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م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

معلومات صندوق االستثمار

 )صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية  
 
(صندوق النخبة املرن لألسهم السعودية سابقا اسم صندوق اإلستثمار

مطلقةإيجابيةدعوائتحقيقإلىيهدفمفتوحاستثماري صندوق هو,السعوديةلألسهماملرن كابيتالسدكوصندوق 

الطروحاتفيتثماراالسالىباإلضافةالسعوديةاملاليةالسوق فياملدرجةالشركاتأسهمفياالستثمارخاللمنوذلك

األوسطرق الشدول )"واملغربوتونسومصرواالردنوالبحرينوعمانوالكويتوقطرواالماراتالسعوديةفياالولية

لالقتصادسعوديةالللشركةالشرعيةالهيئةمناملعتمدةالشرعيةاالستثمارضوابطمعيتفقبما،"(أفريقياوشمال

.(كابيتالسدكو)املاليةلألوراقوالتنمية

أوقطاعأيعلىخاصبشكلالتركيزدون السعودية،املاليةالسوق قطاعاتجميعفياالستثمارللصندوق ويجوز 

باألرصدةاظاالحتفيتموقد.الصندوق فيالنقديةواألرباحالرأسماليةاألرباحاستثمارإعادةيتموسوف.صناعة

اشرافتحتةالسعوديالبنوكمعالسعوديبالريالاألجلقصيرةمرابحةصفقاتفياستثمارهاسيعادأوالنقدية،

.السعوديالعربيالنقدمؤسسة

 الصندوق يكون لن
 
االسالميحلياملالسعوديبورزآندستاندردمؤشرسيكون ولكناسترشاديمؤشريأيمرتبطا

 SPSHDSADT:رمزه(الكليالعائد)
 
.فقطالصندوق أداءملقارنةمعيارا

:العوائدلتحقيقاملستخدمةاستثمارطريقتي

بالقيمالحاليةهاقيممقارنةعندغيرهامنأكبرارتفاعفرصةتقدمالتيالشركاتأسهمفيالصندوق سيستثمرأوال،

.العادلة

حققهاالتياألرباحلجنيكبيرةوبمبالغمتكرر بشكلوالنقداألسهمبينأصولهتوزيعتغييرإلىالصندوق سيعمدثانيا،

.ذلكتقتض ياملستقبليةالسوق لتحركاتتوقعاتناكانتحالفيالصندوق 

:أهدافهلتحقيقالتاليةالرئيسةاإلستراتيجيات

الشرعية،ماراالستثضوابطمعاملتوافقةالسعوديةاملاليةالسوق فياملدرجةالشركاتأسھمفياالستثمار•

.األسهملهذهاألولويةوحقوق الشرعية،الهيئةمناملعتمدة

تلكملةورسالقطاعات،وتنوعفيها،املستثمرالشركاتعددحيثمنالصندوق محفظةاستثماراتتتنوع•

السوق فيالشركات

تكون وعامارحاطاملطروحةبالسلعاملتاجرةوصناديقاملرابحات،وصناديقالنقدأسواقصناديقفياالستثمار•

السعوديةالبنوكمعالسعوديبالريالاملرابحةصفقاتفيأوالشريعةاملعاييرمعمتوافقة

املطروحةهماألسفياالستثماروصناديق.السعوديةاملاليةالسوق فياملدرجةاألسهمفياالستثمارصناديق•

صناديقفيثماراالست.السعوديةاملاليةالسوق فيإدراجهااملقرر الشركاتقبلمناألوليالطرحإطارفيللجمهور 

املتداولةاملؤشرات

املاليةالسوق فيستدرجالتيأواملدرجةأعالهاملذكورةاملاليةباألوراقتتعلقأخرى ماليةأدواتأوأداةأي•

وحقوق املتداولةراتاملؤشوصناديق(ريتس)املتداولةالعقاريةاالستثماريةالصناديقفيتتمثلوالتيالسعودية

األولوية

التيأوجةواملدر آخر،مديرأيأوالصندوق مديرقبلمناملدارة(ريتس)املتداولةالعقاريةاالستثمارصناديق•

.السعوديةاملاليةالسوق فيستدرج

أهداف و سياسات 

االستثمار وممارساته

باألرصدةحتفاظاال يتموقد.الصندوق فيالنقديةواألرباحالرأسماليةاألرباحاستثمارإعادةيتمأرباح؛أيتوزيعدون 

اشرافتحتةالسعوديالبنوكمعالسعوديبالريالاألجلقصيرةمرابحةصفقاتفياستثمارهاسيعادأوالنقدية،

.السعوديالعربيالنقدمؤسسة

سياسة توزيع األرباح
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م2019التقرير السنوي لسنة 

الصندوق أداء

:جدول مقارنة لصافي قيمة أصول الصندوق للسنوات الثالث األخيرة( 1

القيمة بالريال 
السعودي 

2019

القيمة بالريال 
السعودي 

2018

القيمة بالريال 
السعودي 

2017
معيار األداء

10,834,933 10,172,752 14,962,061 صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية السنة

114.3572 107.3682 105.9866 صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة  في نهاية السنة

126.2346 118.6208 113.7189 أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

106.9948 99.9369 102.0534 أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

- 91,475 - عدد الوحدات املصدرة خالل السنة

94,746 94,746 141,169 عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق هامش قيمة األرباح املوزعة لكل وحدة 

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق صافي قيمة األرباح املوزعة لكل وحدة 

(4.32) (3.57) (2.83) إجمالي نسبة املصروفات
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م2019التقرير السنوي لسنة 

(*:منذ تأسيس الصندوق ) الجدول التالي يوضح العائد االجمالي السنوي لكل سنة من السنوات املالية السابقة ( ب

2019 2018 2017 2016 معيار األداء

6.51% 1.30% (2.83%) 9.08% العائد السنوي 

:جدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها صندوق االستثمار على مدار العام( ج

القيمة بالريال السعودي البند

50,000 مصروفات ادارية

116,668 مصروفات أداء

30,000 أتعاب مهنية

50,000 أتعاب أمين الحفظ

12,500 مصاريف تنظيمية

50,000 مصاريف الهيئة الشرعية

مصاريف مجلس إدارة الصندوق  20,000

مصاريف سجل العمالء 100,000

23,100 الرسوم القانونية 

ضريبة القيمة املضافة  18,341

(4.32) إجمالي نسبة املصروفات

ال يوجد أي ظروف طارئة من مدير الصندوق لإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها

:اإلفصاحات

:سجل األداء( 2

:الجدول التالي يوضح العائد االجمالي لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات( أ

لخمسة سنوات لثالث سنوات لسنة واحدة منذ التأسيس معيار األداء

*ال ينطبق 4.84% %6.51 %14.36 العائد اإلجمالي 

بالريال إجمالي قيمة التطهير 
السعودي

التطهير للوحدةنسبة 

قيمة التطهير للسنةإجمالي الربع الرابع الربع الثانلث الربع الثاني األول الربع الصندوق إسم

431.69 0.00000 0.00000 0.00455 0
سدكو كابيتال املرن 
لألسهم السعودية

: 2019الجدول التالي يوضح نسبة التطهير للوحدة وإجمالي قيمة التطهير للصندوق خالل عام 

2016مايو 25حيث أن الصندوق بدأ عملياته في *

تم حساب األداء السنوي  بناء  على القوائم املالية السنوية* 
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م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت موضوع التصويت 

تاريخ انعقاد 
الجمعية العمومية

اسم املصدر
رمز 

الشركة
البند

املوافقة

-26تاريخمنتبدأوالتيالجديدةللدورةاملراجعةلجنةتشكيلعلىالتصويت
علىواملوافقةم2022-01-25بتاريختنتهيسنواتثالثةوملدةم01-2019

-مرفق)أسماؤهمالتاليةللمرشحينأعضائها،ومكافآتعملهاوضوابطمهامها
:(املراجعةلجنةوميثاقالذاتيةالسيرة

(مستقلاإلدارةمجلسعضو)املديهيمإبراهيمرائد-1
(مستقلاإلدارةمجلسعضو)الجابري شكيبحسن-2
(اإلدارةمجلسخارجمنمستقلعضو)إخوانحسنعليمحمد-3

2019يناير 27 التموين 6004 01
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ال يوجد تغيرات جوهرية أثرت على أداء الصندوق خالل الفترة 
ترة افصاحات التغيرات الجوهرية خالل الف

التي أثرت على أداء الصندوق 

اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية 
:صندوق دير اليوضح الجدول التالي ممارسات التصويت السنوية وتحتوي على اسم املصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت من م

قرار 
التصويت  موضوع التصويت 

تاريخ انعقاد 
الجمعية 
العمومية

اسم املصدر
رمز 

الشركة
البند

املوافقة

إلدارةاملرشحينبينمنأسمائهماآلتيةاملرشحينإختيارعلىالتصويت
املوافقهـ02/07/1440منابتداءالجديدةاملجلسلدورةالشركة

املوافقهـ24/07/1442تاريخفيتنتهيسنواتثالثوملدةم09/03/2019
:م08/03/2022

.العقيلناصربنالرحمنعبدبنمحمد/السيد-1
.العقيلناصربنالرحمنعبدناصربن/السيد-2
.العقيلناصربنالرحمنعبدبنهللاعبد/السيد-3
.العقيلناصربنالرحمنعبدبنالكريمعبد/السيد-4
.العقيلناصربنالعزيزعبدبنناصر/السيد-5
.العوجانالرزاقعبدبنحامدبنبدر/السيد-6
.القاسمالعزيزعبدبنهللاعبدبنفهد/السيد-7
للتأميناتالعامةاملؤسسةممثل)جبربنمحمدبنباسل/السيد-8

.(اإلجتماعية

2019فبراير 28 جرير 4190 01

املوافقة

تاريخنمتبدأوالتيالجديدةللدورةاملراجعةلجنةتشكيلعلىالتصويت
تاريخفيتنتهيسنواتثالثوملدةم09/03/2019املوافقهـ02/07/1440
عملهاوضوابطمهامهاوعلىم،08/03/2022املوافقهـ24/07/1442

1:منكلوهمأعضائها،ومكافآت
العقيلناصربنالرحمنعبدبنالسالمعبد/السيد-1
.القاسمالعزيزعبدبنهللاعبدبنفهد/السيد-2.

.توفيقعباسبنفريدبنمدحت/السيد-3
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م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت

موضوع التصويت 
تاريخ انعقاد الجمعية 

العمومية
اسم املصدر

رمز 
الشركة

البند

املوافقة
فيهيةاملنتاملاليةالسنةعناإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت

م31/12/2018
2019مارس 19

املتقدمة 
للبتروكيماويات

2330 01

املوافقة
املنتهيةاليةاملللسنةللشركةاملوحدةاملاليةالقوائمعلىالتصويت

.م31/12/2018في
02

املوافقة
فيتهيةاملناملاليةللسنةالحساباتمراجعتقريرعلىالتصويت

م31/12/2018
03

املوافقة
خارجيينكمراجعينيونقآندإرنست/السادةتعيينعلىالتصويت

فوالنصالربعاملاليةالقوائموتدقيقملراجعةم2019املاليللعام
أتعابهموتحديدسنوية

04

املوافقة

ساهميناملعلىأرباحبتوزيعاإلدارةمجلستوصيةعلىالتصويت
نسبةتمثلريالمليون (137.8)بواقعم2018لعامالرابعالربععن

علىهلله،(0.70)الواحدالسهمحصةوتكون املالرأسمن(7%)
حقاقاالستيوملألسهماملالكينللمساهميناألحقيةتكون أن

ثانيهايةنفياإليداعمركزلدىاملصدرمساهميسجلفياملقيدين
لثالثاالعاديةالعامةالجمعيةاجتماعانعقادتاريخيليتداول يوم

عشر

05

املوافقة

وم18/03/2018بتواريخاإلدارةمجلسقراراتعلىالتصويت
علىأرباحمنتوزيعهتمبمام25/09/2018وم07/06/2018

الحاليةيةاملالالسنةمنوالثالثوالثانياألول الربععناملساهمين
وبنسبةريالمليون (413.3)بواقعم31/12/2018فياملنتهية

للسهمريال(2.1)املوزعةالحصةوتكون املالرأسمن(21%)
الواحد

06

املوافقة

بشكلةمرحليأرباحبتوزيعاإلدارةمجلستفويضعلىالتصويت
تاريخوتحديدم،2019املاليالعامعنسنوي ربعأوسنوي نصف

 والصرفاالستحقاق
 
الصادرةيةالتنظيمواإلجراءاتللضوابطوفقا

 
 
واملاليكةالشر وضعمعيتناسببماوذلكالشركاتلنظامتنفيذا

واالستثماريةالتوسعيةوخططهاالنقديةتدفقاتها

07

املوافقة
جلسمأعضاءمكافأةبصرفاإلدارةمجلستوصيةعلىالتصويت

اإلدارةمجلسأعضاءمنعضولكلريال(200.000)بواقعاإلدارة
..م2018ديسمبر31فياملنتهيةاملاليةالسنةعن

08

املوافقة
املاليالعامعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءعلىالتصويت

م2018ديسمبر31فياملنتهي
09
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م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت

موضوع التصويت 
تاريخ انعقاد الجمعية 

العمومية
اسم املصدر

رمز 
الشركة

البند

املوافقة
ديسمبر31فياملنتهياملاليللعاماملاليةالقوائمعلىالتصويت

.م2018
2019مارس 26 بنك اإلنماء 1150 01

املوافقة
ديسمبر31يفاملنتهياملاليللعاماإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت

.م2018
02

املوافقة
الياملالعامعناملصرفحساباتمراجعيتقريرعلىالتصويت

م2018ديسمبر31فياملنتهي
03

املوافقة
املاليالعامعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءعلىالتصويت

م2018ديسمبر31بتاريخاملنتهي
04

املوافقة

ساهميناملعلىأرباحبتوزيعاإلدارةمجلستوصيةعلىالتصويت
من(%10)وبنسبة(ريال1)واحدريالبواقعم2018املاليالعامعن
10,032,556خصمبعدريال(1,489,967,444)بإجمالياملالرأس
األحقيةتكون أنعلىللمصرف،الخزينةأسهمتمثلسهم

سجلفيينواملقيدالجمعيةانعقاديوملألسهماملالكينللمساهمين
تاريخيليتداول يومثانيفياإليداعمركزلدىاملصرفمساهمي

 األرباحبصرفالبدءوسيتماالستحقاق،
 
ألربعاءايوممناعتبارا

م2019أبريل10املوافقهـ1440شعبان5بتاريخ

05

املوافقة
ألعضاءكمكافأةريال(4,420,000)مبلغصرفعلىالتصويت

.م2018ديسمبر31بتاريخاملنتهياملاليالعامعناإلدارةمجلس
06

املوافقة
وذلكناملرشحيبينمنالحساباتمراجعيتعيينعلىالتصويت
والثالثيوالثاناألول للربعاملاليةالقوائموتدقيقومراجعةلفحص

.أتعابهماوتحديدم2019املاليالعاممنوالسنوي 
07

املوافقة
ولجنةةاإلدار مجلسلعضويةالترشحالئحةتحديثعلىالتصويت
.األرباحتوزيعسياسةوعلىاملراجعة

08

ملوافقةا

القادمةللدورةاإلدارةمجلسأعضاءانتخابعلىالتصويت
 تبدأوالتي(الرابعة)

 
سنواتثالثوملدةم2019مايو21مناعتبارا

نالذياملرشحينالسادةأسماءيليوفيمام2022مايو20فيتنتهي
:كاآلتيوهمانتخابهم،تم
الزاملحمدبنهللاعبدبنالعزيزعبد/املهندس.1
الفارسفارسبنالعزيزعبدبناملحسنعبد/األستاذ.2
البازعيعبدهللابنسليمانبنحمد/الدكتور .3
دايلبنعبداللطيفبنعبدالرحمنبنمحمد/األستاذ.4
الحسينمحمدبنالعزيزعبدبناملحسنعبد/األستاذ.5
الحقيلحمدبنعبدهللابنعبدامللك/الدكتور .6
النمرعبدالعزيزبنمحمدبنسعود/الدكتور .7
مباركبنعبدالعزيزبنرآشدبنهيثم/األستاذ.8
املريشدمطلقبنحمدبنمطلق/املهندس.9

09
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م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت 

موضوع التصويت 
تاريخ انعقاد 

الجمعية العمومية
اسم املصدر

رمز 
الشركة

البند

املوافقة

ملهاعوضوابطمهامهاوتحديداملراجعةلجنةتشكيلعلىالتصويت
 تبدأوالتي(الرابعة)القادمةللدورةأعضائهاومكافآت

 
مايو21نماعتبارا

:منكلوهم،م2022مايو20فيتنتهيسنواتثالثوملدةم2019
.املريشدحمدبنمطلق/املهندس.أ

.الرويتعصالحبنسعد/الدكتور .ب
املنيفعبدهللابنأحمد/الدكتور .ج 

2019مارس 26 بنك اإلنماء 1150 10

املوافقة
اإلنماءفمصر بينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىاملوافقةالتصويت

التأمينوثائقوتجديدإصدارفيواملتمثلةمارينطوكيواإلنماءوشركة
للمصرف

11

املوافقة
شركةو اإلنماءمصرفبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

لألنظمةتيةالتحالبنيةاستضافةعقدفيمارين،واملتمثلةطوكيواإلنماء
مارينطوكيواإلنماءلشركةاآللية

12

املوافقة

شركةو اإلنماءمصرفبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
التنويرةشركبينموقعاستئجارعقدفيمارينواملتمثلةطوكيواإلنماء

ستخدامال مارينطوكيواإلنماءوشركة(بالكاملاإلنماءملصرفاململوكة)
األرشفةأعمالفيمارينطوكيواإلنماءشركة

