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2020تقرير الربع الثالث  

معلومات صندوق االستثمار

اسم صندوق االستثمار
صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية

سدكو كابيتال مدير الصندوق 

م2016مايو 25 تاريخ البدء

ريال سعودي  عملة الصندوق 

مليون ريال سعودي10.35 حجم الصندوق 

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

ريال سعودي50,000 الحد األدنى لالشتراك

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

الساعة الرابعة مساًء 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
ودية باإلضةافة الةى يهدف إلى تحقيق عوائد إيجابية مطلقةة وذلةم مةن خةالل االسةتفمار فةي أسةهم الملةركات املدرجةة فةي السةوق املاليةة السةع

دول الملةةرق )"ب االسةةتفمار فةةي الطروحةةات االوليةةة فةةي السةةعودية واالمةةارات وقطةةر والكويةةت وعمةةان والبحةةرين واالردن ومصةةر وتةةون  وامل ةةر 
ة لالقتصةةةةةاد ، بمةةةةةا يتفةةةةةق مةةةةع ضةةةةةوابم االسةةةةةتفمار الملةةةةرعية املعتمةةةةةدة مةةةةن الهي ةةةةةة الملةةةةةرعية للملةةةةر ة السةةةةةعودي"(األوسةةةةم وشةةةةةمال أفريقيةةةةا
ون التر يةةب بملةةكل ويجةةوز للصةةندوق االسةةتفمار فةةي جميةةع قطاعةةات السةةوق املاليةةة السةةعودية، د(. سةةدكو كابيتةةال)والتنميةةة لةةألوراق املاليةةة 

تفةةةةا  وقةةةةد يةةةةتم االح. وسةةةةوف يةةةةتم إعةةةةادة اسةةةةتفمار األربةةةةا  الرأسةةةةمالية واألربةةةةا  النقديةةةةة فةةةةي الصةةةةندوق . خةةةةاى علةةةةى أي قطةةةةا  أو صةةةةناعة
ت اشراف مؤسسة باألرصدة النقدية، أو سيعاد استفمارها في صفقات مرابحة قصيرة األجل بالريال السعودي مع البنوك السعودية تح

 بةةةيي مؤشةةةر استرشةةةادي ولكةةةن سةةةيكون مؤشةةةر سةةةتاندرد . النقةةةد العربةةةي السةةةعودي
ً
عودي املحلةةةي بةةةورز السةةةآنةةةدلةةةن يكةةةون الصةةةندوق مرتبطةةةا

 ملقارنة أداء الصندوق فقم SPSHDSADT:رمزه( العائد الكلي)االسالمي 
ً
.معيارا
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أكبر عشرة إستثمارات في محفظة الصندوق 
الربعمنيومأول فيهي ماالصندوق محفظةفياستفماراتعملرةأ برأسهمهمتملكلالذيناملصدرينونسباألسماءقائمة

% املصدر العدد

1.92 الخزف السعودي 1

1.70 جرير 2

0.84 التعاونية 3

0.51 أرامكو السعودية 4

0.49 5 هرباء السعودية

نسبة األتعاب اإلجمالية للربع ومصاريف التعامل للربع 

القيمة البند

0.61% نسبة االتعاب اإلجمالية للربع إلى متوسم صافي قيمة أصول الصندوق 

- االربا  املوزعة في الربع

91,475.0721 (بالوحدات)استفمار مدير الصندوق 

113.1378 قيمة الوحدة  ما في نهاية الربع

100.00% نسبة استفمار مدير الصندوق 

15,483.31 مبلغ مصاريف التعامل للربع

0.15% نسبة مصاريف التعامل للربع

- نسبة االقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع

مؤشر و معايير املخاطر 

القيمة تحليل إحصائي

15.8% (سنوي )االنحراف املعياري 

0.74 معامل بيتا

0.21 شاربنسبة
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كما في آخر يوم في الربع توزيع أسهم الصندوق حسب القطاع

كما في آخر يوم في الربع توزيع أصول الصندوق 

%القطاع

63.09النقد

36.91األسهم

100.00املجموع

معايير ومؤشــــرات اداء الصـــندوق 
**العائد اإلجمالي لفالث سنوات، وخم  سنوات، وعملر سنوات ومنذ التيسي 

**منذ التأسيسمنذ بداية العاممنذ بداية الربعمعيار األداء

%13.14(%1.07)%3.55صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية

%35.35%6.44%16.28(العائد الكلي-مؤشر ستاندرد اند بورز السعودي املحلي االسالمي)املؤشر االسترشادي  

