ضوابط ثماري مفتوحستإصندوق 
الشركة الشركة السعودیة لإلقتصاد والتنمیة لألوراق من قبل تتم إدارتھ و .یةسوق المالالاإلستثمار الصادرة عن ھیئة 

 مدیر الصندوق ھو: إن عنوان .)"مدیر الصندوق""سدكو كابیتال" أو ( المالیة
 

 ۱۳۳۹٦ندوق برید ص
 طریق الملك عبد العزیز

 ۲۱٤۹۳جدة 
 المملكة العربیة السعودیة

 
م، قام مدیر الصندوق بتغییر اسم الصندوق من صندوق النخبة المرن ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  السنةخالل 

من  بالتغیرتم إخطارھیئة السوق المالیة  قدول لألسھم السعودیة إلى صندوق سدكو كابیتال المرن لألسھم السعودیة.
وتم إخطار مدیر الصندوق بھ إلى حاملي الوحدات من خالل خطاب بتاریخ  م۲۰۱۸ أبریل ۱۸خالل خطاب بتاریخ 

 .م۲۰۱۸ مایو ٦
 

وقامت  م۲۰۱٥دیسمبر  ۲٤للصندوق لھیئة السوق المالیة بتاریخ  العامقام مدیر الصندوق بإرسال إخطار بالطرح 
تم  .م۲۰۱٦ مایو ۲٥في وبدأ الصندوق عملیاتھ  .م۲۰۱٦مارس  ۲۰ئة بإعتماد تأسیس الصندوق بتاریخ ھیال

 .مراجعة وثیقة طرح الصندوق من قبل مستشار الشریعة، والذي أكد توافقھا مع ضوابط الشریعة
 

المدرجة في سوق یھدف الصندوق إلى تحقیق مكاسب رأسمالیة على المدى الطویل واإلستثمار في أسھم الشركات 
الكویت  قطر و االمارات و السعودیة والطروحات االولیة ستثمار في االباإلضافة إلى  المال السعودي ("تداول")

وفقاً لضوابط الشریعة، وعمان والبحرین واألردن ومصر وتونس والمغرب ("دول الشرق األوسط وشمال أفریقا") 
سیتم إعادة إستثمار  .برة  تھدف إلى تحقیق أداء متفوق لتلك المعاییرمن خالل إجراءات إستثمار بمعاییر دولیة مخت

 .األرباح الرأسمالیة واإلیرادات األخرى من الصندوق
 

ً للقرار رقم  یخضع الصندوق للوائح صنادیق اإلستثمار ("اللوائح") الصادرة من ھیئة السوق المالیة طبقا
و الذي تم تعدیلھ بموحب قرار م)، ۲۰۰٦دیسمبر  ۲٤فق ھـ (الموا۱٤۲۷ذو الحجة  ۳الصادر في  ۱/۲۱۹/۲۰۰٦

والذي یورد ، )م۲۰۱٦مایو  ۲۳ھـ (الموافق ۱٤۳۷شعبان  ۱٦الصادر  ۱/٦۱/۲۰۱٦رقم  یةسوق المالالھیئة 
 .بالتفصیل متطلبات صنادیق اإلستثمار في المملكة العربیة السعودیة

  
 سترداد شـتراك / اإلاإل -۲

من كل أسبوع، في  األربعاءاإلستردادات للوحدات في كل یوم تداول (اإلثنین وات ویكون الصندوق مفتوح لإلشتراك
یتم إحتساب قیمة الوحدة في الصندوق  .في یوم العمل التالي مباشرة) حال لم یكن مثل ھذا الیوم ھو یوم عمل، فیكون

ً قیمة (إجمالي موجودات الصندوق موجودات الصندوق صافيعن طریق تقسیم قیمة  إجمالي مطلوبات  ناقصا
بعد ، عدد الوحدات القائمة في ذلك التاریخ إجمالي على في كل یوم تقییم ("یوم التقییم") ) بتاریخ اإلقفالالصندوق

إن الحد  .األخذ بعین اإلعتبار جمیع اإلشتراكات و / أو اإلستردادات الصالحة المستلمة في آخر موعد لیوم التقییم
تفاظ بحد أدنى لرصید لایر سعودي ومطلوب من حاملي الوحدات اإلح ٥۰٬۰۰۰األدنى لإلشتراك المبدئي ھو 

یمكن أن تتم اإلشتراكات واإلستردادات اإلضافیة في  .لایر سعودي في أي وقت من السنة ٥۰٬۰۰۰ھو اإلستثمار و
 .لایر سعودي ۱۰٬۰۰۰نطاق حد أدنى 

 
كما سیقوم حاملي الوحدات  .بدئي واإلضافيمن اإلشتراك الم ٪۲٫۰۰سیدفع حاملي الوحدات رسوم إشتراك حتى 

لمستردة، في حال طالب حامل الوحدات استردادھا من صافي قیمة الوحدات ا ٪۱٫۰۰بدفع رسوم إسترداد بما یعادل 
 .یوم عمل من تاریخ اإلشتراك ۳۰خالل 
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  ر من قبل سدكو كابیتال)(مدا

 (غیر مراجعة) المختصرة األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 
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 )سعودياللایر (بال

 

٦ 

 أسس اإلعداد المحاسبي -۳
ً للمعاییر ال األولیة المختصرة تم إعداد القوائم المالیة المحاسبي الدولي  اریدولیة إلعداد التقاریر المالیة ("المعوفقا

") والمعتمدة في المملكة العربیة السعودیة واالمتثال لألحكام الساریة في نظام صنادیق االستثمار الصادرة ۳٤رقم 
 ومذكرة المعلومات.  وقمن قبل ھیئة السوق المالیة، شروط وأحكام الصند

 
 إلعداد أساس ا -٤

على أساس التكلفة التاریخیة بإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي  المختصرةالقوائم المالیة األولیة تم إعداد ھذه 
 ومفھوم اإلستمراریة.