13

املوافقة
شركةو اإلنماءمصرفبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

أمانةينبخدمةمستوى اتفاقيةعقدفيواملتمثلةمارينطوكيواإلنماء
مارينطوكيواإلنماءوشركةاإلنماءبمصرفالشرعيةالهيئة

14

9

املوافقة
فيملنتهيةااملاليةالسنةعنالشركةحساباتمراجعتقريرعلىالتصويت

م2018/12/31
2019ابريل 01 كيان السعودية 2350 01

املوافقة م2018/12/31فياملنتهيةاملاليةالسنةعناملاليةالقوائمعلىالتصويت 02

املوافقة
فياملنتهيةاملاليةالسنةعناإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت

.م2018/12/31
03

املوافقة

 ويونغ،أرنست/السادةتعيينعلىالتصويت
 
الشركةلحساباتمراجعا

ثالثوالالثانيللربعاملاليةالقوائموتدقيقومراجعةلفحصوذلك
م،2020عاممناألول والربعم،2019املاليالعاممنوالسنويةوالرابع
أتعابهوتحديد

04

املوافقة
فينتهيةاملاملاليةالسنةعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءعلىالتصويت

.م2018/12/31
05

املوافقة مجلسألعضاءكمكافأةريال1,400,000مبلغصرفعلىالتصويت
م2018/12/31فياملنتهيةاملاليةالسنةعناإلدارة

06

قرار 
التصويت 

موضوع التصويت 
تاريخ انعقاد 

الجمعية العمومية
اسم املصدر

رمز 
الشركة

البند



م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت

موضوع التصويت 
تاريخ انعقاد الجمعية 

العمومية
اسم املصدر

رمز 
الشركة

البند

املوافقة
11فيهيةاملنتاملاليةالسنةعناإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت
م1018ديسمبر

2019ابريل 03 الراجحي 1120 01

املوافقة
11فيةاملنتهياملاليةالسنةعناملاليةالقوائمعلىالتصويت
م1018ديسمبر

02

املوافقة
فيملنتهيةااملاليةالسنةعنالحساباتمراجعيتقريرعلىالتصويت

م1018ديسمبر11
03

املوافقة
يةاملالالسنةعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءعلىالتصويت

م1018ديسمبر11فياملنتهية
04

املوافقة

بتاريخاإلدارةمجلسقرارعلىاملوافقةعلىالتصويت
صفالنعناملساهمينعلىأرباحمنتوزيعهتمبمام2018\07\15

ريال(1)بواقعم1018ديسمبر11فياملنتهيةاملاليةالسنةمناألول 
.اإلسميةالسهمقيمةمن%10وبنسبة

05

املوافقة

لمساهمينلنقديةأرباحبتوزيعاإلدارةمجلستوصيةعلىالتصويت
م1018ديسمبر11فياملنتهيةاملاليةالسنةمنالثانيالنصفعن

سعوديريال1.15بواقعسعوديريالمليون 1656.15وقدرها
وبذلكاإلسمية،السهمقيمةمن%11.5تمثلوالتيالواحدللسهم
ديسمبر11يفاملنتهيةاملاليةالسنةعناملوزعةاألرباحإجمالييصبح
ريال4.15بواقعسعوديريالمليون 6906.25وقدرهمبلغم1018

السهمقيمةمن%41.5تمثلوالتيالواحدللسهمسعودي
رفاملصملساهمياملوزعةاالرباحأحقيةتكون أنعلى.اإلسمية

تظهريوالتالجمعيةيومتداول بنهايةاإليداعمركزلدىاملسجلين
الجمعيةانعقاديومبعدتداول يومثانيبياناتهم

06

املوافقة

جانيةماسهممنحطريقعناملصرفمالرأسزيادةعلىالتصويت
:يليملاوفقا

.سعوديريالمليون 8,750هوللزيادةاالجمالياملبلغ-
سعوديريالمليون 25,500الزيادةبعدسيصبحاملالرأس-

%51قدرهابنسبة
مليون 2,500الزيادةبعداالسهمعددسيصبحاألسهمعدد-

.سهم
فييساهمممااملصرفمواردتعزيزالىالتوصيةهذهتهدف-

.القادمةاألعوامخاللجيدهنمومعدالتتحقيق
منريالمليون 8,750مبلغرسملةخاللمنالزيادةستتم-

13لكلأسهم7منحطريقعنوذلك.املبقاةاألرباححساب
.مملوكةسهم

يومتداول بنهايةلألسهماملالكينللمساهميناالحقيةستكون -
صرفاملمساهميسجلفيواملقيدينللمصرفالعامةالجمعية

عقادانتاريخيليتداول يومثانينهايةفياإليداعمركزلدى
.الجمعية

07
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م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت

موضوع التصويت 
تاريخ انعقاد الجمعية 

العمومية
اسم املصدر

رمز 
الشركة

البند

املوافقة

بشكلةمرحليأرباحبتوزيعاإلدارةمجلستفويضعلىالتصويت
وتحديدم2019املاليالعامعنسنوي ربعأوسنوي نصف
نظيميةالتواإلجراءاتللضوابطالشركاتلنظاماالستحقاقتاريخ

والصرفتنفيذاالصادرة

2019ابريل 03 الراجحي 1120 08

املوافقة

ونغيوايرنستشركةالحساباتمراجعيتعيينعلىالتصويت
تعابهم،اوعلىللمصرفوشركائهمجيامبيكيشركة/وشركائهم

وذلكام،وااللتز املراجعةلجنةتوصيةعلىبناءاملرشحينبينمن
والثانيل األو للربعاألوليةاملاليةالقوائموتدقيقومراجعةلفحص
م2019املاليللعامالسنويةالختاميةاملاليةوالقوائموالثالث

09

املوافقة
كمكافآتسعوديريال5,945,000مبلغصرفعلىالتصويت

عضويتهمنظيرولجانهاإلدارةمجلسألعضاءوتعويضات
م1018ديسمبر11وحتىم1018يناير1منللفترة

10

املوافقة
للمصرفياألساسالنظاممن(6)املادةتعديلعلىالتصويت
املالرأسبزيادةاملتعلقة

11

املوافقة
للمصرفياألساسالنظاممن(16)املادةتعديلعلىالتصويت
.االدارةمجلسبصالحياتاملتعلقة

12

املوافقة
للمصرفياألساسالنظاممن(25)املادةتعديلعلىالتصويت
امنظمعلتتوافقوااللتزاماملراجعةلجنةبتقريراملتعلقة
.الشركات

13

املوافقة
للمصرفياألساسالنظاممن31املادةتعديلعلىالتصويت
..الشركاتنظاممعلتتوافقالجمعياتبدعوةاملتعلقة 14

املوافقة
للمصرفياألساسالنظاممن33املادةتعديلعلىالتصويت
.يةالعادالعامةالجمعيةالجتماعالقانونيبالنصاباملتعلقة

15

املوافقة
للمصرفياألساسالنظاممن43املادةتعديلعلىالتصويت
الشركاتنظاممعلتتوافقاملاليةبالوثائقاملتعلقة

16

املوافقة واملكافآتالترشيحاتلجنةالئحةتعديلعلىالتصويت 17

املوافقة وااللتزاماملراجعةلجنةالئحةتعديلعلىالتصويت 18

املوافقة
مجلساعضاءوتعويضاتاملكافآتسياسةتعديلعلىالتصويت

.وااللتزامراجعةالمولجنةمنهاملنبثقةواللجاناالدارة
19

11



م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت

موضوع التصويت 
تاريخ انعقاد الجمعية 

العمومية
اسم املصدر

رمز 
الشركة

البند

املوافقة

شركةو املصرفبينستتمالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت
وحلول خدماتتقديمعقدعنعبارةوهيالسعوديةاالتصاالت
لعامبهاوالترخيصالقصيرةالرسائلخدماتاملتكاملةاالتصاالت

قادم

2019ابريل 03 الراجحي 1120 20

املوافقة

شركةو املصرفبينستتمالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت
ل وحلو خدماتتقديمعقدعنعبارةوهيالسعودية،االتصاالت

لعامهابوالترخيصاملؤجرةالخطوطخدماتاملتكاملةاالتصاالت
قادم

21

املوافقة
شركةواملصرفبينستتمالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت
ربطخدمةوخدماتعقدعنعبارةوهيالسعوديةاالتصاالت

قادملعامبهاوالترخيصبالشبكةالبيعنقاطأجهزة
22

املوافقة
شركةواملصرفبينستتمالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت
فصر جهازموقعإيجارعقدعنعبارةوهيالسعودية،االتصاالت

قادملعامبهاوالترخيصآلي
23

املوافقة
شركةواملصرفبينستتمالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت
فصر جهازموقعإيجارعقدعنعبارةوهيالسعوديةاالتصاالت

قادملعامبهاوالترخيصآلي
24

املوافقة

الشركةواملصرفبينستتمالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت
(حلول )املحدودواالتصاالتاإلنترنتلخدماتالعربية

بهاصوالترخياملباشراالنترنتخدماتتقديمعقدعنعبارةوهي
قادملعام

25

املوافقة

الشركةواملصرفبينستتمالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت
(حلول )املحدودةواالتصاالتاإلنترنتلخدماتالعربية

DELL-EMCأجهزةوصيانةوتركيبتوريدعقدعنعبارةوهي
قادملعامبهاوالترخيص

26

املوافقة
شركةو املصرفبينستتمالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت
عدنيةاملاملياهتوريدخدماتعقدعنعبارةوهيالعامليةاملرطبات
قادملعامبهاوالترخيصاملعبئة

27

املوافقة
شركةواملصرفبينستتمالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت

قدععنعبارةوهيلالستثماروأوالدهالراجحيالعزيزعبدمحمد
قادمملعابهاوالترخيصالجنوبيةاإلقليميةاإلدارةمبنىإيجار

28
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م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت

موضوع التصويت 
تاريخ انعقاد الجمعية 

العمومية
اسم املصدر

رمز 
الشركة

البند

املوافقة
شركةواملصرفبينستتمالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت

بمكتإيجارعقدعنعبارةوهيوأوالدهالراجحيالعزيزعبدمحمد
قادملعامبهاوالترخيصأبهافياملباشرةاملبيعات

2019ابريل 03 الراجحي 1120 29

املوافقة
شركةواملصرفبينستتمالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت

قدععنعبارةوهيلالستثمار،وأوالدهالراجحيالعزيزعبدمحمد
.قادملعامبهاوالترخيصآليصرفجهازموقعإيجار

30

املوافقة
شركةو املصرفبينستتمالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت

فرستذاكرتزويدعقدعنعبارةوهيوالسياحةللسفرفرسان
قادملعامبهاوالترخيصللموظفين

31

املوافقة

/األستاذواملصرفبينستتمالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت
مجلسرئيسالراجحيعبدالعزيزبنسليمانبنعبدهللا
صوالترخيآليصرفجهازموقعإيجارعقدعنعبارةوهياإلدارة،

قادملعامبها

32

املوافقة

/األستاذواملصرفبينستتمالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت
دارة،اإل مجلسرئيسالراجحيعبدالعزيزبنسليمانبنعبدهللا

والتحويلللصرافةالبطحاءمركزإيجارعقدعنعبارةوهي
قادملعامبهاوالترخيص

33

املوافقة

شركةو املصرفبينستتمالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت
وثائقىعلالتعاقدتجديدعنعبارةوهيالتعاونيللتأمينالراجحي
املدراءطيةوتغاألعمالوانقطاعواملمتلكاتللبنوكالشاملالتأمين

قادملعامبهاوالترخيصوالتنفيذيين

34

املوافقة
شركةو املصرفبينستتمالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت
وثائقىعلالتعاقدتجديدعنعبارةوهيالتعاونيللتأمينالراجحي
قادملعامبهاوالترخيصللسياراتالشاملالتأمين

35

املوافقة
شركةواملصرفبينستتمالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت

آليصرفأجهزةمواقعإيجارعقودعنعبارةوهيللتجزئةبندة
قادملعامبهاوالترخيص

36
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م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت موضوع التصويت 

تاريخ انعقاد 
الجمعية العمومية

اسم املصدر
رمز 

الشركة
البند

املوافقة م31/12/2018فياملنتهيةاملاليةالسنةعناإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت 2019ابريل 04 ينساب 2290 01

املوافقة
املنتهيةاملاليةالسنةعنللشركةاملاليةالقوائمعلىالتصويت

م31/12/2018في
02

املوافقة
فياملنتهيةالسنةعنالشركةحساباتمراجعتقريرعلىالتصويت

م31/12/2018
03

املوافقة
 وشركاهمويونغإرنستالسادةتعيينعلىالتصويت

 
الشركةاتلحسابمراجعا

ثالثوالوالثانياألول للربعاملاليةالقوائموتدقيقومراجعةلفحصوذلك
أتعابهوتحديدم،2019الحاليةللسنةوالسنوي والرابع

04

املوافقة
فييةاملنتهاملاليةالسنةعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءعلىالتصويت

م2018/12/31
05

املوافقة
اإلدارةمجلسألعضاءكمكافأةريال(1,400,000)مبلغصرفعلىالتصويت

م2018/12/31فياملنتهيةاملاليةالسنةعن
06

املوافقة
امالعمناألول النصفخاللنقديةأرباحمنتوزيعهتمماعلىالتصويت

تمثلوالتيللسهمريال(1.75)بواقعريالمليون (984.37)بمبلغم2018
الواحدللسهماالسميةالقيمةمن(17.5%)

07

املوافقة

عنميناملساهعلىنقديةأرباحبتوزيعاإلدارةمجلستوصيةعلىالتصويت
ريال(2)بواقعريالمليون (1,125)بمبلغم2018العاممنالثانيالنصف
وستكون الواحد،للسهماالسميةالقيمةمن(%20)تمثلوالتيالواحدللسهم
فياملقيدينركةالشأسهمملالكيتوزيعهااملقترحاألرباحمنالثانيالنصفأحقية

تداول ميو ثانيبنهاية(االيداعمركز)املاليةاالوراقايداعمركزشركةسجالت
النصفنعاملستحقةاألرباحتوزيعيتموسوفالعامة،الجمعيةانعقاديوميلي

(القرى أمتقويمحسب)هـ1440/08/13الخميسيومم2018العاممنالثاني
م2019/04/18املوافق

08

املوافقة
بشكلاهميناملسعلىمرحليةأرباحبتوزيعاإلدارةمجلستفويضعلىالتصويت

االستحقاقتاريخوتحديدم،2019املاليالعامعنسنوي ربعأوسنوي نصف
 والتوزيع

 
 الصادرةالتنظيميةواإلجراءاتللضوابطوفقا

 
الشركاتنظاملتنفيذا

09

14



م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت 

موضوع التصويت 
تاريخ انعقاد 

الجمعية 
العمومية

اسم املصدر
رمز 

الشركة
البند

املوافقة 
ديسمبر31فياملنتهياملاليللعامالحساباتمراجعتقريرعلىالتصويت

م2018
2019ابريل 07 املراعي 2280 01

املوافقة 
ديسمبر31فياملنتهياملاليللعامالحساباتمراجعتقريرعلىالتصويت

م2018
02

املوافقة 
31فيتهياملناملاليللعامللشركةاملوحدةاملاليةالقوائمعلىالتصويت
م2018ديسمبر

03

املوافقة 

Price)كوبرز هاوسووتربرايسالسادةتعيينعلىالتصويت Waterhouse
Coopers “PwC”)لىعبناء  املرشحينبينمنللشركةحساباتكمراجع

األول للربعاألوليةاملاليةالقوائملفحصوذلكاملراجعة،لجنةتوصية
وتدقيقومراجعةم،2020وم2019العامينمنوالرابعوالثالثوالثاني
م،2020العامونهايةم2019العامنهايةفيكماالسنويةاملاليةالقوائم
م،2021ياملالالعاممناألول للربعاألوليةاملاليةالقوائمفحصإلىإضافة
.أتعابهوتحديد

04

املوافقة 

ملالياالعامعننقديةأرباحبتوزيعاإلدارةمجلستوصيةعلىالتصويت
مبلغوبإجماليالواحد،للسهمريال0.85بواقعم2018ديسمبر31فياملنتهي
1,000أساسوعلىاملال،رأسمن%8.5يعادلماأي)ريالمليون 850قدره

.(سهممليون 

05

املوافقة 
31فيياملنتهاملاليالعامعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءعلىالتصويت
.م2018ديسمبر

06

املوافقة 
ألف1,800وقدرهبمبلغاإلدارةمجلسأعضاءمكافأةصرفعلىالتصويت

ديسمبر31فياملنتهياملاليالعامعنعضولكلريالألف200بواقعريال
.م2018

07

املوافقة 
لألعالفيرالكبومزارعالشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

م2018العامفي
08

املوافقة 
لألعالفيرالكبومزارعالشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

 م2018العامفي
 
فأعال مشترياتعقدعنعبارةالتعاملطبيعةبأنعلما

09

املوافقة 
بنمحمدراألميوورثةالشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

 ،م2018العامفيالكبيرسعود
 
عقدعنعبارةالتعاملطبيعةبأنعلما

لأللبانالتوضيحيةمزرعةإيجار
10

املوافقة 
فورةالناوشركةالشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
 ،م2018العامفيالغذائيللتموين

 
عقدعنعبارةالتعاملطبيعةبأنعلما

.تموينخدمات
11

املوافقة 
العربيعالدر وشركةالشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

 2018العامفيالتعاونيللتأمين
 
عقدعنعبارةالتعاملطبيعةبأنم،علما

تأمينخدمات
12

15



م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت

موضوع التصويت 
تاريخ انعقاد 

الجمعية 
العمومية

اسم املصدر
رمز 

الشركة
البند

املوافقة 
درعالوشركةالشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

الصكوكأرباحفيواملتمثلةم2018العامفيالتعاونيللتأمينالعربي
.التعاونيللتأمينالعربيالدرعلشركة