سنوات10العائد منذ سنوات5العائد منذ سنوات3العائد منذ معيار األداء

ال ينطبقال ينطبق%0.30العائد

النقد

األسهم

الصناديق االستفمارية

االتصاالت

البنوك

إنتاج األغذية

املواد األساسية

النقل

الخدمات اإلستهال ية

الطاقة

يةالخدمات التجارية واملهن

إدارة وتطوير العقارات

تجزئة السلع الكمالية

الرعاية الصحية

التيمين

م2016مايو 25بدأ الصندوق عملياته في ** 

م2016مايو 25بدأ الصندوق عملياته في ** 
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%القطاعالعدد

25.76الصناديق االستفمارية1

19.25االتصاالت2

13.49البنوك3

8.08إنتاج األغذية4

6.26املواد األساسية5

5.52النقل6

4.85الخدمات االستهال ية7

4.28الطاقة8

4.14الخدمات التجارية واملهنية9

2.75إدارة وتطوير العقارات10

2.16تجزئة السلع الكمالية11

2.03الرعاية الصحية12

1.41التيمين13

100.00املجمو 
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منالفالثالربعخالل%15.2( ليعائد)الملريعةمعاملتوافقةالسعوديةلألسهمبيانداسمؤشرارتفع

وقدهذا.%0.64عندالعقبةمعدلوظل،%3.5بنسبةللصندوق اإلجماليالعائدارتفعو ذلم2020العام

 ساهمت
ً
فيماالتواليعلىأساسنقطة19و26و56بنحوووالءالسعوديوالخزفأمالكشر ةمنكلإيجابا

 أثرت
ً
.التواليعلىأساسنقاط9و11و17بنحوواألندل والتعاونيةاالتصاالتمنكلالعوائدعلىسلبا

 السوق حقق
ً
 عائدا

ً
 %15.2بنحوكليا

ً
وسجلدوالر،مليون 910بنحوصافيةأجنبيةنقديةبتدفقاتمدفوعا

يعالبنقاطعبرالعملياتسجلتأيضايونيو،في47.7بةمقارنةسبتمبرفي50.7مستوى اململترياتمديرمؤشر

 اآلليالصرفأجهزةعبروالسحب
ً
. وأغسطيونيوشهري بينماللفترةسنوي أساسعلى%8.7بنسبةارتفاعا

 االسمنتمبيعاتوسجلت
ً
وق لصندالفتةاستفماريةتحركاترصدوتم.سنوي أساسعلى%49بنحوارتفاعا

أساسعلىالتضخمارتفع.متداولةمؤشراتصناديقفيدوالرمليار4.7استفمرحيثالعامةاالستفمارات

العامةيةامليبانألداءالفصليتقريرهافيالسعوديةاملاليةوزارةوأعلنتأغسط شهرخالل%6.2بةسنوي 

.دوالرمليار29قدرهامليبانيةفيعجزتسجيل2020املاليالعاممنالفانيللربعللمملكة

االستفماريميناملقوغيراملقيميناألجانبللمستفمريناملالسوق هي ةسمحتفقداإلصالحات،صعيدوعلى

بعضةخصخصوتمالقطا ،فيالسياراتإيجارعقودتوحيدتم ما.املدرجةغيرالدينأدواتفياملباشر

 تزامنالصناعة،لوزارةالبترو يماوياتقطا علىاالشرافنقلتم ماالحبوبمجالفياألعمال
ً
إطالقمعا

.املاليةاململتقاتسوق تداول املاليةالسوق هي ة

لل ازوّيةالحمملرو أ ملت ماجديديننفمحقليا تملافهاعنأرامكوأعلنتالتطوراتأهمصعيدوعلى

قامت ما.دهور املتاالقتصاديالوضعبسببدخلهامصادرلتنويعالراميةأنملطتهابعضوأبطيتالطبيعي

الرحالتتئنافاستم ما.إضافيةأشهرلفالثةالدفعاتتيجيلبرنامجبتمديدالسعوديالعربيالنقدمؤسسة

.جزئيبملكلوالعمرةالدولية

 برنتخامسجل
ً
 هبوطا

ً
 الناش ةلألسواقآيس ياساممؤشرسجل ما،%0.49-بنسبةللربعطفيفا

ً
ارتفاعا

 العامليآيس ياساممؤشروسجل%8.7بنحو
ً
الفانيللربعالملركاتأربا وسجلت.%8.5بنحوارتفاعا

 
ً
يونيوشهرفيالملراءعملياتوارتفا املستهلكيننملاطزيادةمنبالرغمسنوي أساسعلى%70بنسبةهبوطا