 
لیس لدى الصندوق دورة تشغیل محددة بشكل واضح وبالتالي ال تعرض الموجودات والمطلوبات المتداولة وغیر 

من ذلك، یتم عرض الموجودات والمطلوبات  . وبدالً مختصرةالالمتداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي 
 حسب السیولة.

 
 عملة الوظیفیة والعرض -٥

یتم قیاس البنود المدرجة في القوائم المالیة باستخدام عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي یعمل فیھا الصندوق 
باللایر السعودي وھي عملة الصندوق الوظیفیة  المختصرة("العملة الوظیفیة"). تعرض ھذه القوائم المالیة األولیة 

 والعرض.
 

 المعامالت واألرصدة
ت. لمعامالایخ رفي تادة لسائرف الصر اسعادام أباستخالى اللایر السعودي ألجنبیة ت ابالعمالت لمعامالم ترجمة ایت

ر سعادام أباستخي ودلسعرف الصر الی سعإألجنبیة ت المسجلة بالعمالایة دلنقت اباولطلمودات واجولمیتم ترجمة ا
لترجمة الناتجة عن األجنبیة ت العمالف اخسائر صرح وبارج أرلمالي. تدز اکرلمایخ قائمة رفي تادة لسائرف الصا

 .المختصرةقائمة الربح أو الخسارة في 
 

 تقدیرات وإفتراضات محاسبیة مؤثرة -٦
أحكام وتقدیرات  وافتراضات والتي تؤثر من اإلدارة القیام بإصدار  المختصرةیتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة 

في تطبیق السیاسات المحاسبة للمبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات و اإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج 
الفعلیة عن ھذه التقدیرات. تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات الھامة على أساس مستمر. یتم االعتراف بتعدیالت 

د جوال تمستقبلیة متأثرة.  الفتراتالتي یتم فیھا مراجعة التقدیرات وفي أي  الفترةرات المحاسبیة في على التقدی
 .المختصرةداد ھذه القوائم المالیة األولیة عإمة في دمستخت مؤثرة ضارافتأو اامة م ھحکاطق ذات أمنا

       
 السـیاسـات المحاسـبیة الھامة -۷

ھي ذات السیاسات المستخدمة  المختصرةإلعداد ھذه القوائم المالیة األولیة إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة 
 إلعداد القوائم المالیة السنویة السابقة. باستثناء السیاسات المبینة أدناه.

م، ولم یكن ھناك ۲۰۱۹ینایر  ۱اإلیجارات مبدئیاً من – ۱٦قام الصندوق بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 وھري على القوائم المالیة. تأثیر ج
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 (غیر مراجعة) المختصرة األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 
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۷ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) -۷
 

 النقد وما في حكمھ  ۷-۱
، یتكون النقد وما في حكمھ من األرصدة لدى البنوك المختصرةبغرض إعداد قائمة التدفقات النقدیة األولیة 

ثة أشھر أو أقل (إن وجدت) واالستثمارات قصیرة األجل عالیة السیولة األخرى ذات االستحقاق األصلي ثال
والمتاحة للصندوق دون أي قیود. یتم قید النقد والنقد المعادل بالتكلفة المطفأة في بیان قائمة المركز المالي االولیة 

 .المختصرة
 

 ذمم مدینة  ۷-۲
ك في بقیمتھا المطفأة. یتم قیاس الذمم المدینة مبدئیًا بالقیمة العادلة زائداً تكالیف المعاملة المباشرة المتزایدة، وبعد ذل

 .مساٍو للخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمریتم قیاس مخصص الخسارة للذمم المدینة دائًما بمبلغ 
 

 ألدوات المالیةا  ۷-۳
 

 تصنیف وقیاس الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ۷-۳-۱
 

 أدوات حقوق الملكیة
ق الملكیة من وجھة نظر الُمصِدر؛ أي األدوات التي ال تحتوي ي أدوات تستوفي تعریف حقوأدوات حقوق الملكیة ھ

 على التزام تعاقدي بالدفع، وبأنھ دلیل على وجود فائدة متبقیة في صافي موجودات الُمصِدر.
 

وق بعد ذلك بقیاس یقوم الصندوق بتبویب موجوداتھ المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یقوم الصند
جمیع االستثمارات في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، باستثناء عندما یكون مدیر 
الصندوق قد اختار، عند اإلثبات المبدئي، تعیین استثمار في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

ید استثمارات حقوق الملكیة كاستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل اآلخر. تتمثل سیاسة الصندوق في تحد
الشامل اآلخر عندما یتم االحتفاظ بتلك االستثمارات ألغراض أخرى غیر المتاجرة. عند استخدام ھذ الطریقة في 

بالتالي ال یتم إعادة تبویبھا في االنتقاء، یتم إثبات األرباح والخسائر بالقیمة العادلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر و
الربح أو الخسارة، بما في ذلك عند البیع. ال یتم اإلفصاح عن خسائر االنخفاض في القیمة (وعكس خسائر 
االنخفاض في القیمة) بشكل منفصل عن التغیرات األخرى في القیمة العادلة. یتم االستمرار في أثبات توزیعات 

ثل ھذه االستثمارات، في قائمة الدخل الشامل عندما یتم یستقر حق الصندوق في األرباح، عند عرض العائد على م
 استالم المدفوعات.