2019ابريل 07 املراعي 2280 13

املوافقة
منتأسوشركةالشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
أسمنتلشركةالصكوكأرباحفياملتمثلةم2018العامفياليمامة
.اليمامة

14

املوافقة
تصاالتاالوشركةالشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
 م،2018العامفي"السعوديةزين"السعوديةاملتنقلة

 
طبيعةبأنعلما

اتصاالتخدماتعقدعنعبارةالتعامل
15

املوافقة
عبدالعزيزواالستاذالشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

 املهناابراهيمبن
 
 أجرمستعقارعنعبارةالتعاملطبيعةبأنعلما

 
مركزا

املتحدةةالعربياإلماراتبدولةالشارقةبمدينةالشركةمنتجاتلتوزيع
16

املوافقة
الجزيرةومؤسسةالشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
 م،2018العامفيوالنشروالطباعةللصحافة

 
التعاملطبيعةبأنعلما

نشرخدماتعقدعنعبارة
17

16



م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت موضوع التصويت 

تاريخ انعقاد 
الجمعية العمومية

اسم املصدر
رمز 

الشركة
البند

املوافقة
فيهيةاملنتاملاليةالسنةعنالشركةحساباتمراجعتقريرعلىالتصويت

م2018/12/31
2019ابريل 07 سافكو 2020 01

املوافقة م31/12/2018فياملنتهيةاملاليةللسنةاملاليةالقوائمعلىالتصويت 02

املوافقة م2018/12/31فياملنتهيةاملاليةالسنةعناإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت 03

املوافقة

علىناء  باملرشحينبينمنللشركةالحساباتمراجعتعيينعلىالتصويت
لربعلاملاليةالقوائموتدقيقومراجعةلفحصوذلكاملراجعةلجنةتوصية
عاممناألول والربع،.م2019املاليالعاممنوالسنوي والرابعوالثالثالثاني
أتعابهوتحديدم،2020

04

املوافقة
لنصفاخاللنقديةأرباحمنتوزيعهتمبمااإلدارةمجلسقرارعلىالتصويت

تمثلوالتيريال(1)بواقعريال(416,666,666)بمبلغم2018العاممناألول 
الواحدللسهماالسميةالقيمةمن(10%)

05

املوافقة

منلثانياالنصفعننقديةارباحبتوزيعاإلدارةمجلستوصيةعلىالتصويت
والتيالواحدللسهمريال(1,5)بواقعريال(624,999,999)بقيمةم2018العام
ثانيالالنصفأحقيةوستكون الواحدللسهماالسميةالقيمةمن(%15)تمثل
مركزشركةتسجال فياملقيدينالشركةأسهمملالكيتوزيعهااملقترحاألرباحمن

عقادانيوميليتداول يومثانيبنهاية(االيداعمركز)املاليةاالوراقايداع
 العامة،الجمعية

 
م2019/04/21بتاريخسيكون األرباحصرفبأنعلما

06

املوافقة
سنوي صفنبشكلمرحليةأرباحبتوزيعاإلدارةمجلستفويضعلىالتصويت

 والتوزيعاألحقيةتواريختحديدمع.م2019املاليالعامعنسنوي ربعأو
 
وفقا

املاليةالسوق هيئةعنالصادرةالتنظيميةواإلجراءاتللضوابط
07

املوافقة

مدمحبنيوسف/األستاذبتعييناإلدارةمجلستوصيةعلىالتصويت
 السحيباني

 
 (مستقلعضو)اإلدارةمجلسفيعضوا

 
فيتعيينهختاريمناعتبارا

فيالحاليةالدورةانتهاءتاريخحتىاملجلسدورةإلكمال.م2018/10/31
 م2020/03/28

 
جمازالعبدهللابنسامي/األستاذاملستقيلللعضوخلفا

(مستقلعضو)

08

املوافقة
بتاريخيةاملنتهاملاليةالسنةعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءعلىالتصويت

م2018/12/31
09

املوافقة
اإلدارةمجلسألعضاءكمكافأةريال(1,396,712)مبلغصرفعلىالتصويت

م2018/12/31فياملنتهيةاملاليةالسنةعن
10

املوافقة املراجعةلجنةعملالئحةتعديلعلىالتصويت 11

املوافقة
سرئيبصالحياتاملتعلقةاألساسالنظاممن(27)املادةتعديلعلىالتصويت

اإلدارةمجلس
12

املوافقة
الجمعيةبدعوةاملتعلقةاألساسالنظاممن(35)املادةتعديلعلىالتصويت

العام
13

املوافقة هاللجنبتقاريراملتعلقةاألساسالنظاممن(42)املادةتعديلعلىالتصويت 14

املوافقة يةاملالبالوثائقاملتعلقةاألساسالنظاممن(46)املادةتعديلعلىالتصويت 15

17



م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت

موضوع التصويت 
تاريخ انعقاد 

الجمعية 
العمومية

اسم املصدر
رمز 

الشركة
البند

18

املوافقة
/31/12فياملنتهياملاليللعاماإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت

.م2018
2019ابريل09 بنك البالد 1140 01

املوافقة
/31فيتهياملناملاليالعامعنالحساباتمراجعيتقريرعلىالتصويت

.م12/2018
02

املوافقة
/31/12فياملنتهياملاليالعامعناملاليةالقوائمعلىالتصويت

.م2018
03

املوافقة

إمبيكيبومكتكوبرز هاوسواتربرايسمكتبتعيينعلىالتصويت
فحصلوذلكاملراجعة،لجنةتوصيةعلىءبناوشركاه،الفوزانجي

والسنوي ثوالثالوالثانياألول للربعاملاليةالقوائموتدقيقومراجعة
.أتعابهموتحديدم،2019املاليالعاممن

04

املوافقة

طريقعنالبنكمالرأسبزيادةاالدارةمجلستوصيةعلىالتصويت
1,500هوللزيادةاإلجمالياملبلغأ:يليملااوفقمجانيةأسهممنح

ريالمليون 6,000الزيادةقبلاملالرأسب.سعوديريالمليون 
سعوديريالمليون 7,500الزيادةبعداملالرأسوسيصبحسعودي،

مليون 600الزيادةقبلاالسهمعددج.%25قدرهازيادةبنسبةأي
تهدفد.سهممليون 750الزيادةبعداالسهمعددوسيصبحسهم
االحتفاظو املاليةالبنكمالءةلتعزيزاملالرأسبزيادةالتوصيةهذه

مبلغملةرسخاللمنالزيادةستتمه.التشغيليةاألنشطةفيبموارده
355,865,000ومبلغالنظامياالحتياطيبندمنريال1,144,135,000

كلابلمقواحدسهممنحطريقعنوذلك،املبقاةاألرباحبندمنريال
مملوكةأسهمأربعة

05



م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت 

موضوع التصويت 
تاريخ انعقاد 

الجمعية العمومية
اسم املصدر

رمز 
الشركة

البند

املوافقة
املاليالعامعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءعلىالتصويت

.م31/12/2018فياملنتهي
2019ابريل09 بنك البالد 1140 06

املوافقة
علىةمرحليأرباحبتوزيعاالدارةمجلستفويضعلىالتصويت
وجدتإنسنوي ربعأوسنوي نصفبشكلالبنكمساهمي

.م2019املاليالعامعن
07

املوافقة
كمكافأةسعوديريال3,520,000مبلغصرفعلىالتصويت
عنعضو،لكلريالألف320بواقعاإلدارةمجلسألعضاء
.م31/12/2018فياملنتهياملاليالعام

08

املوافقة

املرشحينبينمنعضواعشرأحد11عددانتخابعلىالتصويت
بدأستوالتيالقادمةللدورةاإلدارةمجلسلعضويةاملعتمدين

16/04فيتنتهيسنواتثالثوملدةم17/04/2019منااعتبار
هماصواتنسبةاعلىعلىالحاصلينواملرشحين.م2022/

:السادة
.السبيعيإبراهيمبنمحمدبنناصر/األستاذ1
.الحميدعبدالعزيزبنإبراهيمبنعبدالرحمن/الدكتور 2
.املقيرن سليمانبنعبدالعزيزبنخالد/األستاذ.3
.دخيلبنحمدبنعبدهللابنفهد/األستاذ.4
.السحيميعبدالعزيزبنسليمانبنهيثم/األستاذ.5
.الحصانصالحبنعبدالرحمنبنأحمد/األستاذ.6
.الحقيلإبراهيمبنعثمانبنزياد/الدكتور .7
.الراجحيصالحبنعبدالرحمنبنخالد/األستاذ.8
.العنيزانعليبنمحمدبنعبدالعزيز/األستاذ.9

.أبانميعبدالعزيزبنمحمدبنأديب/األستاذ.10
.باعيس ىمحمودبنعمربنسمير/األستاذ.11

09

املوافقة

عملهاوضوابطمهامهاوعلىاملراجعةلجنةتشكيلعلىالتصويت
منااعتبارستبدأوالتيالقادمةللدورةأعضائهاومكافآت

م2022/04/16فيتنتهيسنواتثالثوملدةم2019/04/17
.نميأباعبدالعزيزبنمحمدبنأديب/األستاذ.1
.الجاسرعبدالعزيزبنعبدالكريمبنجاسر/األستاذ.2
..نادربنمحمدبنفرحانبنمحمد/األستاذ.3

10

املوافقة

ستبدأتيوالالقادمةللدورةالشرعيةالهيئةتشكيلعلىالتصويت
منااعتبار

م2022/04/16فيتنتهيسنواتثالثوملدةم2019/04/17
.املنيعسليمانبنعبدهللاالشيخمعالي.1
.املطلقمحمدبنعبدهللا.د.أالشيخمعالي.2
.العمارموس ىبنهللاعبد.د.أالشيخفضيلة.3
.العصيميسعودبنمحمد.دالشيخفضيلة.4
الشبيليعبدهللابنيوسف.د.أالشيخفضيلة.5

11

19



م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت 

موضوع التصويت 
تاريخ انعقاد 

الجمعية العمومية
اسم املصدر

رمز 
الشركة

البند

املوافقة

برأسالخاصةللبنكاالساسالنظاممن7رقماملادةتعديلعلىالتصويت
لرأساملقترحةالزيادةمعيتفقبماوذلكاملال،
5رقمالبندعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةحالالبنكمال

.املالراسبزيادةالخاص

2019ابريل09 بنك البالد 1140 12

املوافقة
الخاصةللبنكاالساسالنظاممن14رقماملادةتعديلعلىالتصويت
.املالرأسبتخفيض

13

املوافقة
الخاصةللبنكاالساسالنظاممن18رقماملادةتعديلعلىالتصويت
.االدارةمجلسواختصاصاتبصالحيات

14

املوافقة
الخاصةللبنكاالساسالنظاممن19رقماملادةتعديلعلىالتصويت

.املراجعةولجنةاملجلسبلجان
15

املوافقة
الخاصةللبنكاالساسالنظاممن21رقماملادةتعديلعلىالتصويت

والعضوونائبةاملجلسرئيسوصالحياتباختصاصات
.السروأميناملنتدب

16

املوافقة
من النظام االساس للبنك الخاصة 29التصويت على تعديل املادة رقم 

.بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين
17

املوافقة
من النظام االساس للبنك الخاصة 32التصويت على تعديل املادة رقم 

.بنصاب الجمعيات العامة غير العادية
18

املوافقة
الخاصةللبنكاالساسالنظاممن38رقماملادةتعديلعلىالتصويت
.ومسئولياتهالحساباتمراجعبصالحيات

19

املوافقة
الخاصةللبنكاالساسالنظاممن40رقماملادةتعديلعلىالتصويت
.املاليةبالوثائق

20

املوافقة
الخاصةللبنكاالساسالنظاممن41رقماملادةتعديلعلىالتصويت

.االرباحبتوزيع
21

املوافقة
الخاصةللبنكاالساسالنظاممن44رقماملادةتعديلعلىالتصويت
.الشركةبخسائر

22

املوافقة
الخاصةللبنكاالساسالنظاممن45رقماملادةتعديلعلىالتصويت

.الشركةتصفيةبآليات
23

املوافقة
للبنكاالساسالنظاممنالحالية46رقماملادةحذفعلىالتصويت
لشركاتابنظامالخاصةلهاالتاليةاملادةوتعديلالشركةبختمالخاصة
46إلىترقيمهاإعادةبعدالصلة،ذاتواألنظمة

24
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م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت

موضوع التصويت 
تاريخ انعقاد 

الجمعية العمومية
اسم املصدر

رمز 
الشركة

البند

املوافقة
محمدكةوشر البنكبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

واوالدهالسبيعيابراهيمبن
2019ابريل09 بنك البالد 1140 25

املوافقة
محمدكةوشر البنكبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

واوالدهالسبيعيابراهيمبن
26

املوافقة
محمدكةوشر البنكبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

واوالده،السبيعيابراهيمبن
27

املوافقة
لالستثماردالبال شركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

القابضةوأوالدهاملقيرن عبدالعزيزخالدوشركة
28

املوافقة
لالستثماردالبال شركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

القابضةوأوالدهاملقيرن عبدالعزيزخالدوشركة
29

املوافقة
محالتكةوشر البنكبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

املحدودةاملكتبة
30

املوافقة
/يدوالسالبنكبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

الراجحيصالحبنعبدالرحمن
31

املوافقة
مكتبةكةوشر البنكبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

للتسويقجرير
32

املوافقة
لالستثماردالبال شركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

املحدودةاملكتبةمحالتوشركة
33

املوافقة
يدوالسالبنكبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

الراجحيصالحبنعبدالعزيزبنعبدالرحمن
34

املوافقة
يدوالسالبنكبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

الراجحيصالحبنعبدالعزيزبنعبدالرحمن
35

املوافقة
يدوالسالبنكبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

الراجحيصالحبنعبدالعزيزبنعبدالرحمن
36

املوافقة
القرن كةوشر البنكبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

العقاري للتقييموشريكهوالعشرينالواحد
37
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م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت 

موضوع التصويت 
تاريخ انعقاد 

الجمعية العمومية
اسم املصدر

رمز 
الشركة

البند

املوافقة
فينتهيةاملاملاليةللسنةالشركةحساباتمراجعيتقريرعلىالتصويت

م31/12/2018
2019ابريل 09 سابك 2010 01

املوافقة م31/12/2018فياملنتهيةاملاليةللسنةاملاليةالقوائمعلىالتصويت 02

املوافقة
يفاملنتهيةاملاليةالسنةعناإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت

م31/12/2018
03

املوافقة

علىبناءناملرشحيبينمنللشركةالحساباتمراجعتعيينعلىالتصويت
للربعيةاملالالقوائموتدقيقومراجعةلفحصوذلكاملراجعة،لجنةتوصية
لعاماألول وللربعم2019املاليالعاممنوالسنوي والرابعوالثالثالثاني
أتعابهوتحديدم2020

04

املوافقة
عنةنقديأرباحمنتوزيعهتمبمااإلدارةمجلستوصيةعلىالتصويت
(2.20)بواقعريال(6,600,000,000)بمبلغم2018العاممناألول النصف

الواحدللسهماالسميةالقيمةمن(22%)تمثلوالتيللسهمريال
05

املوافقة

عنساهميناملعلىنقديةأرباحبتوزيعاإلدارةمجلستوصيةعلىالتصويت
بواقعريالمليون (6,600,000,000)بمبلغم2018العاممنالثانيالنصف

للسهماالسميةالقيمةمن(22%)تمثلوالتيالواحدللسهمريال(2.20)
يومةالشركألسهماملالكينللمساهميناالحقيةتكون أنعلىالواحد،
ركةشلدىالشركةمساهميسجلفيواملقيدينالعامةالجمعيةانعقاد
تاريخيليتداول يومثانينهايةفي(االيداعمركز)املاليةاألوراقإيداعمركز

 .االستحقاق
 
م30/04/2019بتاريخسيكون األرباحصرفبأنعلما

06

املوافقة
تهيةاملناملاليةالسنةعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءعلىالتصويت

.م31/12/2018بتاريخ
07

املوافقة
اإلدارةمجلسألعضاءكمكافـــــــأةريال(1,800,000)صرفعلىالتصويت

م31/12/2018بتاريــــــخاملنتهيةاملاليةالسنةعن
08

املوافقة
(ومةالحكممثليفيهمبما)اإلدارةمجلسأعضاءانتخابعلىالتصويت

 تبدأوالتيالقادمةللدورة
 
ثالثوملدةم10/04/2019تاريخمناعتبارا

م09/04/2022فيتنتهيسنوات
09

املوافقة

تاريخمنتبدأوالتيالقادمةللدورةاملراجعةلجنةتشكيلعلىالتصويت
مهامهاوعلىم،09/04/2022فيتنتهيسنواتثالثوملدةم10/04/2019

:نمكلوهم.(الذاتيةالسيرةمرفق)أعضائهاومكافآتعملهاوضوابط
.العيس ىمحمدبنهللاعبداألستاذ•
.الوهيبيإبراهيمبننادراألستاذ•
الهبدانهبدانبنالعزيزعبداألستاذ•
.الفداغداودبنخالدالدكتور •

10

املوافقة

نصفلبشكمرحليةأرباحبتوزيعاإلدارةمجلستفويضعلىالتصويت
االستحقاقتاريخوتحديدم،2019املاليالعامعنسنوي ربعأوسنوي 

نظاملتنفيذاالصادرةالتنظيميةواإلجراءاتللضوابطوفقاوالصرف
نقديةالوتدفقاتهااملاليالشركةوضعمعيتناسببماوذلكالشركات
واالستثماريةالتوسعيةوخططها

11
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م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت موضوع التصويت 

تاريخ انعقاد 
الجمعية العمومية

اسم املصدر
رمز 

الشركة
البند

املوافقة م31/12/2018فياملنتهيللعاماإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت 2019ابريل 16
االسمنت 
السعودية