2020 
ً
عنينتجأننيمكعمااملتداولةاالشاعاتمعاألسواقوتفاعلتاملضافة،القيمةضريبةلرفعاستباقا

.آيس ياسوامفوتس يمؤشري منلكلاألوزانتوزيعإعادةعملية

،وباملض ي
ً
 2020العاممنالفالثالربعأظهرقدما

ً
ارنتهمقعندأسوأيزالماولكنالسابقبالربعمقارنةتحسنا

 البترو يماوياتأسعارشهدت.السابقالعاممننفسهبالربع
ً
يبررالذيالحدإلىلي لكنهالتحسنمننوعا

املستهلكينقدرةعدممعبالتجزئةالبيعلملركاتإيجابيةمفاجآتنملهدأنيمكن ما.الحاليةاألسهمأسعار

البيعفإنمذلومع.العاممنالفالثالربعخاللمملترياتهموتيرةبزيادةقيامهمواحتمالالدوليالسفرعلى

 الحاالتأفضلفيالبنوكتظهرفيماالكليالسوق حجممن%5نحوإاليمفلالبالتجزئة
ً
علىتائجهانفيثباتا

 السوق فيالحذرتمر زناعلىنحافظفإنناولذلم.العاممنالفالثللربعسنوي أساس
ً
هبوطحتمالال تيهبا

. بيربملكلمحتملأنهنعتقدأمروهو%13-%10بنحوالسوق 

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

ب .ى. 8والبوابة 7الطابق الفاني ،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-فهدامللمطريق749الرياضكابيتال،الفرنس يالسعوديشر ة
.11426الرياض23454ب.ى(التحليةشار )عبدالعزيز

اسم و عنوان أمين الحفظ

:الحفظأمينمهاممن

املاليةاألوراقتسوية•

للملركاتاإلداريةاإلجراءاتمتابعة•

واملستحقاتاألربا تحصيل•

النقدإدارة•

وصف موجز ملهامه

املحاسب القانوني

وشركاهالفوزانجيامبيكي
سلطاناألميرشار –لألعمالزهرانمر ز
السعودية،العربيةاململكة21534جدة،55078ب.ى

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 بملكل  لي أو جزئي إلى ال يجوز توزيع هذه الوثيقة أو نملرها أو نسخها أو تقديمها أو ت. هذه الوثيقة مخصصة فقم لألشخاى الذين قامت شر ة سدكو كابيتال أو إحدى الملركات التابعة لها أو ممفلها املعين بتقديمها مباشرة

 للقةةانون أو اللةةوائ  خالهةةذه املةةواد غيةةر مخصصةةة للتوزيةع أو االسةةتخدام مةةن قبةةل أي شةخص أو  يةةان فةةي أي واليةةة قضةةائية أو بلةد يكةةون فيةةه هةةذا التوزيةع أو االسةةتخدام م. أطةراف أخةةرى بةةدون موافقةةة خطيةة مكتوبةةة مةةن سةةدكو كابيتةال
ً
فةةا

لق بيي طلبات لهذه املصالح ، بما في بموجب قوانين ولوائ  أي إقليم فيما يتعنا يطلب من سدكو كابيتال الحصول على األشخاى الذين بحوزتهم هذه الوثيقة لإلبالغ عن أي قيود فيما يتعلق بعرض أو بيع املصالح املوضحة ه. املحلية
ات الصلة في أي فقةه لم تتخذ شر ة سدكو كابيتال أي إجراء في أي اختصاى قضائي يسم  بوضع املصالح ذ. ذلم الحصول على أي موافقة حكومية أو موافقة أخرى ومراعاة أي إجراءات شكلية أخرى منصوى عليها في هذا اإلقليم

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

مةا يتعلةق بةيي مةن املفةاهيم ال ةي ال تقتصةر هةذه الوثيقةة علةى أي مسةتلم ، ويجةوز لملةر ة سةدكو كابيتةال القيةام بيعمةال في. ال تقدم سدكو كابيتال أي تعهد أو ضمان فيمةا يتعلةق بدقةة أو ا تمةال أي مةن املعلومةات الةواردة فةي هةذه الوثيقةة
 القيةام بيعمةال ال تتوافةق مةع االقتراحةات التجاريةة الةواردة فةي هةذه الوثيقةة. يمفلها هذا املستند مع أطراف أخرى غيةر املسةتلم املعةين