 
 الھبوط في قیمة الموجودات المالیة ۷-۳-۲

بالتكلفة  المقاسةیقوم الصندوق، بشكل احترازي، بتقییم الخسائر االئتمانیة المرتبطة بموجودات األدوات المالیة 
بإثبات مخصص خسارة لمثل ھذه الخسائر في تاریخ كل قائمة مركز مالي. یعكس قیاس  المطفأة. یقوم الصندوق

 الخسارة االئتمانیة المتوقعة:
 

 قیمة غیر متحیزة ومرجحة االحتمال یتم تحدیدھا من خالل تقییم مجموعة من النتائج المحتملة؛ •
 القیمة الزمنیة للموارد؛ و •
تكلفة أو مجھود ال داعي لھ في تاریخ اإلبالغ عن األحداث الماضیة معلومات معقولة وقابلة للدعم متاحة بدون  •

 والظروف الحالیة والتوقعات الخاصة بالظروف االقتصادیة المستقبلیة.



 صندوق سدكو كابیتال المرن لألسھم السعودیة
  (صندوق النخبة المرن لألسھم السعودیة "سابقاً") 

  ر من قبل سدكو كابیتال)(مدا

 (غیر مراجعة) المختصرة األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰المنتھیة في  الستة أشھر لفترة
 )سعودياللایر (بال

 

۸ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) -۷
 

 األدوات المالیة (تابع) ۷-۳
 

 إلغاء اإلثبات ۷-۳-۳
عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة الستالم التدفقات النقدیة من  یتم إلغاء إثبات الموجودات المالیة، أو جزء منھا،

) الصندوق یقوم بتحویل جمیع مخاطر ومزایا الملكیة بشكل ۱الموجودات، أو عندما یتم تحویلھا وسواًء كان (
االحتفاظ بجمیع مخاطر ومزایا الملكیة بشكل جوھري، ولم یمارس  ) الصندوق ال یقوم بنقل أو۲جوھري، أو (

 دوق سیطرة.الصن
 
 المحاسبة بتاریخ المتاجرة ٤-۷-۳

یتم إثبات أو استبعاد عملیات الشراء والبیع للموجودات المالیة بالطرق العادیة بتاریخ المتاجرة، على سبیل المثال 
ء األصل المالي. إن عملیة الشراء أو البیع بالطریقة المعتادة ھي شرابیع تاریخ الذي یلتزم فیھ الصندوق بشراء أو 

أو بیع موجودات مالیة والتي تستلزم تسلیم األصل خالل اإلطار الزمني المنصوص علیھ بموجب اللوائح أو العرف 
 السائد في السوق.

 
 مطلوبات مالیة ٥-۷-۳

یقوم الصندوق بتصنیف مطلوباتھ المالیة بالتكلفة المطفأة ما لم یكن لدیھ مخصصات محددة بالقیمة العادلة من خالل 
الخسارة. یقوم الصندوق بإلغاء إثبات المطلوبات المالیة عند الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة أو إلغائھا أو انتھاء الربح أو 

 مدتھا.
 
 المقاصة ٦-۷-۳

یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي 
في الوقت الحالي الحق النافذ بموجب القانون في عمل مقاصة للمبالغ وتعتزم إما عمل  فقط عندما یكون للصندوق

 تسویة على أساس الصافي أو تحقیق األصل وتسویة االلتزامات في ذات الوقت.
 

 مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى  ٤-۷
لة ویتم قیاسھا الحقًا بالتكلفة المطفأة یتم اثبات المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى بشكل مبدئي بالقیمة العاد

 باستخدام طریقة سعر الفائدة الساریة.
 

یتم إثبات المخصصات عندما یكون لدى الصندوق التزام قانوني أو التزام مستدل علیھ من الظروف المحیطة نتیجة 
م استخدامھا لسداد ذلك لحدث في الماضي ویكون من المحتمل أن یترتب علیھ تدفق موارد تمثل منافع اقتصادیة یت

 االلتزام. ال یتم إثبات مخصص لخسارة التشغیل المستقبلیة.
 
 
 
 



 صندوق سدكو كابیتال المرن لألسھم السعودیة
  (صندوق النخبة المرن لألسھم السعودیة "سابقاً") 

  ر من قبل سدكو كابیتال)(مدا

 (غیر مراجعة) المختصرة األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰المنتھیة في  الستة أشھر لفترة
 )سعودياللایر (بال

 

۹ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -۷
 

 الزكاة وضریبة الدخل ٥-۷
ي الوحدات، وبالتالي ال یتم تكوین مخصص لمثل ھذه االلتزامات في ھذه تعد الزكاة والضریبة التزاًما على حامل

 .المختصرةالقوائم المالیة األولیة 
 

 تحقق اإلیرادات ٦-۷
یتم قیاس اإلیرادات على أساس المبلغ المحدد في العقد مع العمیل ویستثني المبالغ التي یتم تحصیلھ نیابة عن أطراف 

م إثبات اإلیرادات عند تی دات عندما تنقل السیطرة على منتج أو خدمة إلى العمیل.ثالثة. یقوم الصندوق بإثبات اإلیرا
استیفاء وجود احتمالیة بتدفق منافع اقتصادیة الى الصندوق ویمكن قیاسھا بشكل موثوق بغض النظر عن موعد 

 سومات.سدادھا. یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل باستثناء، الخصومات والضرائب والح
 

 إیرادات توزیعات أرباح
. یتم إثبات إیرادات توزیعات األرباح  في الربح او الخسارة في التاریخ الذي یتم فیھ نشوء حق استالم المدفوعات

بالنسبة لألوراق المالیة المدرجة، عادة ما یتمثل ذلك في تاریخ توزیعات األرباح السابقة. بالنسبة لألوراق المالیة 
عادة ما یتمثل ذلك في التاریخ الذي یوافق فیھ المساھمون على دفع توزیعات األرباح. ویتم إثبات  غیر المدرجة،

إیرادات توزیعات األرباح من أسھم حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة 
 الربح أو الخسارة في بند منفصل.