3030 01

املوافقة م31/12/2018فياملنتهياملاليللعامللشركةاملاليةالقوائمعلىالتصويت 02

املوافقة م31/12/2018فياملنتهيللعامالحساباتمراجعتقريرعلىالتصويت 03

املوافقة
يفاملنتهياملاليللعاماإلدارةمجـلـسأعضـــاءذمـــةإبـراءعلىالتصويت

م31/12/2018
04

املوافقة
نصفالعننقديةأرباحمنتوزيعهتمبمااإلدارةمجلسقرارعلىالتصويت

مبلغوبإجمالياملال،رأسمن%15وبنسبةريال1.5بواقعم2018لعاماألول 
ريالمليون 229.5وقدره

05

املوافقة

منلثانياالنصفعننقديةأرباحبتوزيعاإلدارةمجلستوصيةعلىالتصويت
مبلغوبإجمالياملال،رأسمن%17.5وبنسبةريال1.75بواقعم2018عام

ألسهملاملالكينللمساهميناألحقيةتكون أنعلىريالمليون 267.75وقدره
لدىةالشركمساهميسجلفيواملقيدينالجمعيةانعقاديومتداول بنهاية
يبدأأنلىعاالستحقاق،تاريخيليتداول يومثانينهايةفياإليداعمركزشركة
(م2019مايو01)هـ1440شعبان26األربعاءيوماألرباحصرف

06

املوافقة
وخمسةوتسعمائةماليينأربعة)ريال4,945,000مبلغصرفعلىالتصويت
م2018املاليةالسنةعناإلدارةمجلسألعضاءكمكافأة(ريالألفوأربعون 

07

املوافقة

تحدةاملوالشركةالشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
عليبنمحمداألستاذالتنفيذيالرئيساإلدارةمجلسلعضووالتيلإلسمنت

لعلياناهللاعبدبنحمداألستاذاإلدارةمجلسوعضو(تنفيذيعضو)القرني
بهارخيصوالت(عالقةذوي طرفين)فيهامباشرةغيرمصلحة(تنفيذيغيرعضو)

 قادم،لعام
 
سعوديريال42,956,967بلغم2018لعامالتعاملمبلغبأنعلما

شروطتوجدواللإلسمنتاملتحدةللشركةاإلسمنتبيععنعبارةوهو
العقودمنالنوعهذاعلىتفضيلية

08

املوافقة

صناعةجاتمنتوشركةالشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
محمدتاذاألسالتنفيذيالرئيساإلدارةمجلسلعضووالتياملحدودةاإلسمنت

(قةعالذيطرف)فيهامباشرةغيرمصلحة(تنفيذيعضو)القرنيعليبن
 قادم،لعامبهاوالترخيص

 
22,076,869بلغم2018لعامالتعاملمبلغبأنعلما

ليةتفضيشروطتوجدوالاإلسمنتأكياسشراءعنعبارةوهوسعوديريال
العقودمنالنوعهذاعلى

09

املوافقة

للتأمينطنيةالو والشركةالشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
(تنفيذيرغيعضو)العفيفيموس ىبنأميناألستاذاإلدارةمجلسلعضووالتي

 علقادم،لعامبهاوالترخيص(عالقةذيطرف)فيهامباشرةغيرمصلحة
 
بأنما

تأمينعنعبارةوهوسعوديريال6,184,514بلغم2018لعامالتعاملمبلغ
النوعهذاعلىتفضيليةشروطتوجدوالالطبيالتأمينعداالشركةممتلكات

العقودمن

10
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م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت موضوع التصويت 

تاريخ انعقاد 
الجمعية العمومية

اسم املصدر
رمز 

الشركة
البند

املوافقة

سنوي صفنبشكلمرحليةأرباحبتوزيعاإلدارةمجلستفويضعلىالتصويت
اوفقوالصرفاالستحقاقتاريخوتحديدم،2019املاليالعامعنسنوي ربعأو

بمالكوذالشركاتلنظامتنفيذاالصادرةالتنظيميةواإلجراءاتللضوابط
عيةالتوسوخططتهاالنقديةوتدفقاتهااملاليالشركةوضعمعيتناسب

واالستثمارية

2019ابريل 16
االسمنت 
السعودية

3030 11

املوافقة واملكافآتالترشيحاتلجنةعملالئحةتعديلعلىالتصويت 12

املوافقة املراجعةلجنةعملالئحةتعديلعلىالتصويت 13

املوافقة
عنبثقةاملنواللجاناإلدارةمجلسأعضاءمكافآتالئحةتعديلعلىالتصويت
التنفيذيةواإلدارةاملجلس

14

املوافقة

علىناءباملرشحينبينمنللشركةالحساباتمراجعتعيينعلىالتصويت
لربعلاملاليةالقوائموتدقيقومراجعةلفحصوذلكاملراجعة،لجنةتوصية
م2020لعاماألول والربعم2019املاليالعاممنوالسنوي والثالثالثاني

أتعابهوتحديد

15
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م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت

موضوع التصويت 
تاريخ انعقاد الجمعية 

العمومية
اسم املصدر

رمز 
الشركة

البند

املوافقة
فياملنتهيةةاملاليالسنةعنالحساباتُمراجعيتقريرعلىالتصويت

م2018\12\31
2019ابريل 18 العثيم 4001 01

املوافقة
اليةاملالسنةعناملوحدةاملاليةالقوائمتقريرعلىالتصويت

م2018\12\31فياملنتهية
02

املوافقة
فيهيةاملنتاملاليةالسنةعناإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت

م2018\12\31
03

املوافقة
فيهيةاملنتالسنةعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءعلىالتصويت

م2018\12\31
04

املوافقة

لىعنقديةأرباحبتوزيعاإلدارةمجلستوصيةعلىالتصويت
(3)بواقعم2018\12\31فياملنتهيةاملاليةالسنةعناملساهمين

تشكلريال101,111,111قدرهمبلغوبإجماليالواحدللسهمريال
مينللمساهاالحقيةتكون أنعلىالشركةمالرأسمن%30نسبة
العامةالجمعيةانعقاديومتداول بنهايةاألسهمعناملالعن

إيداعزمركشركةلدىالشركةمساهميسجلفيواملقيدينالعادية
لجمعيةاانعقادتاريخيليتداول يومثانينهيةفياملاليةاألوراق
سابهمحفيوتودعاملستحقينللمساهميناألرباحصرفوسيتم
2019\05\09الخميسيوممناعتبارا

05

املوافقة
شركاهو العمري محمدالدكتور شركة\السادةتعيينعلىالتصويت
ةاملراجعلجنةتوصيةعلىبناءالشركةلحساباتكمراجعين

06

املوافقة
وتعويضاتكمكافات7,918,450اجماليمبلغصرفعلىالتصويت

ديسمبر31لفترةالى2018يناير1منللفترةاإلدارةمجلسأعضاء
2018

07

املوافقة
بشكليةمرحلاألرباحبتوزيعاإلدارةمجلستفويضعلىالتصويت

سنوي ربعاوسنوي نصف
08

املوافقة
ركةشوالشركةبينتمتالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت

ختلفةمملددوتأجيراستئجارعقودعنعبارةوهيالقابضةالعثيم
09

املوافقة
ركةشوالشركةبينتمتالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت

شكلبخدماتوتشغيلتاجيرعقودعنعبارةوهيالقابضةالعثيم
شهري 

10

املوافقة
ركةشوالشركةبينتمتالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت

مختلفةددملوتأجيراستئجارعقودعنعبارةوهيلإلسثثمارالعثيم
11

املوافقة
ركةشوالشركةبينتمتالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت

سوبرماركت2عدداستئجارعقودعنعبارةوهيلالستثمارالعثيم
مختلفةملدد

12

املوافقة
ركةشوالشركةبينتمتالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت

سوبرماركت2عدداستئجارعقودعنعبارةوهيلالستثمارالعثيم
مختلفةملدد

13
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م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت

موضوع التصويت 
تاريخ انعقاد الجمعية 

العمومية
اسم املصدر

رمز 
الشركة

البند

املوافقة
ركةشوالشركةبينتمتالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت

نةسملدةمشتركةخدماتعقدعنعبارةوهيلالستثمارالعثيم
2019ابريل 18 العثيم 4001 14

املوافقة
ركةشوالشركةبينتمتالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت

أنشطةخدماتتقديمعقدعنعبارةوهيلالستثمارالعثيم
التجاريةاملجمعاتفيتسويقية

15

املوافقة
ركةشوالشركةبينتمتالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت

اتخدموتأجيراستئجارعقودعنعبارةوهيلالستثمارالعثيم
عمالة

16

املوافقة
ركةشوالشركةبينتمتالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت

عامةعومنافكهرباءخدماتعقودعنعبارةوهيلالستثمارالعثيم
سنةملدة

17

املوافقة
معينركةشوالشركةبينتمتالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت

خدماتاستئجارعقدعنعبارةوهي(تابعةشركة)البشريةللموارد
.سنتينملدةعمالة

18

املوافقة
للمواردمعينشركةبينتمتالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت
وهيةالغذائيللصناعاتالرياضوشركة(تابعةشركة)البشرية

.سنتينملدةعمالةخدماتاستئجارعقدعنعبارة
19

املوافقة
وصيمالقثمراتبينستتمالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت

قدععنعبارةوهي(تابعةشركة)البشريةللمواردمعينشركة
.سنتينملدةعمالةخدماتاستئجار

20

املوافقة
وقابضةالالعثيمبينستتمالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت

قدععنعبارةوهي(تابعةشركة)البشريةللمواردمعينشركة
سنتينملدةعمالةخدماتاستئجار

21

املوافقة
معينركةشوالشركةبينتمتالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت

وتأجيرراستئجاعقودعنعبارةوهي(تابعةشركة)البشريةللموارد
.مختلفةملدد

22

املوافقة
ركةوشالشركةبينتمتالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت
.ائيةغذمودتوريدعقدعنعبارةوهيالغذائيةللصناعاتالرياض

23

املوافقة
دنيركةشوالشركةبينتمتالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت
.سنواتثالثملدةمعارضتأجيرعقودعنعبارةوهيالتجارية

24

املوافقة
ؤسسةواملالشركةبينتمتالتيوالعقوداالعمالعلىالتصويت

اراستثمأراض ياستئجارعقدعنعبارةوهيللتأميناتالعامة
25

26



م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت

موضوع التصويت 
تاريخ انعقاد الجمعية 

العمومية
اسم املصدر

رمز 
الشركة

البند

املوافقة
فيهيةاملنتاملاليةالسنةعناإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت

م31/12/2018
2019ابريل 18 بدجت السعودية 4260 01

املوافقة
املنتهيةاليةاملللسنةللشركةاملوحدةاملاليةالقوائمعلىالتصويت

.م31/12/2018في
02

املوافقة
فيتهيةاملناملاليةللسنةالحساباتمراجعتقريرعلىالتصويت

م31/12/2018
03

املوافقة

ساهميناملعلىأرباحبتوزيعاإلدارةمجلستوصيةعلىالتصويت
نسبةتمثلالواحدللسهمريال1.5بواقعم2018املاليالعامعن
أنعلىريال106,750,002وقدرهمبلغبإجمالياملالرأسمن15%

اقاالستحقيوملألسهماملالكينللمساهميناألحقيةتكون 
ثانيهايةنفياإليداعمركزلدىالشركةمساهميسجلفيواملقيدين

 االستحقاقتاريخيليتداول يوم
 
صرفتاريختحديدسيتمبأنهعلما

 األرباح
 
.ةالتوصيهذهعلىالعامةالجمعيةموافقةبعدالحقا

04

املوافقة
يةاملالالسنةعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءعلىالتصويت

.م31/12/2018فياملنتهية
05

املوافقة
الزاهدركةوشالشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

تأجيردعقو عنعبارةوهياملحدودةالثقيلةواملعداتللتراكتورات
.قادملعامبهاوالترخيصسيارات

06

املوافقة

ساميرياضالدينعالءاإلدارةمجلسعضواشتراكعلىالتصويت
وارد,املحدودةللنقلواردشركتيخاللمنمنافسعملفي

والتيةالقابضواردلشركةالتابعتاناملحدودةالسريعةللخدمات
بضائعالنقلهووالنشاطاملديرينمجلسعضومنصببهايشغل

عةالتابالشركةأنشطةإحدىالبريةالطرق علىبأجرواملهمات
(رحال)املحدودةللنقلياتالراسخةالجذور 

07

املوافقة
مجلسألعضاءكمكافآةريال1,911,198مبلغصرفعلىالتصويت

.م31/12/2018فياملنتهيةالسنةعناإلدارة
08

املوافقة

بينمنللشركةالخارجيالحساباتمراجعتعيينعلىالتصويت
مراجعةو لفحصوذلكاملراجعةلجنةتوصيةعلىبناء  املرشحين
والسنوي ابعوالر والثالثوالثانياألول للربعاملاليةالقوائموتدقيق

.أتعابهوتحديدم2019لعاماملاليالعاممن

09

املوافقة

بشكلةمرحليأرباحبتوزيعاإلدارةمجلستفويضعلىالتصويت
تاريخوتحديدم2019املاليالعامعنسنوي ربعأونصف

الصادرةيةالتنظيمواإلجراءاتللضوابططبقاوالتوزيعاالستحقاق
 
 
املاليكةالشر وضعمعيتناسببماوذلكالشركاتلنظامتنفيذا

.واالستثماريةالتوسعيةوخططهاالنقديةوتدفقاتها

10

27



م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت موضوع التصويت 

تاريخ انعقاد 
الجمعية العمومية

اسم املصدر
رمز 

الشركة
البند

املوافقة م31/12/2018فياملنتهيةاملاليةالسنةعناإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت 2019ابريل18 اسمنت الجنوب 3050 01

املوافقة
املنتهيةاملاليةالسنةعنللشركةاملاليةالقوائمعلىالتصويت

م31/12/2018في
02

املوافقة
فياملنتهيةالسنةعنالشركةحساباتمراجعتقريرعلىالتصويت

م31/12/2018
03

املوافقة
ملساهميناعلىنقديةأرباحمنتوزيعهتمبمااالدارةمجلسقرارعلىالتصويت

وبمبلغاملالرأسمن٪10وبنسبةريـال1بواقعم،2018لعاماألول النصفعن
ريـالمليون 140وقدرهاجمالي

04

املوافقة

الشركةمساهميعلىنقديةأرباحبتوزيعاإلدارةمجلستوصيةعلىالتصويت
بواقعريالمليون 140قيمتهاوالبالغم2018املاليالعاممنالثانيالنصفعن

مليون 140أساسوعلىالشركةمالرأسمن%10بنسبةأيللسهمريال1
الجمعيةانعقاديوملألسهماملالكينللمساهميناألحقيةتكون أنعلىسهم،

تداول يومثانينهايةفياإليداعمركزلدىالشركةمساهميسجلفيواملقيدين
هـ1440شعبان26األربعاءيوماألرباحصرفيبدأأنعلىاالستحقاقتاريخيلي

2019مايو1املوافق

05

املوافقة

علىناءباملرشحينبينمنللشركةالحساباتمراجعتعيينعلىالتصويت
لربعلاملاليةالقوائموتدقيقومراجعةلفحصوذلكاملراجعة،لجنةتوصية
العاملمناألول والربعم،2019املاليالعاممنوالسنوي والثالثوالثانياألول 
أتعابهوتحديدم،2020املالي

06

املوافقة

بشكلاهميناملسعلىمرحليةأرباحبتوزيعاإلدارةمجلستفويضعلىالتصويت
االستحقاقتاريخوتحديدم،2019املاليالعامعنسنوي ربعأوسنوي نصف

 والتوزيع
 
 الصادرةالتنظيميةواإلجراءاتللضوابطوفقا

 
الشركاتنظاملتنفيذا

التوسعيةهاوخططالنقديةوتدفقاتهااملاليالشركةوضعمعيتناسببماوذلك
واالستثمارية

07

28

املوافقة
31فياملنتهياملاليالعامعناإلدارةمجلستقريرفيوردماعلىالتصويت
2018ديسمبر

2019ابريل 22 ساسكو 4050 01

املوافقة م2018ديسمبر31فياملنتهياملاليللعامالحساباتمراجعتقريرعلىالتصويت 02

املوافقة 2018ديسمبر31فياملنتهياملاليللعاماملوحدةاملاليةالقوائمعلىالتصويت 03

املوافقة للشركةالحساباتمراجعتعيينعلىالتصويت 04

املوافقة
31يفاملنتهياملاليالعامعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءعلىالتصويت
م2018ديسمبر

05

قرار 
التصويت موضوع التصويت 

تاريخ انعقاد 
الجمعية العمومية

اسم املصدر
رمز 

الشركة
البند



م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت موضوع التصويت 

تاريخ انعقاد 
الجمعية 
العمومية

اسم املصدر
رمز 

الشركة
البند

املوافقة اهميناملسعلىنقديةأرباحتوزيعبشأناإلدارةمجلستوصيةعلىالتصويت 2019ابريل 22 ساسكو 4050 06

املوافقة اإلدارةمجلسألعضاءمكافأةصرفعلىالتصويت 07

املوافقة
بشكليناملساهمعلىمرحليةأرباحبتوزيعاإلدارةمجلستفويضعلىالتصويت

2019املاليالعامعنسنوي ربعأوسنوي نصف
08

املوافقة األساسالشركةنظاممن23املادةتعديلعلىالتصويت 09

املوافقة األساسالشركةنظاممن55علىالتصويت 10

املوافقة لالستثمارهازنوشركةساسكوشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت 11

املوافقة اإلعالنيةكنداوشركةساسكوشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت 12

املوافقة
كيةملوشركةساسكوشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
لالستثمار

13

املوافقة
وشركةبتروليةالللخدماتزيتيشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