ً
اطات فةي هةذه الوثيقةة الحكةم الحةالي تمفةل اآلراء والتقةديرات واإلسةق. يمكةن لملةر ة سةدكو كابيتةال أيضةا

وقعةةات أو تقةةةديرات أو ترأيشةةر ة سةةةدكو كابيتةةال غيةةر ملزمةةةة بتحةةديث أو تعةةةديل هةةذه الوثيقةةةة أو إلخطةةار أي قةةار  م هةةةا فةةي حالةةةة مةةا إذا كانةةت أي مسةةةيلة مةةذكورة هنةةةا أو أي . لملةةر ة سةةدكو كابيتةةةال وهةةي عرضةةةة للت ييةةر دون إشةةعار مسةةةبق
علةى تةيمين العوائةد املطلوبةة أو ال يوجد ضمان بين شر ة سدكو كابيتال سوف تكةون قةادرة. أسعار وتوافر األصول واملمتلكات واألدوات املالية هي أيضا عرضة للت يير دون إشعار. موضحة هنا ، تت ير أو تصب  غير دقيقة في وقت الحق

.املوصوفة لالستفمارات أو ألي من منتجاتها

فسةةر علةةةى أنةةه عةةرض للملةةةراء أو التمةةاس عةةرض لبيةةةع أي أصةةول أو أسةةهم أو أمةةةن أو للمملةةار ة فةةي أي اسةةةتراتيجية اسةةتفمارية معينةةة فةةة. وتقةةدم هةةذه الوثيقةةةة ألغةةراض إعالميةةة فقةةةم يجةةةب أن يةةتم أي نملةةةاط . ي واليةةة قضةةائيةي أال ينبغةةي أن يس
يةةؤدي تسةةليم هةةذا املسةةتند ، ال يجةةوز بةةيي حةةال مةةن األحةةوال أن. خةةاطر ومزايةةا هةةذا االسةةتفمارم ماسةةتفماري مةةن هةةذا القبيةةل فقةةم علةةى أسةةاس النمةةوذج ال هةةائي لتقةةديم املةةواد ال ةةي لةةن يةةتم توفيرهةةا إال ألول ةةم الةةذين يفبتةةون القةةدرة علةةى تقيةةي

علةةق بالملةةريعة أو الضةةرائب أو يجةةب أال يعامةةل املسةةتفمرون املحتملةةين محتويةةات هةةذه الوثيقةةة  مملةةورة تت. بصةةرف النظةةر عةةن تةةاريخ إصةةداره ، إلةةى حةةدوث ت ييةةر فةةي شةةؤون شةةر ة سةةدكو كابيتةةال أو أي مةةن منتجاتهةةا منةةذ تةةاريخ هةةذه الوثيقةةة
.االستفمار أو أي مسائل أخرى 

أنهةةا ضةرورية وعلةى أسةاس أوضةاعهم املاليةةة اسةتخدام مستملةاريهم املسةتقلين حيةث يعتقةدون ة بقةد ال تكةون االسةتفمارات ال ةي تمةت مناقملةةتها فةي هةذه الوثيقةة مناسةبة لجميةع املسةةتفمرين ويجةب علةى املسةتفمرين اتخةاذ قةراراتهم االسةةتفماري
لةةن يكةةون هنةةاك سةةوق عةةام أو ثةةانوي . تهمريةةة فةي اسةةتفمارافو إن االسةةتفمار فةةي أي اسةةتفمار يرعةةاه أو يةديره سةةدكو كابيتةةال سةةيكون مناسةةًبا فقةةم لةةبعض املسةتفمرين املتطةةورين الةةذين ال يحتةةاجون إلةةى سةةيولة. وأهةدافهم االسةةتفمارية املحةةددة

وقةد يفقةد اشةر أو غيةر مباشةر ،قةد يتذبةذب الةدخل مةن االسةتفمارات وقةد يرتفةع أو يهةبم سةعر أو قيمةة االسةتفمارات املوضةحة فةي هةذه الوثيقةة ، سةواء بملةكل مب. للمصةالح فةي االسةتفمارات ولةي  مةن املتوقةع أن يتطةور سةوق عةام أو ثةانوي 
.عالوة على ذلم ، ال يمفل األداء السابق بالضرورة نتائج مستقبلية. املستفمر جميع األموال املستفمرة
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