 
 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةصافي الربح من األدوات المالیة 

یتضمن صافي الربح من األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة جمیع التغیرات في القیمة العادلة 
استثناء فوائد إیرادات توزیعات األرباح ومصروفات بالمحققة وغیر المحققة وفروق الصرف األجنبي، ولكن 

 رباح على األوراق المالیة المباعة.توزیعات األ
 

یتم احتساب صافي الربح المحقق من األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طریقة 
 متوسط التكلفة.

 
 رسوم ومصروفات ۷-۷

 ات ذات الصلة.عند استالم الخدم المختصرةیتم إثبات الرسوم والمصروفات في قائمة الربح أو الخسارة األولیة 
 

 التغییرات في شروط وأحكام الصندوق -۸
على شروط وأحكام التعدیالت ، قام مدیر الصندوق بإجراء بعض ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 

الصندوق. یتمثل التغییر الرئیسي في مجلس إدارة الصندوق والتغییر في طریقة احتساب أتعاب األداء. تم احتساب 
. وفقًا للشروط واألحكام المعدلة، یتم احتسابھا بناًء على أدنى SPSHDSADعلى أساس مؤشر أتعاب األداء 

معدل عائد مقبول على االستثمار أي معدل سعر العوائد بین البنوك السعودیة (سایبد) والتضخم، ویتم حسابھا قبل 
 ثالثة أیام عمل من بدایة كل سنة.

 
م وقام مدیر ۲۰۱۸مایو  ۱۳م و۲۰۱۸أبریل  ۱۸ت من خالل خطاب بتاریخ تم إخطار ھیئة السوق المالیة بالتغییرا

م. أصبحت الشروط واألحكام المعدلة ۲۰۱۸أغسطس  ۸الصندوق بإخطار حاملي الوحدات من خالل خطاب بتاریخ 
 م.۲۰۱۸أغسطس  ۸ساریة اعتباًرا من 

 
 



 صندوق سدكو كابیتال المرن لألسھم السعودیة
  (صندوق النخبة المرن لألسھم السعودیة "سابقاً") 

  ر من قبل سدكو كابیتال)(مدا

 (غیر مراجعة) المختصرة األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰المنتھیة في  الستة أشھر لفترة
 )سعودياللایر (بال

 

۱۰ 

 رسوم وكیل عملیات األسھم ومصروفات أخرى -۹
  

 رسوم األداء 
من الفرق بین أداء الصندوق ومؤشر   ٪۲۰صندوق الحصول على رسوم أداء عن كل وحدة، تعادل یحق لمدیر ال

وتحسب رسوم األداء على أساس ربع سنوي وتدفع  ویتم إضافة رسوم األداء أو خصمھا من رسوم اإلدارة. ھردلر.
 في نھایة السنة المالیة.

 
  حفظ وادارةرسوم 

ً من  ٪۰٫۱۰ھریة متراكمة بمعدل یحق ألمین الحفظ والمسئول استخدام ش الصندوق، بحد أدنى حقوق ملكیة سنویا
 یوماً من تاریخ بدء العملیات.  ۱۲۰لایر سعودي سنویاً. إن الرسوم قابلة للتطبیق بعد إنتھاء  ۲۰۰٫۰۰۰

 
 أتعاب اإلدارة 

 دارة على أساس شھري.یتم دفع أتعاب اإلالصندوق.  حقوق ملكیةمن  ٪۰٫۷٥ یحق للمدیر استالم أتعاب بما یعادل
 

 اإلدارةمكافآت أعضاء مجلس 
 لایر سنویاً. ۲۰٫۰۰۰یحق ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلین للصندوق إستالم مكافآت بما ال یزید عن 

 
 النقد وما في حكمھ -۱۰

 
 یونیو ۳۰ 

 م۹۲۰۱
 دیسمبر ۳۱
 م۸۲۰۱

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ٥۲۹٬۲۷۳ ٤٬٥۱۹٬٦۰٦ أرصدة البنوك
 

 دات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةوجوم -۱۱
 

    
 القیمة السوقیة مكاسب غیر محققة التكلفة م۹۲۰۱یونیو  ۳۰

    
 ٥٬۷۲۸٬۹۹۷ ۲۰٬۲۳۷ ٥٬۷۰۸٬۷٦۰ أسھم مدرجة (غیر مراجعة) 

    
    م ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 ۹٬۷۳۳٬۱٥٤ ۱۹۹٬۳٥۹ ۹٬٥۳۳٬۷۹٥ أسھم مدرجة (مراجعة) 
 

 .۱٦تم عرض اإلفصاح التفصیلي في اإلیضاح  ۱۱-۱
 
 
 
 
 



 صندوق سدكو كابیتال المرن لألسھم السعودیة
  (صندوق النخبة المرن لألسھم السعودیة "سابقاً") 

  ر من قبل سدكو كابیتال)(مدا

 (غیر مراجعة) المختصرة األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰المنتھیة في  الستة أشھر لفترة
 )سعودياللایر (بال

 

۱۱ 

 مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى -۱۲
 

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱۹

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۸ 

   
 ۱٦٬۰۰۰ ۸٬۸۷٦ اتعاب مراجعة 

 ۱٦٬۹۸٥ ۱۱٦٬۱٦٤ رسوم تسجیل صندوق 
 ۱٦٬۷۷۹ ۲۱٬۳٥٥ رسوم أخرى 

   
 ۱٤٦٬۳۹٤ ٥۹٬۷٦٤ 

 
 القةمعامالت وأرصدة األطراف ذات الع -۱۳

 
تعتبر األطراف أطرافًا ذات عالقة إذا كان أحد األطراف لدیھ القدرة على السیطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة 

 تأثیر جوھري على الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات المالیة والتشغیلیة.
 