لالستثمارنهاز
14

املوافقة
وشركةبتروليةالللخدماتزيتيشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

للعقاراتاملدائننجمة
15

املوافقة
وشركةبتروليةالللخدماتزيتيشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

العقاريةزوايا
16

املوافقة
وشركةبتروليةالللخدماتزيتيشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

للعقاراتاملدائننجمة
17

املوافقة
وشركةبتروليةالللخدماتزيتيشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

للعقاراتاملدائننجمة
18

املوافقة
وشركةبتروليةالللخدماتزيتيشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

لالستثمارنهاز
19

املوافقة
وشركةبتروليةالللخدماتزيتيشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

للعقاراتاملدائننجمة
20

املوافقة
بتروليةالللخدماتزيتيشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
العثمانمحمدبنماجدواألستاذ

21

املوافقة
وشركةبتروليةالللخدماتزيتيشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

العقاريةزوايا
22

29

املوافقة
بتروليةالللخدماتزيتيشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

العقاريةزواياوشركة
23

املوافقة
بتروليةالللخدماتزيتيشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

املرحبوابةوشركة
24

املوافقة
جنةاللعملوإجراءاتوضوابطاملراجعةلجنةعملالئحةتعديلعلىالتصويت
ومهامها

25

املوافقة
اللجنةعملوإجراءاتوضوابطالترشيحاتلجنةعملالئحةتعديلعلىالتصويت
ومهامها

26

املوافقة
لجنةالعملوإجراءاتوضوابطاملكافآتلجنةعملالئحةتعديلعلىالتصويت
ومهامها

27



م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت موضوع التصويت 

تاريخ انعقاد 
الجمعية 
العمومية

اسم املصدر
رمز 

الشركة
البند

املوافقة م31/12/2018فياملنتهيةاملاليةالسنةعناإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت 2019ابريل 24
االتصاالت 
السعودية

7010 01

املوافقة م31/12/2018فياملنتهيةاملاليةالسنةعنللشركةاملاليةالقوائمعلىالتصويت 02

املوافقة م31/12/2018فياملنتهيةالسنةعنالشركةحساباتمراجعتقريرعلىالتصويت 03

املوافقة

توصيةعلىءبنااملرشحينبينمنللشركةالحساباتمراجعتعيينعلىالتصويت
دقيقوتومراجعةولفحصوالضريبةالزكاةخدماتلتقديموذلكاملراجعة،لجنة

للربعوم،2019املاليالعاممنوالسنوي والرابعوالثالثالثانيللربعاملاليةالقوائم
لعاماألول الربعوم2020املاليالعاممنوالسنوي والرابعوالثالثوالثانياألول 

أتعابهوتحديدم2021

04

املوافقة
القادمةثالثالالسنواتلفترةللشركةاألرباحتوزيعسياسةاعتمادعلىالتصويت

م2018عاممنالرابعالربعمنبداية
05

املوافقة

م2018عامعنواحدةملرةإضافيةبتوزيعاتاإلدارةمجلستوصيةعلىالتصويت
سهم،كلعنسعوديريال2بواقعسعوديريالمليون 4.000مقدارهبمبلغ

مركزلدىيناملسجللألسهماملالكينللمساهميناألرباحتوزيعاتأحقيةوستكون 
للشركة،امةالعالجمعيةانعقاديوميليتداول يومثانيبنهايةاملاليةاألوراقايداع

 وسيعلن
 
التوزيعتاريخعنالحقا

06

املوافقة

للشركة،األساسالنظاممن(ب)الفقرة،(16)رقماملادةتعديلعلىالتصويت
-إلدارةامجلسمنبقرار-للشركةيجوز ":لتكون والصكوكبالسنداتاملتعلقة

 
 
نوعأيارإصدالعالقة،ذاتاألخرى واللوائحواألنظمةاملاليةالسوق لنظامووفقا

خلداغيرها،اوالسعوديةبالعملةسواءللتداول القابلةالدينأدواتأنواعمن
تلكأصدرتسواءوالصكوك،كالسنداتخارجها،أوالسعوديةالعربيةاململكة
أوامجبرنخاللمنأواإلصداراتمنسلسلةخاللمنأونفسهالوقتفياألدوات

ملبالغوبااألوقاتفيذلكوكلآخر،إلىوقتمنالشركةإدارةمجلسيضعهأكثر
 
 
راءاتاإلججميعاتخاذحقولهالشركة،إدارةمجلسيقرهاالتيللشروطووفقا

ذلكفيالالزمة

07

املوافقة
للشركة،األساسالنظاممن(2)رقمالفقرة،(29)رقماملادةتعديلعلىالتصويت
 21قبلاملدةلتكون العامة،الجمعيةالنعقادبالدعوةاملتعلقة

 
األقلعلىيوما

08

املوافقة

داعبإياملتعلقةللشركة،األساسالنظاممن،(40)رقماملادةتعديلعلىالتصويت
مركزيفالشركة،فيالداخليةالرقابةنظامكفايةمدىتقريرمنكافيةنسخ

 21قبلاملدةلتكون املساهمين،تصرفتحتالرئيس،الشركة
 
قبلاألقلعلىيوما

العامالجمعيةانعقادموعد

09

املوافقة

األساسالنظاممن،(2)رقمالفقرة،(44)رقماملادةتعديلعلىالتصويت
نشاطهاعنوتقريرللشركةاملاليةالقوائممننسخ  بايداعاملتعلقةللشركة،
رفتصتحتالرئيس،الشركةمركزفياملنقضية،السنةعناملاليومركزها

 21قبلاملدةلتكون املساهمين،
 
العامالجمعيةانعقادموعدمناألقلعلىيوما

10

30



م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت موضوع التصويت 

تاريخ انعقاد 
الجمعية العمومية

اسم املصدر
رمز 

الشركة
البند

املوافقة
ومكافآت،ومكافآتهماإلدارةمجلسأعضاءترشيحسياسةتعديلعلىالتصويت

التنفيذياإلدارةومكافآتاملنبثقة،اللجان
2019ابريل 24

االتصاالت 
السعودية

7010 11

املوافقة .واملكافآتالترشيحاتلجنةعملالئحةتعديلعلىالتصويت 12

املوافقة
عملها،وضوابطمهامهاوعلىاملراجعة،لجنةعملالئحةتعديلعلىالتصويت
،ريال150.000البالغةأعضائهاومكافآت

 
غمبلحضور وبدلعضو،لكلسنويا

جلسةكلعنريال5.000
13

املوافقة
نظيراإلدارةمجلسألعضاءاملدفوعةوالتعويضاتاملكافآتعلىالتصويت
31وحتىم2018يناير1منللفترةاإلدارةمجلستقريرفيواملضمنةعضويتهم
م2018ديسمبر

14

املوافقة

بموجبهكصكو وطرحدوليةصكوكبرنامجبإنشاءالشركةقيامعلىالتصويت
إنشاؤهايتمخاصغرضذاتمنشأةتأسيسطريقعنأومباشربشكل

وأمرحلةأوأجزاءعدةأوجزءفيثانويةأوأوليةصكوكإلصدارواستخدامها
ا،هذالصكوكبرنامجبموجباإلصداراتمنسلسلةخاللمنأومراحل،عدة

 يتجاوز البماوذلكاألمريكي،بالدوالر
 
أمريكي،دوالرمليون 5.000وقدرهمبلغا

منوقتأيفيأعالهإليهاملشارالصكوكبرنامجأجزاءوإصداراتقيمةإلجمالي
يوافقالتيى األخر والتفاصيلوالشروطواملددوالتوقيتباملبالغوذلكاألوقات،

ةكافاتخاذذلكسبيلفيوللمجلسآلخر،حينمناإلدارةمجلسعليها
وجبه،بمالصكوكوإصدارالبرنامجلتأسيسالالزمةواإلجراءاتالتصرفات

أوشخصأليالصالحياتتلكمنكلأوأيتفويضحقاملجلسومنح
الغيرتفويضحقوإعطائهمآخرينأشخاص

15

31

املوافقة
فياملنتهيةاملاليةالسنةعناإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت

م31/12/2018
2019ابريل 30 جرير 4190 01

املوافقة
فيتهيةاملناملاليةللسنةللشركةاملوحدةاملاليةالقوائمعلىالتصويت

.م31/12/2018
02

املوافقة م31/12/2018فياملنتهيةاملاليةللسنةالحساباتمراجعتقريرعلىالتصويت 03

املوافقة
والثالثيوالثاناألول الربععنالشركةأرباحمنتوزيعهتمماعلىالتصويت

نسبهوبماسعوديريال(7,85)مجموعهاالبالغم2018عاممنوالرابع
سعوديريال942,000,000إجماليوبمبلغالشركةمالرأسمن78.5%

04

املوافقة
ألعضاءسنويةمكافأةسعوديريال2,600,000مبلغصرفعلىالتصويت

م2018\12\31فياملنتهيللعاماإلدارةمجلس
05

املوافقة
فيهيةاملنتاملاليةالسنهعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءعلىالتصويت

م2018\12\31
06

املوافقة
راجعكمكوبرز هاووسوتتربرايس\مكتبالسادةتعيينعلىالتصويت
هاملراجعلجنةتوصيةعلوبناءاملرشحينبينمنالشركةلحسابات

07

املوافقة
العربيةتكيوشركةالشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

.فنيةاستشاراتوتصاميمتنفيذاعمالعنعبارةوهي
08



م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت موضوع التصويت 

تاريخ انعقاد 
الجمعية العمومية

اسم املصدر
رمز 

الشركة
البند

املوافقة
ومكافآت،ومكافآتهماإلدارةمجلسأعضاءترشيحسياسةتعديلعلىالتصويت

التنفيذياإلدارةومكافآتاملنبثقة،اللجان
2019ابريل 24

االتصاالت 
السعودية

7010 11

املوافقة .واملكافآتالترشيحاتلجنةعملالئحةتعديلعلىالتصويت 12

املوافقة
عملها،وضوابطمهامهاوعلىاملراجعة،لجنةعملالئحةتعديلعلىالتصويت
،ريال150.000البالغةأعضائهاومكافآت

 
غمبلحضور وبدلعضو،لكلسنويا

جلسةكلعنريال5.000
13

املوافقة
نظيراإلدارةمجلسألعضاءاملدفوعةوالتعويضاتاملكافآتعلىالتصويت
31وحتىم2018يناير1منللفترةاإلدارةمجلستقريرفيواملضمنةعضويتهم
م2018ديسمبر

14

املوافقة

بموجبهكصكو وطرحدوليةصكوكبرنامجبإنشاءالشركةقيامعلىالتصويت
إنشاؤهايتمخاصغرضذاتمنشأةتأسيسطريقعنأومباشربشكل

وأمرحلةأوأجزاءعدةأوجزءفيثانويةأوأوليةصكوكإلصدارواستخدامها
ا،هذالصكوكبرنامجبموجباإلصداراتمنسلسلةخاللمنأومراحل،عدة

 يتجاوز البماوذلكاألمريكي،بالدوالر
 
أمريكي،دوالرمليون 5.000وقدرهمبلغا

منوقتأيفيأعالهإليهاملشارالصكوكبرنامجأجزاءوإصداراتقيمةإلجمالي
يوافقالتيى األخر والتفاصيلوالشروطواملددوالتوقيتباملبالغوذلكاألوقات،

ةكافاتخاذذلكسبيلفيوللمجلسآلخر،حينمناإلدارةمجلسعليها
وجبه،بمالصكوكوإصدارالبرنامجلتأسيسالالزمةواإلجراءاتالتصرفات

أوشخصأليالصالحياتتلكمنكلأوأيتفويضحقاملجلسومنح
الغيرتفويضحقوإعطائهمآخرينأشخاص

15

32

املوافقة
فياملنتهيةاملاليةالسنةعناإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت

م31/12/2018
2019ابريل 30 جرير 4190 01

املوافقة
فيتهيةاملناملاليةللسنةللشركةاملوحدةاملاليةالقوائمعلىالتصويت

.م31/12/2018
02

املوافقة م31/12/2018فياملنتهيةاملاليةللسنةالحساباتمراجعتقريرعلىالتصويت 03

املوافقة
والثالثيوالثاناألول الربععنالشركةأرباحمنتوزيعهتمماعلىالتصويت

نسبهوبماسعوديريال(7,85)مجموعهاالبالغم2018عاممنوالرابع
سعوديريال942,000,000إجماليوبمبلغالشركةمالرأسمن78.5%

04

املوافقة
ألعضاءسنويةمكافأةسعوديريال2,600,000مبلغصرفعلىالتصويت

م2018\12\31فياملنتهيللعاماإلدارةمجلس
05

قرار 
التصويت موضوع التصويت 

تاريخ انعقاد 
الجمعية العمومية

اسم املصدر
رمز 

الشركة
البند

املوافقة
فيهيةاملنتاملاليةالسنهعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءعلىالتصويت

م2018\12\31
06



م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت 

موضوع التصويت 
تاريخ انعقاد الجمعية 

العمومية
اسم املصدر

رمز 
الشركة

البند

املوافقة
كمراجعرز كوبهاووسوتتربرايس\مكتبالسادةتعيينعلىالتصويت
راجعهامللجنةتوصيةعلوبناءاملرشحينبينمنالشركةلحسابات

2019ابريل 30 جرير 4190 07

املوافقة
كيتكةوشر الشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

.ةفنياستشاراتوتصاميمتنفيذاعمالعنعبارةوهيالعربية
08

املوافقة
كيتكةوشر الشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

.الرياضجريرمبنىفيمكتبتأجيرعقدعنعبارةوهيالعربية
09

املوافقة
جريركةوشر الشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
رياضالجريرمبنىفيمكتبتأجيرعقدعنعبارةووهيلالستثمار

10

املوافقة
جريركةوشر الشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
ياضالر جريرمبنىفيمكتبتأجيرعقدعنعبارةوهيلالستثمار

11

املوافقة
أمواجكةوشر الشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
رجريمبنىفيمكتبتأجيرعقدعنعبارةوهياملحدودةالظهران
الظهران

12

املوافقة
أسواقكةوشر الشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
جريرنىمبفيمكتباستئجارعقدعنعبارةوهياملحدودةاملستقبل
الرياض

13

املوافقة
جريركةوشر الشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
ياضالر جريرمبنىفيمكتباستئجارعقدعنعبارةوهيالعقارية

14

املوافقة
جريركةوشر الشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
ياضالر جريرمبنىفيمكتباستئجارعقدعنعبارةوهيالعقارية

15

33

املوافقة
الينتري كةوشر الشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

يةوادر ماليةاستشاراتخدماتتقديمعنعبارةوهياالعماللحلول 
الحاجةحسبعمالةوتوظيفوفنية

16

املوافقة
روبينكةوشر الشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

اضالريجريرمبنىفيمكتباستئجارعقدعنعبارةوهيالعربية
17

املوافقة
ريوفكةوشر الشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

فيرجريملكتبةمعرضاستئجارعقدعنعبارةوهياملحدودةتبوك
.تبوك

18

املوافقة

شكلبمرحليةأرباحبتوزيعاإلدارةمجلستفويضعلىالتصويت
تاريخوتحديدم2019العامعنسنوي ربعاوسنوي نصف

لصادرةاالتنظيميةواإلجراءاتللضوابطوفقاوالتوزيعاالستحقاق
الشركاتلنظامتنفيذا

19



م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت موضوع التصويت 

تاريخ انعقاد 
الجمعية العمومية

اسم املصدر
رمز 

الشركة
البند

املوافقة م31/12/2018فياملنتهيةاملاليةللسنةالحساباتمراجعتقريرعلىالتصويت 2019مايو 08 صافوال 2050 01

املوافقة م31/12/2018فياملنتهياملاليللعامللشركةاملاليةالقوائمعلىالتصويت 02

املوافقة م31/12/2018فياملنتهيةاملاليةللسنةاإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت 03

املوافقة
اسبون محوشركاهازن الفوجيامبيكيمكتبالسادةتعيينعلىالتصويت
املرشحينبينمنالشركةحساباتكمراجعقانونيون ومراجعون 

04

املوافقة
فييةاملنتهاملاليةالسنةعناإلدارةمجلسأعضـاءذمــةإبراءعلىالتصويت

م31/12/2018
05

املوافقة اإلدارةمجلسألعضاءم2018للعامالسنويةاملكافأةصرفعلىالتصويت 06

املوافقة
محمدمإبراهيمحمد/األستاذسعادةبتعييناإلدارةمجلسقرارعلىالتصويت
 العيس ى

 
صافوالمجموعةإدارةبمجلسعضوا

07

املوافقة
راهيمإبمحمد/األستاذسعادةبتعييناإلدارةمجلستوصيةعلىالتصويت

 العيس ىمحمد
 
املراجعةلجنةفيعضوا

08

املوافقة الجديدةللدورةإدارةمجلسانتخابعلىالتصويت 09

املوافقة
واملتعلقةللشركةاألساسالنظاممن(3)رقماملادةتعديلعلىالتصويت
الشركةبأغراض

10

املوافقة
واملتعلقةللشركةاألساسالنظاممن(28)رقماملادةتعديلعلىالتصويت

الجمعياتبدعوة
11

املوافقة
واملتعلقةللشركةاألساسالنظاممن(39)رقماملادةتعديلعلىالتصويت

اللجنةبتقارير
12

املوافقة
واملتعلقةللشركةاألساسالنظاممن(44)رقماملادةتعديلعلىالتصويت
.املاليةبالوثائق

13

املوافقة
مكافآتو عملهاوضوابطمهامهاوتحديداملراجعةلجنةتشكيلعلىالتصويت
الجديدةللدورةأعضائها

14

املوافقة املراجعةلجنةعملالئحةتعديلعلىالتصويت 15

املوافقة
وشركةةللتجزئبندهشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

املراعي
16

املوافقة
وشركةكرللساملتحدةالشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

