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معلومات صندوق االستثمار

اسم صندوق االستثمار
 )صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية  

 
(صندوق النخبة املرن لألسهم السعودية سابقا

سدكو كابيتال مدير الصندوق 

م2016مايو 25 تاريخ البدء

ريال سعودي  عملة الصندوق 

مليون ريال سعودي9.99 حجم الصندوق 

العائد الكلي -مؤشر ستاندرد آند بورز السعودي املحلي اإلسالمي  املؤشر اإلرشادي

ريال سعودي50,000 الحد األدنى لالشتراك

اليوم الذي يتم فيه تحديد صافي سعر الوحدة، وهو كل يوم اثنين وأربعاء على أن يكونا يومي عمل أيام التعامل/ أيام التقييم 

الساعة الرابعة مساء  بتوقيت اململكة العربية السعودية في يوم التعامل   ردادآخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالست

 % 2ما ال يتجاوز 
 
من قيمة االشتراك األولي واإلضافي وتدفع مقدما رسوم االشتراك

يوم عمل من االشتراك30من صافي قيمة الوحدات املستردة خالل % 1.00 رسوم االسترداد املبكر 

 يتم احتسابها0.75%
 
 من صافي قيمة أصول الصندوق وتدفع شهريا

 
سنويا أتعاب إدارة الصندوق 

إذا حقق مدير الصندوق أداء أعلى من معدل الحاجز% 20يدفع الصندوق أتعاب أداء بنسبة  أتعاب األداء

 وبحد أدنى % 0.10
 
 من صافي قيمة أصول الصندوق تدفع شهريا

 
 ريال سعودي100,000سنويا

 
سنويا أتعاب إداري الصندوق وأمين الحفظ 

كي بي إم جي  مراجع الحسابات

السعودي الفرنس ي كابيتال  إداري الصندوق وأمين الحفظ

أهداف و سياسات االستثمار وممارساته
ار فىي الطروحىات االسىتثميهدف إلى تحقيق عوائد إيجابية مطلقة وذلك من خالل االستثمار في أسهم الشركات املدرجة في السوق املالية السعودية باإلضافة الىى

تفىق مىع ضىوابو ، بمىا ي"(دول الشىرق األوسىو وشىمال أفريقيىا)"االولية في السعودية واالمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين واالردن ومصر وتىون  واملرىرب 
ندوق االسىتثمار فىي جميىع ويجىوز للصى(. سىدكو كابيتىال)االستثمار الشىرعية املعتمىدة مىن الهياىة الشىرعية للشىرعة السىعودية لالقتصىاد والتنميىة لىألوراق املاليىة 

النقديىىىة فىىىي وسىىىوف يىىىتم إعىىىادة اسىىىتثمار األربىىىاأل الرأسىىىمالية واألربىىىاأل. قطاعىىىات السىىىوق املاليىىىة السىىىعودية، دون الترعيىىىأ بشىىىكل خىىىاة علىىىى أي قطىىىا  أو صىىىناعة
عودية تحىت اشىراف وقد يتم االحتفاظ باألرصدة النقدية، أو سىيعاد اسىتثمارها فىي صىفقات مرابحىة قصىيرة األجىل بالريىال السىعودي مىع البنىوك السى. الصندوق 

 بىمي مؤشىر استرشىادي ولكىن سىيكون مؤشىر سىتاندرد . مؤسسة النقد العربي السعودي
 
العائىد )ي االسىالمي بىورز السىعودي املحلىآنىدلن يكون الصىندوق مرتبطىا

 ملقارنة أداء الصندوق فقو SPSHDSADT: رمزه( الكلي
 
.معيارا
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أكبر عشرة إستثمارات في محفظة الصندوق 
أول فيهيعماالصندوق محفظةفياستثماراتعشرةأعبرأسهمهمتشكلالذيناملصدرينونسباألسماءقائمة
الربعمنيوم

% املصدر العدد

5.61 مواساة 1

5.58 جرير 2

4.88 الراجحي 3

3.96 التموين 4

3.70 الخزف السعودي 5

3.64 بدجت السعودية 6

3.64 ينساب 7

3.47 الدري  8

3.45 إعسترا 9

3.39 إتصاالتإتحاد 10

لربع نسبة األتعاب اإلجمالية للربع ومصاريف التعامل ل

القيمة البند

0.51% نسبة االتعاب االجمالية للربع إلى متوسو صافي قيمة اصول الصندوق 

- االرباأل املوزعة في الربع

91,475.0721 (بالوحدات)استثمار مدير الصندوق 

109.2623 قيمة الوحدة عما في نهاية الربع

100% نسبة استثمار مدير الصندوق 

17,848.95 مبلغ مصاريف التعامل للربع

0.18% نسبة مصاريف التعامل للربع

- نسبة االقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع

مؤشر و معايير املخاطر 

القيمة تحليل احصائي

15.9% (سنوي )االنحراف املعياري 

0.73 معامل بيتا

(0.01) شاربنسبة
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كما في آخر يوم في الربع توزيع أسهم الصندوق حسب القطاع