سیاق األعمال االعتیادیة. وخالل الفترة ، دخل الصندوق في المعامالت الھامة التالیة مع األطراف ذات العالقة في 
وتم تنفیذ ھذه المعامالت على أساس شروط وأحكام الصندوق المعتمدة. یتم اعتماد جمیع المعامالت مع األطراف 

 ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الصندوق.
 

 أطراف ذات عالقة
 

 العالقة
طبیعة 
 المعاملة

 مبلغ
 الرصید في المعامالت

 
 

 
 یونیو ۳۰
 م۹۲۰۱

 ویونی ۳۰
 م۸۲۰۱

 یونیو ۳۰
 م۹۲۰۱

دیسمبر  ۳۱
 م۸۲۰۱

 (مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)   
الشركة السعودیة 
لالقتصاد والتنمیة 

لألوراق المالیة 
 مدیر الصندوق  ")سدكو كابیتال("

رسوم األداء 
 واإلدارة

 ۷٦٬۲۳۸ ۱۷٬٦۷٥   

  

رسوم 
اشراف 
 ٤٥٬۸۰۳ ٤۲٬٤۹٥ -- ۲٤٬۷۹٥ شریعة

مجلس أدارة  
 لصندوقا

موظفي اإلدارة 
 العلیا للصندوق

مكافآت 
أعضاء 
مجلس 
 ۱۰۸ ۱۰٬۰۲٦ ۹٬۹۱۷ ۹٬۹۱۷ اإلدارة

       
     ٥۲٬٥۲۱ ٤٥٬۹۱۱ 

 
 
 
 
 
 



 صندوق سدكو كابیتال المرن لألسھم السعودیة
  (صندوق النخبة المرن لألسھم السعودیة "سابقاً") 

  ر من قبل سدكو كابیتال)(مدا

 (غیر مراجعة) المختصرة األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰المنتھیة في  الستة أشھر لفترة
 )سعودياللایر (بال

 

۱۲ 

 أتعاب مھنیة وأخرى -۱٤
 

 یونیو ۳۰ 
 م۹۲۰۱

 یونیو ۳۰
 م۸۲۰۱

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۷٬۷٤۳ ٥٬٤۹۳ رسوم إداریة وحفظ
 ۹۹,۱۷۹ ۹۹٬۱۷۹ رسوم تسجیل صندوق

 ۲٤٬۷۹٥ ۲٤٬۷۹٥ ) ۱۳رسوم إشراف شریعة (إیضاح 
 ۱٤٬۸۷٦ ۱٤٬۸۷٦ أتعاب مراجعة

 ۹٬۹۱۷ ۹٬۹۱۷ ) ۱۳مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (إیضاح 
 ۱٦٬٤۱۹ ۳۸٬۷۰۱ تعاب إدراجتنظیمیة وأرسوم 

   
 ۱۹۲٬۹٦۱ ۱۷۲٬۹۲۹ 

 
 التصنیفاألدوات المالیة حسب  -۱٥

 المطفأة التكلفة (غیر مراجعة)  م۹۲۰۱یونیو  ۳۰

القیمة العادلة من 
خالل قائمة الربح 

 أو الخسارة
   الموجودات حسب قائمة المركز المالي

   
 -- ٤٬٥۱۹٬٦۰٦ النقد وما في حكمھ

 ٥٬۷۲۸٬۹۹۷ -- موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 -- ۷۱۰٬٥٦۲ ذمم مدینة أخرى

 ٥٬۷۲۸٬۹۹۷ ٥٬۲۳۰٬۱٦۸ اإلجمالي
   

   مراجعة) غیر م (۲۰۱۹یونیو  ۳۰
   

   المطلوبات حسب قائمة المركز المالي
 -- ۱٤٦٬۳۹٥ مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

 -- ۱٤٦٬۳۹٥ اإلجمالي
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  ر من قبل سدكو كابیتال)(مدا

 (غیر مراجعة) المختصرة األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰المنتھیة في  الستة أشھر لفترة
 )سعودياللایر (بال

 

۱۳ 

 (تابع) المالیة حسب التصنیفاألدوات    -۱٥

 التكلفة المطفأة 

القیمة العادلة من 
خالل قائمة الربح 

 أو الخسارة
   م (مراجعة) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

   
   الموجودات حسب قائمة المركز المالي

   
 -- ٥۲۹٬۲۷۳ النقد وما في حكمھ

 ۹٬۷۳۳٬۱٥٤      -- موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 -- ٦٬۰۰۰ توزیعات أرباح مدینة

 ۹٬۷۳۳٬۱٥٤ ٥۳٥٬۲۷۳ اإلجمالي
   

   (مراجعة) م ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
   

   المطلوبات حسب قائمة المركز المالي
 -- ٤۹٬۷٦٤ مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

 -- ٤۹٬۷٦٤ اإلجمالي
 

 إدارة المخاطر المالیة -۱٦
 

 عوامل المخاطر المالیة ۱-۱٦
 

ولة تتعرض أنشطة الصندوق لعدة مخاطر مالیة متمثلة في: مخاطر السوق، مخاطر االئتمان، ومخاطر السی
 والمخاطر التشغیلیة.

 
یتحمل مدیر الصندوق مسؤولیة تحدید ومراقبة المخاطر. یشرف مجلس إدارة الصندوق على مدیر الصندوق وھو 

 مسؤول في النھایة عن اإلدارة العامة للصندوق.
 