املراعي
17

املوافقة
ناعاتللصالدوليةالشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
املراعيوشركةالغذائية

18

املوافقة
وشركةةالعامليعافيةشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

املراعي
19

املوافقة
مياروشركةةللتجزئبندهشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
لألغذية

20

املوافقة
دلوشركةةللتجزئبندهشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

السعوديةالعربيةمونتي
21

34



م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت موضوع التصويت 

تاريخ انعقاد 
الجمعية العمومية

اسم املصدر
رمز 

الشركة
البند

املوافقة
دلوشركةةللتجزئبندهشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

السعوديةالعربيةمونتي
2019مايو 08 صافوال 2050 21

املوافقة
وشركةةللتجزئبندهشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

املحدودةالسعوديةالعربيةنستله
22

املوافقة
وشركةةللتجزئبندهشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

املحدودةللمياهاملنهلمصنع
23

املوافقة
عبدوشركةةللتجزئبندهشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

وأوالدهاملهيدبالقادر
24

املوافقة
وشركةةللتجزئبندهشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

للتجارةالشاميةاملهباج
25

املوافقة
دلوشركةةللتجزئبندهشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

السعوديةالعربيةمونتي
26

املوافقة
هرفيوشركةةللتجزئبندهشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
الغذائيةللخدمات

27

املوافقة
هرفيوشركةةالعامليعافيةشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
الغذائيةللخدمات

28

املوافقة
وشركةكرللساملتحدةالشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

الغذائيةللخدماتهرفي
29

املوافقة
ناعاتللصالدوليةالشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
الغذائيةللخدماتهرفيوشركةالغذائية

30

35



م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت موضوع التصويت 

تاريخ انعقاد 
الجمعية العمومية

اسم املصدر
رمز 

الشركة
البند

املوافقة .م31/12/2018فياملنتهياملاليللعامللشركةاملاليةالقوائمعلىالتصويت 2019مايو 14 اتحاد االتصاالت 7020 01

املوافقة .م31/12/2018فياملنتهياملاليللعامالحساباتمراقبتقريرعلىالتصويت 02

املوافقة .م31/12/2018فياملنتهياملاليللعاماإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت 03

املوافقة
فياملنتهياملاليالعامعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءالتصويت

.م31/12/2018
04

املوافقة
للشركةالحساباتمراجعوشركاهالفوزانجيإمبيكيتعيينعلىالتصويت

منالسنويةو والرابعالثالثللربعاملاليةالقوائموتدقيقومراجعةلفحصوذلك
.أتعابهوتحديدم2020لعامالثانيواألول الربعوم2019املاليالعام

05

املوافقة

األماراتمجموعةوشركةالشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
املعدلة،(تقنيودعمخدماتاتفاقية)فيواملتمثلة(رئيسمساهم)لالتصاالت

 
 
اتاإلمار مجموعةوشركةالشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالبأنعلما

مةاملقدوالتجوالالبينيالربطخدمات)يليكمام2018عامخالللالتصاالت
والتجوالالبينيالربطخدماتوسعودي،ريالالف(119,544)بقيمة

بقيمةأخرى إداريةومصاريفسعودي،ريالالف(365,703)بقيمةاملستلمة
ريالالف(4,079)بقيمةاتصاالتوخدماتسعودي،ريالالف(29,673)

وذلكة،تفضيليشروطبدون قادملعاموالعقودباألعمالوالترخيص(سعودي
:أسمائهمالتاليةاإلدارةمجلسألعضاءمباشرةغيرمصلحةلوجود

الشامس يحسنخليفة/املهندس-
العبدوليعبدهللاصالح/املهندس-
أوكاندانسيركان/االستاذ-

06

املوافقة

(ندمجةمشركة)الشبكاتلخدماتاألولىبياناتشركةاندماجعلىالتصويت
بماريةالفكالحقوق كافةذلكفيبماالتزاماتمنعليهاوماحقوق منلهابما
شاريعاملوكافةبمحتوياتهااألصول وكافةالتجاريةوالعالماتاالسماءفيها

 املندمجةالشركةتكون التيواألعمالوالعقود
 
عناصرمنتملكهوبمابهاطرفا

وذلك(ةدامجشركة)موبايلياتصاالتاتحادشركةفيوتراخيصوإداريةفنية
لكاملموبايلياتصاالتاتحادشركة"شراء"استحواذإجراءاتمناالنتهاءبعد

تلخدمااألولىبياناتشركةفياألعماللحلول الوطنيةالشركةحصص
شركةوتحويلحصة150.000أصلمنحصة1500عددهاوالبالغالشبكات

 واحدشخصشركةإلىالشبكاتلخدماتاألولىبيانات
 
املتبعةتلإلجراءاوفقا

 
 
.علوماتاملوتقنيةاالتصاالتهيئةمناملوجهالطلبعلىبناء  وذلكنظاما

07
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م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت موضوع التصويت 

تاريخ انعقاد 
الجمعية العمومية

اسم املصدر
رمز 

الشركة
البند

املوافقة

أسهمعجميعلىاالستحواذلغرضسبكيمشركةمالرأسزيادةعلىالتصويت
درجةمسعوديةمساهمةشركةوهي)للبتروكيماوياتالصحراءشركةمساهمي
املوافق)هـ19/05/1425بتاريخ1010199710رقمالتجاري بالسجلومقيدة

(سعوديريال4,387,950,000يبلغاملسجلمالهاورأس(م07/07/2004
 "(الصحراءشركة)"

 
علىافقةاملو ذلكويتضمنمالية،أوراقمبادلةلعرضوفقا

:يليما
لـسعوديريال3,666,666,660منسبكيمشركةمالرأسزيادة

إصدارطريقعن"(املالرأسزيادة)"سعوديريال7,333,333,320
366,666,666 

 
 سهما

 
 عاديا

 
للسهمسعوديةرياالت10تبلغاسميةبقيمةجديدا

همأسجميععلىاالستحواذلغرض"(الجديدةسبكيمشركةأسهم)"الواحد
 الصحراءشركةمساهمي

 
تبلغلتيواالقواعد،منوالخمسون الثامنةللمادةوفقا

دةالجديسبكيمشركةأسهممقابلالصحراءشركةفيسهم438,795,000
 وذلك"(الصفقة)"

 
االندماجالئحةمنوالعشرونالسادسةللمادةوفقا

إصدارعدبسبكيمشركةأسهمعددسيرتفعحيث.الصفقةوإتمامواالستحواذ
سيزيدأنهأيسهم،733,333,332لـسهم366,666,666منالجديدةاألسهم

ظمحاففيالجديدةسبكيمشركةأسهمإيداعوسيتم.%100بنسبةاملالرأس
تزيدوالتداول يومثالثعنتقلالمدةخاللاملعنيينالصحراءشركةمساهمي

منلكلالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقادتاريخيليتداول يومسادسعن
.والصحراءسبكيمشركتي

2019مايو 16 سبكيم العاملية 2310 01

املوافقة
فيماالصحراءةوشركسبكيمشركةبيناملبرمةالتنفيذاتفاقيةعلىالتصويت

 تعديلهاتموالتيم2018ديسمبر6بتاريخوذلكبالصفقةيتعلق
 
يةالتفاقوفقا

"(التنفيذاتفاقية)"م2019أبريل3بتاريخاملبرمةالتنفيذاتفاقيةتعديل
02

املوافقة

 سبكيملشركةاألساسالنظامتعديلعلىالتصويت
 
علىالتصويتلنتائجوفقا

 منهيلزمماوتعديلاألعمالجدول من(1)البند
 
بينليهعاملفاهمةتمتملاوفقا

تعديلو املالرأسوزيادةالصفقةيخصفيماالصحراءوشركةسبكيمشركة
 بتعديلهاسبكيمشركةترغبالتياألخرى املوادبعض

 
املرفقةودةللمسوفقا

."(املعّدلاألساسالنظاممسودة)"الدعوةبهذه

03

املوافقة
ومنذيالتنفيورئيسهاسبكيمشركةإدارةمجلستفويضعلىالتصويت
غيرامةالعالجمعيةقراراتواتمامتنفيذأجلمنيلزمبمابالقياميفوضوهم

الشأناهذفييلزمماعلىوالتوقيعوالقياماالجتماعهذافيالصادرةالعادية
04
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م2019التقرير السنوي لسنة 

38

املوافقة

 أتبدالتيالقادمةللدورةالشركةإدارةمجلسأعضاءانتخابعلىالتصويت
 
اعتبارا

أغسطس06فيتنتهيميالديةسنواتثالثوملدةم2019أغسطس07تاريخمن
الكبيرسعودبنمحمدبنسلطاناالمير-1:منكلوهمم2022

الكبيرسعودبنمحمدبنسلطانبننايفاالمير-2
املهيدبالقادرعبدبنسليماناألستاذ-3
العيس ىهللاعبدبنبدراألستاذ-4
مؤمنهمحمدبنأحمدبنأنيساملهندس-5
الشيخآلهللاعبدبنامللكعبدبنسلطاناألستاذ-6
أمون بيترالسيد-7
الفضليالرحمنعبدبناملحسنعبدبنسعداألستاذ-8
الخضيري فالحبنالواحدعبدبنعماراألستاذ-9

2019مايو 19 املراعي 2280 01

املوافقة

تبدأالديةميسنواتثالثمدتهاجديدةلدورةاملراجعةلجنةتشكيلعلىالتصويت
مهامهاوعلىم،2022أغسطس06فيوتنتهيم2019أغسطس07تاريخمن

:يليكماوأسماؤهمأعضائهاومكافآتعملها،وضوابط
الهتالنناصربنسليماناألستاذ-1
الشيخآلامللكعبدبنسلطاناألستاذ-2
الطريقيسليمانبنالرحمنعبدالدكتور -3
الشامري فالحبنعيداألستاذ-4
السيفعليبنرائداألستاذ-5

02

املوافقة
أغراضبالخاصةللشركةاألساسالنظاممنالثالثةاملادةتعديلعلىالتصويت
الشركة

03

قرار 
التصويت موضوع التصويت 

تاريخ انعقاد 
الجمعية العمومية

اسم املصدر
رمز 

الشركة
البند
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م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت

موضوع التصويت 
تاريخ انعقاد الجمعية 

العمومية
اسم املصدر

رمز 
الشركة

البند

املوافقة
31فيهيةاملنتاملاليةالسنةعناإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت
2018ديسمبر

2019يونيو 30 بوبا العربية 8210 01

املوافقة
نةالسعنالخارجيينالحساباتمراجعيتقريرعلىالتصويت

.2018ديسمبر31فياملنتهيةاملالية
02

املوافقة
ديسمبر31فياملنتهيةالسنةعناملاليةالقوائمعلىالتصويت

2018
03

املوافقة
ملرشحينابينمنللشركةالحساباتمراجعيتعيينعلىالتصويت

املراجعةلجنةتوصيةعلىبناء
04

املوافقة
لمساهمينلنقديةأرباحبتوزيعاإلدارةمجلستوصيةعلىالتصويت

.2018ديسمبر31فياملنتهيةاملاليةالسنةعن
05

املوافقة
ملالياالعامعناإلدارةمجلسألعضاءمكافأةصرفعلىالتصويت

2018
06

املوافقة
نعاملسؤوليةمناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءعلىالتصويت

.2018ديسمبر31فياملنتهيةاملاليةالسنةخاللللشركةإدارتهم
07

املوافقة
علىةمرحليأرباحبتوزيعاإلدارةمجلستفويضعلىالتصويت
2019ياملالالعامعنسنوي ربعأوسنوي نصفبشكلاملساهمين

08

املوافقة
الحوافزخطة)للموظفيناملخصصةاألسهمبرنامجعلىالتصويت

(األجلطويلة
09

املوافقة
نامجلبر تخصيصهابهدفألسهمالشركةشراءعلىالتصويت

.(األجلطويلةالحوافزخطة)الشركةموظفي
10

املوافقة
ملدةو القادمةللدورةاإلدارةمجلسأعضاءانتخابعلىالتصويت

سنواتثالث
11

املوافقة مهامهاوتحديداملراجعةلجنةتشكيلعلىالتصويت 12

املوافقة
بوباركةوشالشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

العاملية
13

املوافقة
بوباركةوشالشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

ليميتدسيزأوفرإنفستمنتس
14

املوافقة
بوباركةوشالشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
ليميتانشورانس

15

املوافقة
بوباركةوشالشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

القابضةاألوسطالشرق 
16

املوافقة
بوباركةوشالشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

التعاونيللتأمينالعربية
17

39
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م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت

موضوع التصويت 
تاريخ انعقاد الجمعية 

العمومية
اسم املصدر

رمز 
الشركة

البند

املوافقة
ركةوشالشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
القابضةناظرمجموعة

2019يونيو 30 بوبا العربية 8210 18

املوافقة
ناظرركةوشالشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
الطبيةللعيادات

19

املوافقة
ناظرركةوشالشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

املحدوداملتقدمةالصحيةوالخدماتالكلىلغسيل
20

املوافقة
نواةركةوشالشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

الصحيةللرعاية
21

املوافقة
كتور والدالشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

.صوفيالفتاحعبدعدنان
22

املوافقة
عبدستاذواأل الشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

شايفالهادي
23

املوافقة
تعبئةركةوشالشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

املحدودةالصحيةاملياه
24

املوافقة
زيدستاذواأل الشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

.القويز
25

املوافقة
حديدركةوشالشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
الراجحي

26

املوافقة
ناظرركةوشالشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت
.الطبيةللعيادات

27

املوافقة
لعربيةابوباشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

األرض يللخدماتالسعوديةوالشركةالتعاونيللتأمين
28

املوافقة
لعربيةابوباشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

زينلوشركةالتعاونيللتأمين
29

املوافقة
لعربيةابوباشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

كابيتالاألهليوشركةالتعاونيللتأمين
30

املوافقة
لعربيةابوباشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

التجاري األهليوالبنكالتعاونيللتأمين
31

املوافقة
لعربيةابوباشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

االتحادوناديالتعاونيللتأمين
32

املوافقة
لعربيةابوباشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

الهاللوناديالتعاونيللتأمين
33

املوافقة
لعربيةابوباشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت

الصلبألنابيبالسعوديةوالشركةالتعاونيللتأمين
34

40
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م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت 

موضوع التصويت 
تاريخ انعقاد الجمعية 

العمومية
اسم املصدر

رمز 
الشركة

البند

املوافقة
ربية التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا الع

السعودديفاريمللتأمين التعاوني وشركة 
2019يونيو 30 بوبا العربية 8210 35

املوافقة
ة فتيحي التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشرك

القابضة
36

41

قرار 
التصويت موضوع التصويت 

تاريخ انعقاد 
الجمعية 
العمومية

اسم املصدر
رمز 

الشركة
البند

املوافقة

التيادمةالقللدورةاملرشحينبينمناإلدارةمجلسأعضاءانتخابعلىالتصويت
 تبدأ

 
ختاريفيتنتهيميالديةسنواتثالثوملدةم2019/12/10تاريخمناعتبارا

م2022/12/09
2019ديسمبر 08 سبكيم العاملية 2310 01

املوافقة

يختار منتبدأوالتيالجديدةللدورةاملراجعةلجنةتشكيلعلىالتصويت
ومكافآتعملهاوضوابطمهامهاوعلىم2022/12/09تاريخوحتىم2019/12/10

القرنيمحمدعايض/األستاذ-1:أسمائهمالتاليةهمواملرشحين،أعضائها
النادرفرحانمحمد/األستاذ-2
الكنانيفرجمحمد/األستاذ-3

02

املوافقة

عضو)يالقرنمحمدعايض/األستاذبتعييناإلدارةمجلستوصيةعلىالتصويت
 (مستقل

 
 املراجعةلجنةفيعضوا

 
تاريخوحتىم2019/05/16تعيينهتاريخمنإعتبارا

م2019/12/09فيالحاليةالدورةانتهاء
03

املوافقة

عضو)زاملالعبدهللاخالد/املهندسبتعييناإلدارةمجلستوصيةعلىالتصويت
 الشاغراملقعدفي(تنفيذيغير

 
دورةإلكمالم2019/10/14تاريخمنإعتبارا

م2019/12/09فيالحاليةالدورةانتهاءتاريخحتىاملجلس
04

املوافقة

حصلفوذلك(جيأمبيكي)الشركةحساباتمراجعاتعابزيادةعلىالتصويت
املاليالعاممنوالسنوي والرابعوالثالثالثانيللربعاملاليةالقوائموتدقيقومراجعة

م2020املاليالعاممناالول والربعم2019
05

املوافقة املراجعةلجنةالئحةتحديثعلىالتصويت 06



م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

قرار 
التصويت 

موضوع التصويت  تاريخ انعقاد الجمعية 
العمومية

اسم املصدر
رمز 

الشركة
البند

42

قرار 
التصويت موضوع التصويت 

تاريخ انعقاد 
الجمعية 
العمومية

اسم املصدر
رمز 

الشركة
البند

املوافقة
ويةلعضاملرشحينبينمنالشركةإدارةمجلسأعضاءانتخابعلىالتصويت
 تبدأالتيالقادمةللدورةاملجلس

 
سنواتثالثوملدةم04/01/2020مناعتبارا

م03/01/2023فيتنتهيميالدية
2019ديسمبر 16 مواساه 4002 01

املوافقة

آتومكافعملهاوضوابطمهامهاوعلىاملراجعةلجنةتشكيلعلىالتصويت
 تبدأالتيالقادمةللدورةأعضائها

 
سنواتثالثوملدةم04/01/2020مناعتبارا

 م03/01/2023فيتنتهيميالدية
 
:هماملرشحينبأنعلما

التويجري احمدابراهيممحمد.د-
العبدالكريمعبدهللاعبدالكريمسامي.د-
القحطانيمباركمحمدعزيز.أ-

02

املوافقة الشركةحوكمةالئحةتحديثعلىالتصويت 03

املوافقة
أعمالفيالعبدالكريمعبدالكريمسامي/الدكتور املرشحاشتراكعلىالتصويت
منافسة

04

املوافقة منافسلعمفيالسبيعيسلطانناصر/األستاذاملرشحاشتراكعلىالتصويت 05

املوافقة نافسمعملفيالسليمسليمانمحمد/األستاذاملرشحاشتراكعلىالتصويت 06

املوافقة افسمنعملفيالقحطانيمحمدعزيز/األستاذاملرشحاشتراكعلىالتصويت 07

املوافقة

اتللتأمينالعامةاملؤسسة)اإلعتباريةالشخصيةاشتراكعلىالتصويت
 فسمناعملفياملحسنحمدفهد/األستاذاملرشحيمثلهاالتي(اإلجتماعية

 
نظرا

غيركيتهاومللالصحيةللرعايةالسعوديةس يامانشركةفياملباشرةمللكيتها
انتخابهحالفيالطبيةللرعايةالوطنيةالشركةفياملباشرة
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م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي 

:أعضاء مجلس إدارة صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية

(عضو مستقل ورئيس مجلس إدارة الصندوق )عبد الرؤوف باناجه . د•

(عضو مستقل)طارق لنجاوي . أ•

(عضو غير مستقل)طالل الجديبي . د•

(عضو غير مستقل)أيمن البشير . م•

(عضو غير مستقل)عبد الوهاب عابد . أ•

م 2019نوفمبر 17م وتاريخ  2019سبتمبر 19في تايخ  2019و قد عقد مجلس ادارة الصندوق اجتماعان لسنة 
وفيما يلي ملخص ألهم القرارات التي تم اقرارها واملواضيع التي تم مناقشتها من قبل مجلس ادارة الصندوق في هذه االجتماعات

موجز قرارات ومواضيع محضر اجتماع
م2019سبتمبر 19

البند

املوافقة على محضر االجتماع السابق1.