%القطاعالعدد

35.20السلع الرأسمالية1

31.20تجزئة السلع الكمالية2

15.30التممين3

9.33الطاقة4

8.97املرافق العامة5

100.00املجموع

2020يونيو  30كما في توزيع أصول الصندوق 

%القطاع
94.42النقد

5.58األسهم

100.00املجموع

معايير ومؤشــــرات اداء الصـــندوق 
**العائد اإلجمالي لثالث سنوات، وخم  سنوات، وعشر سنوات ومنذ التمسي 

**منذ التأسيسمنذ بداية العامالربع الثانيمعيار األداء

%9.26(%4.46)%10.29صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية

%16.40(%8.46)%12.21(العائد الكلي-مؤشر ستاندرد اند بورز السعودي املحلي االسالمي)املؤشر االسترشادي  

سنوات10العائد منذ سنوات5العائد منذ سنوات3العائد منذ معيار األداء

ال ينطبقال ينطبق( %2.80)العائد

النقد األسهم

السلع الرأسمالية

تجزئة السلع الكمالية

التممين

الطاقة

املرافق العامة

م2016مايو 25بدأ الصندوق عملياته في ** 

م2016مايو 25بدأ الصندوق عملياته في ** 
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فيماالثانيالربعخالل%15.7(عليعائد)الشريعةمعاملتوافقةالسعوديةلألسهمبيانداسمؤشرارتفع

الخزفشرعةمنكلإيجاباساهمتوقدهذا.%0.62عندالعقبةمعدلوظل%13.6بىنسبةالصندوق ارتفع

دالعوائعلىسلباأثرفيماالتواليعلىأساسنقطة29و30و86بنحوواملراعزالسعوديةوعهرباءالسعودي

.التواليعلىأساسنقطة28و33و65بنحوالقصيمواسمنتوالراجحيسابكمنكل

 السوق حقق
 
 عائدا

 
 %15.7بنحوكليا

 
ارتفععما.دوالرمليار2.4بلرتصافيةأجنبيةنقديةبتدفقاتمدعوما

نقاطعبرالدفععملياتوسجلتمارس،في42.4مقارنة47.7ليبلغيونيوشهرفياملشترياتمديري مؤشر

 البيع
 
 االسمنتمبيعاتوشهدتاملاض يالعاممنالفترةبذاتمقارنة%23بنسبةهبوطا

 
%26حوبنانخفاضا

خالل.سنوي أساسعلى%1.1مستوى عندمايوشهرفيالتضخممستوياتثبتتعماسنوي،أساسعلى

وقّدردوالر،مليار50بحواليالخاةالقطا لدعماإلضافيةاملبادراتمنحزمةعنالحكومةأعلنتالربع،

منالربعلذاتدوالرمليار7.4قدرهبفائضمقارنةدوالرمليار9.1بحوالي2020العاممناألول للربعالعجز

االنخفاض–دوالرمليار26بحواليالسعوديالعربيالنقدمؤسسةاحتياطياتانخفضت.املاض يالعام

.عقدينمنذاألسر 

 %83بنسبةالربعخاللبرنتخامارتفع
 
لألسواقآيس ياساممؤشرارتفعفيمالالرتفا األسواقدافعا

 2020العاممناألول الربعخاللالشركاتنتائجسجلت.%19بىالناشاة
 
أساسعلى%27بنسبةانخفاضا

1.1تعادلةنقديتدفقاتاألخيرةراسلفوتس يملؤشرالسعوديةاألسهمسوق انضمامعمليةوشهدتسنوي،

الجميعأترعيعلىالجائحةاستحوذتحيثكورونافايروسقبضةفيالربعظلعام،وبشكلدوالر،مليار

.األزمةتداعياتعنالناجمةالتحدياتمعللتعامل

،وباملض ي
 
الربعخالللشركاتلاملتوقعةالسلبيةالنتائجتعك الحاليةالسوق مستوياتأننرى الفإنناقدما

فرصةيونيوهرشكان.العاممنالثالثالربعخاللالشركاتلنتائجالسلبيةالتوقعاتحتىأوالعاممنالثاني