الصندوق.  یتم تحدید مخاطر المراقبة والتحكم في المقام األول على أساس الحدود الموضوعة من قبل مجلس إدارة
لدى الصندوق وثیقة الشروط واألحكام الخاصة بھ التي تحدد استراتیجیات أعمالھ العامة، ومدى تحملھ للمخاطر 
وفلسفتھ العاملة في إدارة المخاطر وھو ملزم باتخاذ إجراءات إلعادة توازن المحفظة بما یتماشى مع إرشادات 

 االستثمار.
 
وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي یتعرض لھا؛ وھذه الطرق مشروحة  یستخدم الصندوق طرقًا مختلفة لقیاس 

 أدناه.
 
 
 



 صندوق سدكو كابیتال المرن لألسھم السعودیة
  (صندوق النخبة المرن لألسھم السعودیة "سابقاً") 

  ر من قبل سدكو كابیتال)(مدا

 (غیر مراجعة) المختصرة األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰المنتھیة في  الستة أشھر لفترة
 )سعودياللایر (بال

 

۱٤ 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  -۱٦
 

 عوامل المخاطر المالیة ۱-۱٦
 

 مخاطر السوق )أ(
 

 مخاطر سعر الصرف األجنبي )۱
للتذبذب نتیجة مخاطر العمالت األجنبیة ھي المخاطر المتمثلة في تعرض قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة 

 التغیر في أسعار صرف العمالت األجنبیة وتنشأ من األدوات المالیة التي تتم بعملة أجنبیة.
 
 ال یواجھ الصندوق أي مخاطر ھامة للصرف األجنبي حیث أن معظم معامالتھ باللایر السعودي. 

 
 مخاطر أسعار العموالت )۲

قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة أو أن مخاطر أسعار العموالت ھي المخاطر المتمثلة في تذبذب 
 تتذبذب القیم العادلة ألدوات مالیة ذات كوبون بسبب التغیرات في أسعار العموالت السوقیة.

 
 ال یخضع الصندوق لمخاطر أسعار العموالت، حیث ال یوجد لدیھ أي أدوات مالیة تحمل عموالت.

 
 

 مخاطر األسعار )۳
اطر تقلب قیمة األدوات المالیة للصندوق نتیجة للتغیرات في أسعار السوق بسبب مخاطر األسعار ھي مخ

 عوامل أخرى غیر تحركات أسعار العمالت األجنبیة والعموالت.
 

تنشأ مخاطر األسعار بشكل أساسي من عدم التأكد بشأن األسعار المستقبلیة لألدوات المالیة التي یمتلكھا 
ب حركة أسعار أدواتھ المالیة المدرجة. یدیر الصندوق ھذه المخاطر من الصندوق. ویراقب الصندوق عن كث

 خالل تنویع محفظتھ االستثماریة من حیث توزیع المجاالت، كما ھو موضح في الجدول أدناه:
 

 (غیر مراجعة)  م ۹۲۰۱یونیو  ۳۰  الصناعة قطاع
 القیمة السوقیة  التكلفة  ٪نسبة  
    

  ۱٬٦۷۷٬٦۰۹   ۱٬٦٦۰٬۷٤۸  ٪۲۹٫۰۹ بنوك
  ۱٬٤٦٥٬٥٦۱   ۱٬٥۰۹٬۰۷۲  ٪۲٦٫٤۳ مواد

  ۷٤۹٬۷٥۰   ۷٦٥٬۲۰۳  ٪۱۳٫٤۰ أغذیة ومشروبات 
  ٥۰٦٬٥۰٤   ٥۰٤٬٥٥۳ ٪۸٫۸٤ تجزئة

  ۳٥۷٬٤۰۸  ۳۳٥٬۸۹٤ ٪٥٫۸۸ خدمات االتصاالت
  ۲۲۰٬۷۲٥  ۲۱٥٬٤۷۲ ٪۳٫۷۷ طاقة 
  ۱۹۲٬۹٤۰  ۱۸٤٬٦۰۹ ٪۳٫۲۳ تأمین 

  ۱۸۰٬۰۰۰   ۱۷۱٬۱۱۹ ٪۳٫۰۰ ةمعدات وخدمات الرعایة الصحی
  ۱٤۲٬٥۰۰   ۱۳۹٬۲۱۹ ٪۲٫٤٤ خدمة العمالء

  ۱۲٤٬٦٤۰  ۱۱٤٬۸۳۷ ٪۲٫۰۳ نقل
  ۱۱۱٬۳٦۰   ۱۰۸٬۰۳٤ ٪۱٫۸۹ مرافق عامة 

 ٥٬۷۲۸٬۹۹۷ ٥٬۷۰۸٬۷٦۰ ٪۱۰۰ إجمالي األسھم المدرجة 
 
 
 



 صندوق سدكو كابیتال المرن لألسھم السعودیة
  (صندوق النخبة المرن لألسھم السعودیة "سابقاً") 

  ر من قبل سدكو كابیتال)(مدا

 (غیر مراجعة) المختصرة األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰المنتھیة في  الستة أشھر لفترة
 )سعودياللایر (بال

 

۱٥ 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  -۱٦
 

 مخاطر السوق (تابع) )أ(
 

 تابع)مخاطر األسعار ( )۳
 

 (مراجعة)  م ۸۲۰۱دیسمبر  ۳۱ قطاع الصناعة 
 القیمة السوقیة التكلفة ٪نسبة  
    

 ۳٬۷۳٤٬۷٥۹ ۳٬۸۱۷٬۰۰۹ ٪۳۸٫۳۷ مواد
 ۳٬۳۸۲٬۱۲۳ ۳٬۱٦٥٬٤۸۳ ٪۳٤٫۷٥ بنوك

 ۷۷۱٬۱۲۰ ۷۰۲٬٤٦٦ ٪۷٫۹۲ خدمات االتصاالت
 ٦۰۸٬۰۰۰ ٥۲٦٬۳٤٦ ٪٦٫۲٥ تجزئة
 ٤۷٦٬٥٤٦ ٥۱۱٬۸۷۷ ٪٤٫۹۰ تأمین 