املصادقة على أي قرارات تم اتخاذها واتفاقيات تم توقيعها بالتمرير خالل الفترة السابقة/اعتماد2.

تقرير مدير الصندوق واستعراض أداء الصندوق للفترة3.

تقرير إدارة املخاطر4.

مالحظات إدارة املطابقة وااللتزام5.

تاريخ االجتماع املقبل ملجلس إدارة الصندوق 6.

االجتماع األول 

موجز قرارات ومواضيع محضر اجتماع
م 2019نوفمبر 17

البند

املوافقة على محضر االجتماع السابق1.

تقرير مدير املحفظة واستعراض أداء الصندوق للفترة2.

مالحظات إدارة املطابقة وااللتزام3.

تاريخ االجتماع املقبل ملجلس إدارة الصندوق 4.

االجتماع الثاني

"سياسة حقوق التصويت"وافق مجلس إدارة الصندوق على 1.

2018ديسمبر 31اعتماد مسودة القوائم املالية املدققة للفترة املنتهية في 2.

اعتماد النسخة املحدثة من شروط وأحكام الصندوق 3.

2019يونيو 30إلى 2019يناير 1اعتماد مسودة القوائم املالية األولية للفترة ما بين 4.

اعتماد النسخة املحدثة من شروط وأحكام الصندوق 5.

قرارات تم اتخاذها 
بالتمرير
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م2019التقرير السنوي لسنة 

(سدكو كابيتال)الشركة السعودية لإلقتصاد والتنمية لألوراق املالية 

.  8والبوابة 7الطابق الثاني ،أسواق البحر األحمر، بين البوابة –البرج الجنوبي 

.  اململكة العربية السعودية21493جدة 13396ب .ص

info@sedcocapital.com

اسم و عنوان مدير 

الصندوق 

إلقتصاد ال يوجد مدير للصندوق من الباطن أو مستشار إستثمار حيث أن الصندوق يدار من قبل الشركة السعودية ل

(سدكو كابيتال)والتنمية لألوراق املالية 

اسم وعنوان مدير 

الصندوق من الباطن 

ار أو مستشار االستثم/و

إن وجد

الرجاء اإلطالع على القسم التالي املتعلق بأداء الصندوق خالل الفترة
مراجعة ألنشطة 

ةاالستثمار خالل الفتر 

ا2019العامخاللالصندوق سجل أكبروكانت.%10.72بنسبةاالستثماري مجالهارتفعحينفي%7.30بنسبةعائد 

32و49نهممكلمساهمةبلغتحيثوسابك،األركاندارأرامكو،الصندوق عوائدفيإيجابيةبصورةاملساهمةالشركات

بصورةساهمةاملالشركاتأكبرمنوالراجحيسيرةاملراكز،منكلكانتحينفي.التواليعلىللعائداتأساسنقطة17و

املاليةقطاعاتكانت.التواليعلىأساسنقطة36و40و66بنسبالصندوق عائداتخفضإلىمؤديةسلبية

التوالي،علىأساسنقطة98و128و585بلغتبعوائدالسوق مستوى علىأداء  األفضلاالستهالكيةوالسلعواالتصاالت

 العامةواملرافقوالعقارالصحةقطاعاتأداءكانحينفي
 
.التواليعلىأساسنقاط5و0.13-و0.3-بلغتوعوائدمتدنيا

بورز،آنددوستاندر فوتس يستانلي،مورجانالناشئةاألسواقملؤشراتالسعوديةاألسهمانضمامعامهو2019عامكان

خاللالقاعمنالقطاعاتبعضالنتشالأدىمماأمريكي،دوالرمليار24بلغتضخمةأجنبيةتدفقاتذلكوجذب

غيرالخاصاعالقطمشترياتمديري مؤشروبلغوالتشييد،التجزئةقطاعياملثالسبيلعلىالعام،منالثانيالنصف

 .2019نوفمبرشهرفيذروتهالنفطي
 
،وليسأخيرا

 
ركةشأعلنتحيثالعالم،فيعاماكتتابأكبراملنطقةشهدتآخرا

دوالرتريليون 1.7بحواليأرامكوشركةتقييمتمقدأنهبالذكرالجديرالعام،لالكتتابأسهمهامنجزءطرحعنأرامكو

.أمريكي

فينقطة54.5مقابلنقطة56.9مستوى 2019عامنهايةفي(PMI)املشترياتمديري مؤشرسجلاملحلي،الصعيدعلى

التوالي،على%23و%3.5بـــالبيعنقاطعبرالشراءعملياتوقيمةاألسمنتمبيعاتمنكلوارتفعتالسابق،العامنهاية

هذا.%86مستوى عندالسعوديةفيالعاملةاملصارفلدىالودائعإلىالقروضنسبةوظلت.املاض يبالعاممقارنة

 للنفقاتطفيفخفضمعأهدافها2019لعامالسعوديةامليزانيةوحققت
 
مجلسووافق.اإليراداتالنخفاضمراعاة

فرضوتمار،العقوامتالكالتنقلحريةإطارفياملزايامنالعديدحامليهاتمنحوالتياملميزةاإلقامةنظامعلىالوزراء

.العامخاللاملحالةواملشروباتاإللكترونيةالسجائرعلىانتقائيةضريبة

تقرير عن أداء الصندوق 

خالل الفترة 

مدير الصندوق 

44

mailto:info@sedcocapital.com
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م2019التقرير السنوي لسنة 

ابرنتخامسعروسجلهذا تأثرخلفيةعلى%19بنسبةالشركاتعوائدانخفضتبينماالعامخالل%27بنسبةارتفاع 

 البتروكيماويةالشركاتدخلانكمشحيثوالبتروكيماويات،الطاقةقطاعيّ 
 
أسعاروبقاءطالنفأسعاربارتفاعمتأثرا

 منتجاتها
 
 الناشئةلألسواقستانليمورجانمؤشروسجل.املعروضلوفرةثابتة

 
.العامخالل%16بنسبةارتفاعا

فيأمريكيدوالرتريليون 90إلىالوصول توقعاتمعأمريكي،دوالرتريليون 2019،87لعامالعاملياإلجمالياملحليالناتجبلغ

بمقدارالعاملياإلجمالياملحليالناتجعلىكورونافايروسيؤثرأناملرجحومن.كورونافايروستفش يقبلوذلك-2020عام

 سالشركاتأرباحتتأثرأنويتوقعالعام،لهذاالعامليالنموثلثتقلصيعنيمماأمريكي،دوالرتريليون 
 
األول النصففيلبا

.2020العاممن

 ،2020عاممنالثانيالنصفخاللاألسواقتتعافىأناملتوقعمن
 
 املتوقعومن.العاممنالرابعالربعفيوتحديدا

 
نأأيضا

 تأثالقطاعاتأكثرمنهيوالصناعةالطاقةالتأمين،الضيافة،املواصالت،البتروكيماويات،قطاعاتتكون 
 
بانتشاررا

ونتوقع.البنوكو االتصاالتكالصحة،القطاعاتبعضنتائجفيطفيفارتفاعوجوداحتماليةمع.املستجدكورونافيروس

 
 
 2020الرابعللربعالشركاتنتائجتظهرأنأيضا

 
 تحسنا

 
لك،ذإلىإضافة.العاممناألول للنصفبنتائجهامقارنةملحوظا

.%18-15بحواليالسعوديالسوق وسيرتفعكورونالفيروساملصاحبةاملستثمرينمخاوفحدةستخف

تقرير عن أداء 

رة الصندوق خالل الفت
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م2019التقرير السنوي لسنة 

:األول التغيير 
الصندوق اهدافلتحقيقالرئيسيةاالستراتيجياتبندتعديل

:املحدثةالصيغة
 الصندوق سيتبنىكما

 
:أھدافهلتحقيقالتاليةالرئيسةاإلستراتيجياتايضا

مناملعتمدةية،الشرعاالستثمارضوابطمعاملتوافقةالسعوديةاملاليةالسوق فياملدرجةالشركاتأسھمفياالستثمار-
الطروحاتفياباتاكتتفيأصولهالستثمارباملرونةيتمتعالصندوق أنكما.األسهملهذهاألولويةوحقوق الشرعية،الهيئة
..السعوديةاملاليةالسوق فياألولية

فيلشركاتاتلكورسملةالقطاعات،وتنوعفيها،املستثمرالشركاتعددحيثمنالصندوق محفظةاستثماراتتتنوع-
السعوديةاملاليةالسوق فياكتتاباتأوالسعوديةاملاليةالسوق فيمدرجةأسهمكانتسواء  السوق 

وعاماطرحاروحةاملطبالسلعاملتاجرةوصناديقاملرابحات،وصناديقالنقدأسواقصناديقفياالستثمارللصندوق ويجوز -
املرابحةصفقاتفيوأاملاليةالسوق هيئةقبلمنواملرخصةالسعوديةالعربيةاململكةفيالشريعةاملعاييرمعمتوافقةتكون 

تثماراسنسبةتتجاوز البحيثالسعوديالعربيالنقدمؤسسةاشرافتحتالسعوديةالبنوكمعالسعوديبالريال
تتجاوز الانهبحيث،.أدناهبالجدول موضحهوكما"االستثنائيةالحاالتفيإال"الصندوق أصول صافيمن%50الصندوق 

فياراالستثميتمولن.العامالصندوق ملصلحةواحدمصدرألياملصدرةاملاليةاألوراقمن%10منأكثراالستثمارنسبة
.السعوديةاملاليةالسوق غيرماليسوق أيفيأوالثانوي السوق فيالشركاتأسهم

أسواقوأيموازية،أسواقوأيالرئيسية،األسواقفيهابما.السعوديةاملاليةالسوق فياملدرجةاألسهمفياالستثمارصناديق-
فياالستثمارناديقوص(تداولهاأواألوراقتلكإدراجفيهايتموالتياملستقبلفياملختصةالجهاتتنشئهاأوتطلقهاقدأخرى 

يجوز كما.السعوديةاملاليةالسوق فيإدراجهااملقرر الشركاتقبلمناألوليالطرحإطارفيللجمهور املطروحةاألسهم
ملاليةاالسوق فيتستثمرالتيغيرهأوالصندوق مديرقبلمنواملدارةETFاملتداولةاملؤشراتصناديقفياالستثمارللصندوق 
السعودية

والتيسعوديةالاملاليةالسوق فيستدرجالتيأواملدرجةأعالهاملذكورةاملاليةباألوراقتتعلقأخرى ماليةأدواتأوأداةأي-
األسواقفيهابما)ةاألولويوحقوق املتداولةاملؤشراتوصناديق(ريتس)املتداولةالعقاريةاالستثماريةالصناديقفيتتمثل

تلكإدراجفيهاميتوالتياملستقبلفياملختصةالجهاتتنشئهاأوتطلقهاقدأخرى سوق وأيموازية،أسواقوأيالرئيسية،
؛(تداولهاأواألوراق

فيستدرجالتيأوواملدرجةآخر،مديرأيأوالصندوق مديرقبلمناملدارة(ريتس)املتداولةالعقاريةاالستثمارصناديق-
الجهاتهاتنشئأوتطلقهاقدأخرى أسواقوأيموازية،أسواقوأيالرئيسية،األسواقفيهابما)السعوديةاملاليةالسوق 

؛(تداولهاأواألوراقتلكإدراجفيهايتموالتياملستقبلفياملختصة

:الثانيالتغيير 
االستثمارحدودجدول بندتعديل

:التاليالجدول فيكمااالستثمارنوعحسباالستثمارحدودوستكون 

تفاصيل اي تغييرات

حدثت على الشروط 

واالحكام ومذكرة

ةخالل الفتر املعلومات
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م2019التقرير السنوي لسنة 

تفاصيل اي تغييرات

حدثت على الشروط 

واالحكام ومذكرة

رةخالل الفتاملعلومات

الحد األدنى أو 
األعلى من 

أصول 
الصندوق في 

حال وجود أحد 
الحاالت 
*االستثنائية

الحد االعلى من
أصول 

الصندوق 

الحد األدنى من
أصول 

الصندوق 
نوع االستثمار

كحد أدنى %  100% 50%

فيهابما)السعوديةاملاليةالسوق فياملدرجةالشركاتأسهم
دقأخرى سوق وأيموازية،أسواقوأيالرئيسية،األسواق
فيهايتموالتياملستقبلفياملختصةالجهاتتنشئهاأوتطلقها
أسهمأو(تداولهاأوالعامةامللكيةأوراقإدراج

اليةاملالسوق فياملدرجةاألسهمفياالستثمارصناديق
وازية،مأسواقوأيالرئيسية،األسواقفيهابما))السعودية

فيةاملختصالجهاتتنشئهاأوتطلقهاقدأخرى أسواقوأي
(ولهاتداأواألوراقتلكإدراجفيهايتموالتياملستقبل
إطاريفللجمهور املطروحةاألسهمفياالستثماروصناديق

وق السفيإدراجهااملقرر الشركاتقبلمناألوليالطرح
السعوديةاملالية

ذكورةاملاملاليةباألوراقتتعلقأخرى ماليةأدواتأوأداةأي
يقالصنادفيتتمثلوالتياملدرجةأعالهالفقراتفي

ؤشراتاملوصناديق(ريتس)املتداولةالعقاريةاالستثمارية
اليةاملالسوق فيستدرجالتياألولويةوحقوق ETFاملتداولة

ازية،مو أسواقوأيالرئيسية،األسواقفيهابما)السعودية
فيةاملختصالجهاتتنشئهاأوتطلقهاقدأخرى سوق وأي

؛(ولهاتداأواألوراقتلكإدراجفيهايتموالتياملستقبل
قبلمنرةاملدا(ريتس)املتداولةالعقاريةاالستثمارصناديق

فيستدرجالتيأوواملدرجةآخر،مديرأيأوالصندوق مدير
يوأالرئيسية،األسواقفيهابما)سعوديماليسوق أي

تنشئهاأوتطلقهاقدأخرى أسواقوأيموازية،أسواق
تلكراجإدفيهايتموالتياملستقبلفياملختصةالجهات
.(تداولهاأواألوراق

ال يوجد 50% 0%

أوجةاملدر الشركاترأسماللزيادةاملصدرةاألولويةحقوق 
يهافبما)السعوديةاملاليةالسوق أيفيإدراجهااملقرر 

دقأخرى أسواقوأيموازية،أسواقوأيالرئيسية،األسواق
فيهايتموالتياملستقبلفياملختصةالجهاتتنشئهاأوتطلقها
؛(تداولهاأواألوراقتلكإدراج
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م2019التقرير السنوي لسنة 

االستثنائيةالحاالتفي*
:التاليةالحاالتفيالصندوق أصول توزيعفياستثنائيةآليةاتباعالصندوق ملديريحق

الحاجزمعدلوقتأيفياإلجماليالعائدتجاوز حالفي.1
أشهر3لـالتذبذبنسبةمنأعلىأسبوعملدة(تاس ي)الرئيسيةالسوق مؤشرتذبذبنسبةكانتحالفي.2
واحديومفي٪5منبأكثرالخامالنفطأسعارانخفضتحالفي.3
واحديومفي٪5منبأكثرالناشئةلألسواق"آيس يإسإم"مؤشرانخفضحالفي.4

تفاصيل اي تغييرات

حدثت على الشروط 

واالحكام ومذكرة

رةخالل الفتاملعلومات

الحد األدنى أو 
األعلى من 

أصول 
الصندوق في 

حال وجود أحد 
الحاالت 
*االستثنائية

الحد االعلى من
أصول 

الصندوق 

الحد األدنى من
أصول 

الصندوق 
نوع االستثمار

ال يوجد 50% 0%

بلقمناألوليالطرحإطارفيللجمهور املطروحةاألسهم
فيهابما)السعوديةاملاليةالسوق فيإدراجهااملقرر الشركات
دقأخرى سوق وأيموازية،أسواقوأيالرئيسية،األسواق
فيهايتموالتياملستقبلفياملختصةالجهاتتنشئهاأوتطلقها
(تداولهاأوالعامةامللكيةأوراقإدراج