الجديداملرتفععدلامللتطبيقاستباقاواسعبشكلبالشراءالناسقياممعاملحليةللشركاتاألنفاسلتدارك

السلبيألثراتعك أنيونيوشهرخاللهذهالشراءلفورةيمكنفالذلكمعولكناملضافةالقيمةلضريبة

املجاليفتحماورببلملحوظاانتعاشاالعاممنالرابعالربعيشهدأننتوقععناوإنونحن.ومايوابريللشهري 

اآلنمنتداول يوم45نحومرورقبلذلكمنأياألسواقتعك أنينبغيالولكنمرونةأعثرماليةلسياسة

.نستثنيهاأنيمكنالاحتماليةتبقى%15إلى%10بنحواألسواقتصحيحأننرى فإنناولذلك

رة نظرة على أداء الصندوق خالل الفت
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لسوق املالية رقم ترخيص هياة ا(.  سدكو كابيتال)الشرعة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق املالية 

ب .ة. 8والبوابة 7الطابق الثاني ،أسواق البحر األحمر، بين البوابة –البرج الجنوبي 37-11157

info@sedcocapital.com.اململكة العربية السعودية 21493جدة 13396

اسم و عنوان مدير الصندوق 

مدير الصندوق 

أمين الحفظ 

بنمحمداألميرشار تقاطع-فهدامللكطريق749الرياضكابيتال،الفرنس يالسعوديشرعة
.11426الرياض23454ب.ة(التحليةشار )عبدالعزيز

اسم و عنوان أمين الحفظ

:الحفظأمينمهاممن

املاليةاألوراقتسوية•

للشركاتاإلداريةاإلجراءاتمتابعة•

واملستحقاتاألرباألتحصيل•

النقدإدارة•

وصف موجز ملهامه

املحاسب القانوني

وشركاهالفوزانجيامبيكي
سلطاناألميرشار –لألعمالزهرانمرعز
السعودية،العربيةاململكة21534جدة،55078ب.ة

9595:هاتف96612698+
www.kpmg.com/sa

اسم وعنوان املحاسب القانوني
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7

ابل تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مق

:مالحظة هامة
قديمها بشكل علي أو جزئي إلى ال يجوز توزيع هذه الوثيقة أو نشرها أو نسخها أو تقديمها أو ت. هذه الوثيقة مخصصة فقو لألشخاة الذين قامت شرعة سدكو كابيتال أو إحدى الشركات التابعة لها أو ممثلها املعين بتقديمها مباشرة

 للقىىانون أو اللىىوائح خالهىىذه املىىواد ميىىر مخصصىىة للتوزيىع أو االسىىتخدام مىىن قبىىل أي شىخص أو عيىىان فىىي أي واليىىة قضىىائية أو بلىد يكىىون فيىىه هىىذا التوزيىع أو االسىىتخدام م. أطىراف أخىىرى بىىدون موافقىىة خطيىة مكتوبىىة مىىن سىىدكو كابيتىال
 
فىىا

لق بمي طلبات لهذه املصالح ، بما في بموجب قوانين ولوائح أي إقليم فيما يتعنا يطلب من سدكو كابيتال الحصول على األشخاة الذين بحوزتهم هذه الوثيقة لإلبالغ عن أي قيود فيما يتعلق بعرض أو بيع املصالح املوضحة ه. املحلية
ات الصلة في أي فقىه لم تتخذ شرعة سدكو كابيتال أي إجراء في أي اختصاة قضائي يسمح بوضع املصالح ذ. ذلك الحصول على أي موافقة حكومية أو موافقة أخرى ومراعاة أي إجراءات شكلية أخرى منصوة عليها في هذا اإلقليم

أن املعلومات الواردة هنىا موثىوق تعتقد سدكو كابيتال. تم إعداد املعلومات واآلراء في هذا املستند من قبل سدكو كابيتال. قانوني مطلوب التخاذ إجراء لهذا الررض ، عما لم يتم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بحيازة أو توزيع هذا املستند
. أو تم الحصول عليها من مصادر عامة يعتقد أنها موثوقة/ بها 

مىا يتعلىق بىمي مىن املفىاهيم التىي ال تقتصىر هىذه الوثيقىة علىى أي مسىتلم ، ويجىوز لشىرعة سىدكو كابيتىال القيىام بمعمىال في. ال تقدم سدكو كابيتال أي تعهد أو ضمان فيمىا يتعلىق بدقىة أو اعتمىال أي مىن املعلومىات الىواردة فىي هىذه الوثيقىة
 القيىام بمعمىال ال تتوافىق مىع االقتراحىات التجاريىة الىواردة فىي هىذه الوثيقىة. يمثلها هذا املستند مع أطراف أخرى ميىر املسىتلم املعىين