 ۳۸۰٬۷۰۰ ٤۱۸٬٦۹۷ ٪۳,۹۱ مھنیة وتجاریة خدمات 
 ۱۹٦٬۸۰۰ ۲۱۰٬۰٦۳ ٪۲٫۰۲ أغذیة ومشروبات 

 ۱۸۳٬۱۰٦ ۱۸۱٬۸٥٤ ٪۱٫۸۸ إدارة وتطویر العقارات
 ۹٬۷۳۳٬۱٥٤ ۹٬٥۳۳٬۷۹٥ ٪۱۰۰ إجمالي األسھم المدرجة 

 
م ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ ا فيیتمثل التأثیر على صافي قیمة الموجودات (نتیجة للتغیر في القیمة العادلة لالستثمارات كم

) بسبب تغیر محتمل بشكل معقول في مؤشرات األسھم بناء على تركیز الصناعة، مع ثبات م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ و
 المتغیرات األخرى فیما یلي:جمیع 

 
 م ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ م ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 

 

نسبة التغییر 
المعقول 
 المحتمل ٪

التأثیر على صافي 
 قیمة الموجودات

ییر نسبة التغ
المعقول 
 المحتمل ٪

التأثیر على 
صافي قیمة 
 الموجودات

 (مراجعة)  (غیر مراجعة)  
   

 ۹۷۳٬۳۱٥ ± ٪۱۰ ± ٥۷۲٬۹۰۰ ٪۱۰ ± أسعار سوق األسھم
صافي قیمة الموجودات لوحدات 

 --    الصندوق المشترك 
  ٥۷۲٬۹۰۰  ± ۹۷۳٬۳۱٥ 

 
 
 
 



 صندوق سدكو كابیتال المرن لألسھم السعودیة
  (صندوق النخبة المرن لألسھم السعودیة "سابقاً") 

  ر من قبل سدكو كابیتال)(مدا

 (غیر مراجعة) المختصرة األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰المنتھیة في  الستة أشھر لفترة
 )سعودياللایر (بال

 

۱٦ 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  -۱٦
 

 مانمخاطر االئت )ب(
 

یتعّرض الصندوق لمخاطر ائتمانیة، وتتمثل في تسبب أحد األطراف في خسارة مالیة للطرف اآلخر بسبب عدم 
الوفاء بالتزام. ویتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان بالنسبة لمحفظتھ االستثماریة وأرصدتھ المدینة واألرصدة 

 البنكیة.
 
دوات المالیة مع أطراف ذات سمعة حسنة. ویسعى الصندوق وتتمثل سیاسة الصندوق الخاصة في إبرام عقود األ 

للحد من مخاطره االئتمانیة من خالل مراقبة التعرض للمخاطر االئتمانیة، والحد من المعامالت مع أطراف 
 محددین، واالستمرار في تقییم األنشطة االئتمانیة مع األطراف المقابلة.

 
اق المالیة المدرجة عند التسلیم باستخدام وسطاء معتمدین. ویعتبر یتم تسویة / دفع جمیع المعامالت في األور 

خطر التخلف عن السداد عند الحد األدنى، حیث أن تسلیم األوراق المالیة المباعة یتم بمجرد أن یكون لدى الوسیط 
لة في حال عدم یتم الدفع عند الشراء بمجرد استالم الوسیط لألوراق المالیة. وتعتبر المعاملة فاش دفعة مستلمة.

وفاء أي من الطرفین بالتزاماتھ. ووفقا لسیاسة الصندوق، یقوم مدیر الصندوق بمراقبة الوضع االئتماني للصندوق 
 بشكل یومي؛ ویقوم مجلس اإلدارة بمراجعتھ بشكل ربع سنوي.

 
إن وجدت من قبل واحد یجوز االحتفاظ باألوراق المالیة للمحفظة  أمین الحفظ ھو البنك السعودي الفرنسي كابیتال.

 أو أكثر من أمناء حفظ األوراق المالیة المعتمدین دولیًا المعینین من قبل مدیر الصندوق.
 

 مخاطر السیولة )ج(
بالكامل عند مخاطر السیولة ھي مخاطر عدم قدرة الصندوق على تولید موارد نقدیة كافیة لتسویة التزاماتھ 

 غیر مفضلة.استحقاقھا أو تمكنھ من القیام بذلك بشروط 
 

تسمح شروط واحكام الصندوق باالشتراك واسترداد الوحدات خالل كل یوم عمل، وھو بالتالي معرض لمخاطر 
السیولة لتغطیة استردادات حاملي الوحدات في ھذه األیام. تتكون المطلوبات المالیة للصندوق بشكل رئیسي في 

 من تاریخ قائمة المركز المالي.   الذمم الدائنة التي من المتوقع تسویتھا خالل شھر واحد
 

یقوم مدیر الصندوق بمراقبة متطلبات السیولة من خالل التأكد من توفر أموال كافیة للوفاء بأي التزامات عند 
نشوئھا، إما من خالل االشتراكات الجدیدة أو تصفیة محفظة االستثمار أو عن طریق أخذ قروض قصیرة األجل 

 من مدیر الصندوق.
 

 خاطر التشغیلیة الم (د)
المخاطر التشغیلیة ھي مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب  

المرتبطة بالعملیات والتكنولوجیا والبنیة التحتیة التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخلیًا أو خارجیًا لدى مقدم 
خرى غیر االئتمان والسیولة والعمالت ومخاطر السوق مثل تلك الخدمة للصندوق ومن العوامل الخارجیة األ

 الناشئة عن المتطلبات القانونیة والتنظیمیة.
 