 
اطات فىي هىذه الوثيقىة الحكىم الحىالي تمثىل اآلراء والتقىديرات واإلسىق. يمكىن لشىرعة سىدكو كابيتىال أيضىا

وقعىىات أو تقىىىديرات أو ترأيشىىرعة سىىىدكو كابيتىىال ميىىر ملزمىىىة بتحىىديث أو تعىىىديل هىىذه الوثيقىىىة أو إلخطىىار أي قىىار  م هىىىا فىىي حالىىىة مىىا إذا كانىىت أي مسىىىملة مىىذكورة هنىىىا أو أي . لشىىرعة سىىدكو كابيتىىىال وهىىي عرضىىىة للترييىىر دون إشىىعار مسىىىبق
علىى تىممين العوائىد املطلوبىة أو ال يوجد ضمان بمن شرعة سدكو كابيتال سوف تكىون قىادرة. أسعار وتوافر األصول واملمتلكات واألدوات املالية هي أيضا عرضة للتريير دون إشعار. موضحة هنا ، تترير أو تصبح مير دقيقة في وقت الحق

.املوصوفة لالستثمارات أو ألي من منتجاتها

فسىىر علىىىى أنىىه عىىرض للشىىىراء أو التمىىاس عىىرض لبيىىىع أي أصىىول أو أسىىهم أو أمىىىن أو للمشىىارعة فىىي أي اسىىىتراتيجية اسىىتثمارية معينىىة فىىى. وتقىىدم هىىذه الوثيقىىىة ألمىىراض إعالميىىة فقىىىو يجىىىب أن يىىتم أي نشىىىاط . ي واليىىة قضىىائيةي أال ينبغىىي أن يس
يىىؤدي تسىىليم هىىذا املسىىتند ، ال يجىىوز بىىمي حىىال مىىن األحىىوال أن. خىىاطر ومزايىىا هىىذا االسىىتثمارم ماسىىتثماري مىىن هىىذا القبيىىل فقىىو علىىى أسىىاس النمىىوذج ال هىىائي لتقىىديم املىىواد التىىي لىىن يىىتم توفيرهىىا إال ألولاىىك الىىذين يثبتىىون القىىدرة علىىى تقيىىي

علىىق بالشىىريعة أو الضىىرائب أو يجىىب أال يعامىىل املسىىتثمرون املحتملىىين محتويىىات هىىذه الوثيقىىة عمشىىورة تت. بصىىرف النظىىر عىىن تىىاريخ إصىىداره ، إلىىى حىىدوث ترييىىر فىىي شىىؤون شىىرعة سىىدكو كابيتىىال أو أي مىىن منتجاتهىىا منىىذ تىىاريخ هىىذه الوثيقىىة
.االستثمار أو أي مسائل أخرى 

أنهىىا ضىرورية وعلىى أسىاس أوضىاعهم املاليىىة اسىتخدام مستشىاريهم املسىتقلين حيىث يعتقىدون ة بقىد ال تكىون االسىتثمارات التىي تمىت مناقشىىهها فىي هىذه الوثيقىة مناسىبة لجميىع املسىىتثمرين ويجىب علىى املسىتثمرين اتخىاذ قىراراتهم االسىىتثماري
ا فقىىو لىىبعض املسىتثمرين املتطىىورين الىىذين ال يحتىىاجون إلىىى سىىيولة. وأهىدافهم االسىىتثمارية املحىىددة لىىن يكىىون هنىىاك سىىوق عىىام أو ثىىانوي . تهمريىىة فىي اسىىتثمارافو إن االسىىتثمار فىىي أي اسىىتثمار يرعىىاه أو يىديره سىىدكو كابيتىىال سىىيكون مناسىىب 

وقىد يفقىد اشىر أو ميىر مباشىر ،قىد يتذبىذب الىدخل مىن االسىتثمارات وقىد يرتفىع أو يهىبو سىعر أو قيمىة االسىتثمارات املوضىحة فىي هىذه الوثيقىة ، سىواء بشىكل مب. للمصىالح فىي االسىتثمارات ولىي  مىن املتوقىع أن يتطىور سىوق عىام أو ثىانوي 
.عالوة على ذلك ، ال يمثل األداء السابق بالضرورة نتائج مستقبلية. املستثمر جميع األموال املستثمرة
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