یتمثل ھدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغیلیة من أجل تحقیق التوازن بین الحد من الخسائر المالیة والضرر 
 ق عوائد لحاملي الوحدات.الذي یصیب سمعتھ وتحقیق ھدفھ االستثماري المتمثل في تحقی

 
 



 صندوق سدكو كابیتال المرن لألسھم السعودیة
  (صندوق النخبة المرن لألسھم السعودیة "سابقاً") 

  ر من قبل سدكو كابیتال)(مدا

 (غیر مراجعة) المختصرة األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰المنتھیة في  الستة أشھر لفترة
 )سعودياللایر (بال

 

۱۷ 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  -۱٦
 

 تقدیر القیمة العادلة ۲-۱٦
 

تعتمد القیمة العادلة لألدوات المالیة المتداولة في األسواق النشطة على أسعار السوق المسجلة في نھایة التداول في 
عن أي مبیعات لھا في یوم التقییم بأحدث سعر عرض.  تاریخ التقریر المالي. یتم تقییم األدوات التي لم یتم اإلبالغ

 یتم تقییم االستثمارات في الصنادیق المشتركة بسعر الوحدة السائد في آخر یوم تقییم في للفترة.
 

یعتبر سوق األداة المالیة نشط، في حال تكرر المعامالت بشكل مستمر مما یوفر معلومات كأساس لتسعیر األداة 
 المالیة.

 
لنشط ھو السوق الذي تتم فیھ معامالت لألصل أو المطلوبات بوتیرة وحجم كافیین لتقدیم معلومات التسعیر السوق ا

 بشكل مستمر.
 

من المفترض أن تكون القیمة الدفتریة ناقصاً مخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة والذمم الدائنة األخرى 
 مقاربة لقیمھا العادلة.

 
 لقیمة العادلة المستویات التالیة:یتضمن التسلسل الھرمي ل 
مدخالت المستوى األول وھي األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات  •

 المتطابقة التي یمكن للكیان الوصول إلیھا في تاریخ القیاس؛
والتي یمكن مالحظتھا  مدخالت المستوى الثاني وھي مدخالت غیر األسعار المدرجة ضمن المستوى األول •

 بالنسبة للموجودات أو المطلوبات، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر؛ و
 مدخالت المستوى الثالث وھي مدخالت ال یمكن مالحظتھا بالنسبة للموجودات أو المطلوبات. •

 
تم تصنیفھا ضمن تشتمل االستثمارات التي تعتمد قیمھا على أسعار السوق المسجلة في األسواق النشطة، وبالتالي ی

 المستوى األول، على أدوات حقوق ملكیة نشطة مدرجة. ال یقوم الصندوق بتعدیل السعر المسجل لھذه األدوات.
 

باستثناء وحدات الصندوق المشترك  ویقوم الصندوق بتصنیف جمیع موجوداتھ المالیة بالقیمة العادلة كمستوى أول.
 اني.ثصنیفھا بالقیمة العادلة كمستوى التي تم ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق سدكو كابیتال المرن لألسھم السعودیة
  (صندوق النخبة المرن لألسھم السعودیة "سابقاً") 

  ر من قبل سدكو كابیتال)(مدا

 (غیر مراجعة) المختصرة األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰المنتھیة في  الستة أشھر لفترة
 )سعودياللایر (بال

 

۱۸ 

 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تطبق بعد -۱۷
 

فیما یلي المعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تطبق حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة األولیة 
 عندما تصبح ساریة المفعول.تطبیق ھذه المعاییر والتعدیالت، عندما یكون ذلك ممكناً،  یعتزم الصندوقالمختصرة. 

 

رالمعیار / التفسی  الوصف 

ساري اعتباًرا من 
أو  الفترات التي تبدأ من

 بعد التاریخ التالي
   

التعدیالت على مراجع إطار المفاھیم في المعاییر الدولیة للتقریر  إطار المفاھیم
 المالي

 م۲۰۲۰ینایر  ۱

المعیار الدولي 
 ۳للتقریر المالي 

 م۲۰۲۰ینایر  ۱ )۳مال (التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي تعریف األع

معیار المحاسبة 
ومعیار  ۱الدولي 

 ۸المحاسبة الدولي 

تعریف األھمیة النسبیة (التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر 
 )۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱المالي 

 م۲۰۲۰ینایر  ۱

المعیار الدولي 
 ۱۷للتقریر المالي 

 م۲۰۲۱ینایر  ۱ عقود تأمین

المعیار الدولي 
 ۱۰للتقریر المالي 

ومعیار المحاسبة 
 ۲۸الدولي 

بیع أو مساھمة الموجودات بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو 
المشروع المشترك (التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 

 )۲۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰

/  متاح للتطبیق االختیاري
تاریخ السریان مؤجل إلى 

 أجل غیر مسمى

 
 .للصندوقبتقییم آثار المعاییر المذكورة أعاله والتعدیالت والتفسیرات على القوائم المالیة  یقوم الصندوق

  
 آخـر یوم للتقییـم    -۱۸

 ). م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱: م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱( م۲۰۱۹یونیو  ۳۰كان آخر یوم تقییم في الفترة ھو 
 

 لقوائم المالیةإعتماد ا -۱۹
 ۸ھـ الموافق ۱٤٤۰ذو الحجة  ۷الصندوق بتاریخ  مجلس إدارةمن قبل  مختصرةتم اعتماد القوائم المالیة األولیة ال

  م.۲۰۱۹أغسطس 
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