كحد % 100
أعلى

50% 0%

وصناديقاملرابحات،وصناديقالنقدأسواقصناديق
ةمتوافقتكون وعاماطرحااملطروحةبالسلعاملتاجرة
منملرخصةواالسعودية،العربيةاململكةفيالشريعةاملعايير

ريالبالاملرابحةصفقاتفيأواملاليةالسوق هيئةقبل
نقدالمؤسسةاشرافتحتالسعوديةالبنوكمعالسعودي

رتبةملائتمانيتصنيفمصنفهتكون السعوديالعربي
استثمارية

كحد % 100
أعلى

50% 0% سيولة نقدية
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م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

:الثالثالتغيير 
الصندوق بملخصاإلداريةوالخدماتالحفظأمينرسومبندتعديلتم

:الجديدةالصيغة
.سنوياسعوديريال100.000يساوي ادنىوبحدشهرياوتدفعالصندوق أصول قيمةصافيمنسنويااحتسابهايتم0.10%

:الرابعالتغيير 
:املحتوياتبقائمةالحفظامينبندتعديل

:الجديدةالصيغة
اإلداريةوالخدماتالحفظأمين

:الخامسالتغيير 
بالتعريفاتاإلداريةوالخدماتالحفظأمينبندتعديلتم

:الجديدةالصيغة
والنقدسجالتبالاالحتفاظتشملوالتياإلدارية،والخدماتالحفظأمينخدماتلتقديمكابيتالالفرنس يالسعوديشركة

.واألحكامالشروطهذهمن16املادةفيمبينهوكماأخرى وخدماتاألصول قيمةصافيوحساببالصندوق الخاص
:السادسالتغيير 
:املحتوياتبقائمةالحفظامينبندتعديل

:املقترحةالصيغة
اإلداريةوالخدماتالحفظأمين

:السابعالتغيير 
الرسومبتخفيضاإلداريةوالخدماتالحفظأمينرسومبندتعديل

:الجديدةالصيغة
يساوي أدنىوبحدالصندوق،أصول قيمةصافيمنسنويا%0.10تساوي والتياإلداريةوالخدماتالحفظأمينرسومتدفع

اريةاإلدوالخدماتالحفظألميناضافيةرسومسيتحملالصندوق أنإلىاإلشارةوتجدر.سنوياسعوديريال100،000
فتحووقتالسوق حسبقيمهاتتفاوتأخرى أسواقفيحساباتفتحوأتعابالباطنمنالحفظأمناءتكاليفمقابل

.الحساب
:الثامنالتغيير 
:الصندوق سجلعملياترسومبحذفاألخرى الصندوق مصروفاتبندتعديل

:الجديدةالصيغة
الصندوق سجلعملياترسومحذفتم

تفاصيل اي تغييرات

حدثت على الشروط 

واالحكام ومذكرة

ةخالل الفتر املعلومات

49



م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

:التاسعالتغيير 
:االخرى االستثماربصناديقالصندوق إدارةمجلسأعضاءعضوياتبندتعديل

:الجديدةالصيغة

تفاصيل اي تغييرات

حدثت على الشروط 

واالحكام ومذكرة

ةخالل الفتر املعلومات

الصناديق االستثمارية األخرى  عضو مجلس اإلدارة

صندوق األهلي الخليجي للنمو والدخل
صندوق األهلي العقاري العاملي للدخل

ر صندوق األهلي القابض لصناديق االستثما
العقارية املتداولة

صندوق األهلي املرن لألسهم السعودية
غيرة صندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الص

واملتوسطة
صندوق األهلي لألسهم العاملية

صندوق األهلي للطروحات األولية
حيةصندوق األهلي للمتاجرة بأسهم الرعاية الص
صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم الخليجية
صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
يكصندوق األهلي ملؤشر أسهم آسيا والباسيف

صندوق األهلي ملؤشر أسهم األسواق الناشئة
صندوق األهلي ملؤشر أسهم أمريكا الشمالية

صندوق األهلي ملؤشر أسهم أوروبا
صندوق األهلي سدكو للتطوير السكني

صندوق األهلي للتطوير العقاري السكني
العقاري األول للتطوير )سدكو كابيتال(صندوق 

حسب املالئمة
1صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 
2صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 

)الصندوق (ريتصندوق سدكو كابيتال 

باناجهعبدالرؤوف سليمان / الدكتور 

1صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 
2صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 

العقاري األول للتطوير )سدكو كابيتال(صندوق 
حسب املالءمة

الجديبيطالل 
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م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

:العاشرالتغيير 
:الصندوق مديرمسؤولياتبندتعديل

:الجديدةالصيغة
الصندوق مديرمسؤوليات

وفقاالوحداتيمالكلصالحيتصرفلهم،املرخصاألشخاصوالئحةاالستثمار،صناديقلالئحةبأنالصندوق مديريلتزم-
.واألحكاموالشروط

ذلكفيبمالهم،املرخصاألشخاصالئحةبموجبعليهااملنصوصوالواجباتللمبادئباالمتثالالصندوق مديريلتزم-
العمل
لبذوواجبحد،ىأقصإلىالوحداتمالكيمصالحيخدمبماالعملواجبيتضمنوالذيالوحداتمالكيتجاهبأمانة
.املعقولةواملهارةالعناية

:يليماالصندوق تجاهالصندوق مديرمسؤولياتتتضمن-
الصندوق؛إدارة-
الصندوق؛إلىاملقدمةاإلداريةالخدماتفيهابماالصندوق،عمليات-
الوحدات؛طرح-
.مضللةوغيروصحيحةوواضحةكاملةوأنهاواكتمالهااملعلوماتومذكرةواألحكامالشروطدقةمنالتأكد-
الوحداتمالكيسجلوصيانةاعداد-

تفاصيل اي تغييرات

حدثت على الشروط 

واالحكام ومذكرة

ةخالل الفتر املعلومات

الصناديق االستثمارية األخرى  عضو مجلس اإلدارة

العقاري األول للتطوير )سدكو كابيتال(صندوق 
حسب املالءمة

)الصندوق (ريتصندوق سدكو كابيتال 
1صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 
صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 

لنجاوي طارق 

1صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 
2صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 

لعقاري األول للتطوير صندوق سدكو كابيتال
حسب املالءمة

عبدالوهاب عابد

1صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 
2صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 

العقاري األول للتطوير صندوق سدكو كابيتال
حسب املالءمة

أيمن البشير
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م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

:عشرالحاديالتغيير 
الصندوق سجلعملياتبإلغاءاإلداريةوالخدماتالحفظأمينمهامبندتعديل

:الجديدةالصيغة
:التالياملهامتلكوتشمل

الخاصنقدالالىباالضافةاملاليةواالدواتواالستثماراتاملاليةاالوراقبسجلاالحتفاظمهامهاهمومن:الحفظأمين(أ
.بالصندوق 

واالحتفاظواعدادوالوحداتالصندوق مستوى علىاألصول قيمةصافيحسابمهامهاهمومن:اإلداريةوالخدمات(ب
.الصندوق بحسابات

:املفوضةاملهام(ج
أمينمسؤولياتمنيقللأواالستثمارصناديقلالئحة

ألحوالامنحالبأيمنهايعفيهأوالحفظوفقاآخرشخصأيإلىالحفظأمينوواجباتملسؤولياتتفويضأييحدال
.لهماملرخصاألشخاصوالئحةاالستثمارصناديقالئحةبموجب

:الصندوق اصول (د
.الصندوق عننيابةالصندوق بأصول الحفظأمينيحتفظ-
مشتركةيةملكمملوكةالصندوق أصول وتعتبر.االخرينالعمالءوأصول الحفظأمينأصول عنمستقلةالصندوق أصول -

املوزعأورعيالفالحفظأمينأوالحفظأمينأوالفرعيالصندوق مديرأوالصندوق ملديريكون وال.الوحداتمالكيجانبمن
الصندوق مديرأوالصندوق مديرفيهايكون التيالحاالتفياالالصندوق،أصول فيمطالبةأوحقأيالستثمارمستشاراأو

فيعنهاواملفصحراالستثماصناديقالئحةبموجببهااملسموحللمطالباتوبالنسبةللوحدات،مالكاالحفظأمينأوالفرعي
واالحكامالشروطهذه

:استبدالهأوالحفظأمينعزل (ه
:اآلتيةتالحاال منأيوقوعحالفيمناسباتراهوذلك،إجراءأيواتخاذبالصندوق يتعلقفيماالحفظأمينعزل للهيئة

.لهماملرخصاألشخاصالئحةبموجببذلكالهيئةإشعاردون الحفظنشاطممارسةعنالصندوق مديرتوقف-
.الهيئةقبلمنتعليقهأوسحبهأوالحفظنشاطممارسةفيالحفظأمينترخيصإلغاء-
.الحفظنشاطممارسةفيترخيصإللغاءالحفظأمينمنالهيئةإلىطلبتقديم-
.التنفيذيةلوائحأوالنظامبالتزام–جوهرياالهيئةتراهبشكل-أخلقدالحفظأمينأنالهيئةرأتإذا-
.جوهريةأهميةذاتأنها-معقولةأسسعلبناء  -الهيئةتراهأخرى حالةأيفي-

معقول بشكلأىر إذاكتابيإشعاربموجبقبلهمناملعينالحفظأمينعزل الصندوق ملديريجوز الهيئة،صالحيةإلىإضافة
 بذلكالوحداتومالكيالهيئةإشعارالصندوق مديروعلىالوحدات،مالكيمصلحةفيالحفظأمينعزل أن

 
وبشكلفورا

.كتابي
:عشرالثانيالتغيير 
:التاليةالفقرةبإضافةالصندوق وأحكامشروطتعديلبندتعديل

:الجديدةالصيغة
واحكامشروطعلىؤهااجرايتمالتيالتغييراتبخصوصاالستثمارصناديقالئحةنظمتهاالتيباألحكامالصندوق مديريتقيد

.االشعاروواجبةومهمة،أساسية،تغييراتوهيرئيسيةتغييراتثالثالىالتغييراتتلكوتنقسمالعامةالصناديق
:عشرالثالثالتغيير 
:االخيرةبالصفحةالتوقيعبندتعديل

:الجديدةالصيغة
ملخصو املعلوماتومذكرةواألحكامالشروطمننسخةعلىحصلتقدبأننيأقرواألحكام،الشروطهذهعلىبالتوقيع

عليهاواطلعتها،بالخاصةواملالحق(الصندوق )السعوديةلألسهماملرن كابيتالسدكوبصندوق الخاصةالرئيسيةاملعلومات
.قعأو عليهوبناء،فيهااشتركتالتيالوحداتخصائصعلىبموافقتياقركماعليها،وأوافقبها،جاءماوفهمت

تفاصيل اي تغييرات

حدثت على الشروط 

واالحكام ومذكرة

ةخالل الفتر املعلومات
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م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

شأنهانمأخرى معلوماتأيتوجدالالفترةخاللواألحكامالشروطعلىحدثتالتيالتغييراتعنعدا

.الفترةلخالالصندوق بشأنكافيةمعلوماتعلىومبنيمدروسقراراتخاذمنالوحداتمالكيتمكنأن
معلومات أخرى 

.أخرى صناديقفيالصندوق يستثمرال خرى استثمارات الصندوق في الصناديق األ 

.الفترةخاللخاصةعموالتأيعلىالصندوق مديريحصللم عموالت خاصة 

املالييرللتقر الدوليةللمعاييروفقاعادلةبصورةوعرضهاإعدادهاوتماملالية،القوائملكممرفق

سعوديةالالهيئةمنالصادرةاألخرى واإلصداراتواملعاييرالسعوديةالعربيةاململكةفياملعتمدة

.الصندوق وأحكاموشروطاالستثمارصناديقالئحةوأحكامالقانونيينللمحاسبين

بيانات ومعلومات أخرى أوجبت الالئحة 

تضمينها في هذا التقرير

:أدناهاملخالفات

عنجةخار ظروففيالتغيربسبباإلستثمارقيودبعضمخالفةتم(52)املادةمن(ب)الفقرةإلىإشارة

:اوقوعهتاريخمنأيامخمسةمنأقلخاللاملخالفاتهذهمعالجةتمقدوالصندوق مديرسيطرة

مخالفة قيود اإلستثمار 

تاريخ معالجتها تاريخ املخالفة  القيد

2019يناير 8 2019يناير 7
٪ من صافي 20استثمار نسبة تزيد على 

ع قيمة أصول الصندوق العام في جمي
صِدر واحد

ُ
فئات أوراق مالية مل

2019أبريل 28 2019أبريل 25
٪ من 10امتالك نسبة تزيد على 

صدرة ألي ُمص
ُ
ِدر األوراق املالية امل

واحد ملصلحة الصندوق العام
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م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

أمين الحفظ 

الرياضكابيتال،الفرنس يالسعوديشركة
(التحليةشارع)عبدالعزيزبنمحمداألميرشارعتقاطع-فهدامللكطريق749
+666628211966:هاتف

+674328211966:الفاكس
www.sfc.sa:اإللكترونياملوقع

.11426الرياض23454ب.ص

اسم و عنوان أمين الحفظ

خاصالالنقدالىباإلضافةاملاليةواالدواتواالستثماراتاملاليةاالوراقبسجلاالحتفاظ•

.بالصندوق 

تفاظواالحواعدادوالوحداتالصندوق مستوى علىاألصول قيمةصافيحساب:اإلداريةالخدمات•

.الصندوق بحسابات

 و آخرشخصأيإلىالحفظأمينوواجباتملسؤولياتتفويضأييحدال:املفوضةاملهام•
 
فقا

األحوالنمحالبأيمنهايعفيهأوالحفظأمينمسؤولياتمنيقللأواالستثمارصناديقلالئحة

.لهماملرخصاألشخاصوالئحةاالستثمارصناديقالئحةبموجب

الصندوق عننيابةالصندوق بأصول الحفظأمينيحتفظ:الصندوق اصول •

وصف موجز ملهامه

 الوحداتواستردادونقلبإصدارالصندوق مسؤوليقوم(أ
 
.الصندوق مديرلتعليماتوفقا

 الوحداتسعروحساببتقويمالصندوق مسؤوليقوم(ب
 
ثماراإلستصناديقالئحةألحكاموفقا

.املعلوماتومذكرةاالستثماري الصندوق وشروطوأحكام
بيان أمين الحفظ

منأيإلىق الصندو مديرمخالفةإلىبهالصندوق مديرتزويدتمالذيالبيانفيالحفظأمينيشرلم
اإلستثمارصناديقالئحةفيبهااملعمول اإلقتراضوصالحياتاإلستثماروحدودقيود

(  ثمارمخالفة قيود اإلست)بيان أمين الحفظ
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م2019التقرير السنوي لسنة –صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية 

م2019التقرير السنوي لسنة 

املحاسب القانوني

وشركاهالفوزانجيامبيكي
سلطاناألميرشارع–لألعمالزهرانمركز
السعودية،العربيةاململكة21534جدة،55078ب.ص

+959569812966هاتف
www.kpmg.com/sa

اسم وعنوان املحاسب القانوني

مناملدار"(دوق الصن)"السعوديةلألسهماملرن كابيتالسدكولصندوق املاليةالقوائمراجعنالقد

وم2019ديسمبر31فيكمااملالياملركزقائمةتشملالتي،"(الصندوق مدير)"كابيتالسدكوقبل

النقديةوالتدفقاتالوحداتلحملةالعائدةامللكيةحقوق فيوالتغيراتالشامل،الدخلقائمة

ملخصمننةاملكو املالية،القوائمحول املرفقةواإليضاحاتالتاريخ،ذلكفياملنتهيةللسنة

.األخرى التفسيريةواملعلوماتالهامةاملحاسبيةللسياسات

املالياملركزة،الجوهريالنواحيجميعمنعادلة،بصورةتعرضاملرفقةاملاليةالقوائمإنرأينا،وفي

ذلكفياملنتهيةللسنةالنقديةوتدفقاتهااملاليوأدائهام،2019ديسمبر31فيكماللصندوق 

 التاريخ،
 
واملعاييرسعودية،الالعربيةاململكةفياملعتمدةاملاليللتقريرالدوليةللمعاييروفقا

.القانونيينللمحاسبينالسعوديةالهيئةمناملعتمدةاألخرى واإلصدارات

بيان املحاسب القانوني

املاليلتقريرلالدوليةللمعاييروفقاعادلةبصورةوعرضهاإعدادهاوتماملالية،القوائملكممرفق

السعوديةيئةالهمنالصادرةاألخرى واإلصداراتواملعاييرالسعوديةالعربيةاململكةفياملعتمدة

.الصندوق وأحكاموشروطاالستثمارصناديقالئحةوأحكامالقانونيينللمحاسبين

القوائم املالية
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ابل تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مق* 

:مالحظة هامة
قديمها بشكل كلي أو جزئي إلى ال يجوز توزيع هذه الوثيقة أو نشرها أو نسخها أو تقديمها أو ت. هذه الوثيقة مخصصة فقط لألشخاص الذين قامت شركة سدكو كابيتال أو إحدى الشركات التابعة لها أو ممثلها املعين بتقديمها مباشرة

 للقــانون أو اللــوائح خالهــذه املــواد غيــر مخصصــة للتوزيـع أو االســتخدام مــن قبــل أي شـخص أو كيــان فــي أي واليــة قضــائية أو بلـد يكــون فيــه هــذا التوزيـع أو االســتخدام م. أطـراف أخــرى بــدون موافقــة خطيـة مكتوبــة مــن ســدكو كابيتـال
 
فــا

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

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

مـا يتعلـق بـأي مـن املفـاهيم التـي ال تقتصـر هـذه الوثيقـة علـى أي مسـتلم ، ويجـوز لشـركة سـدكو كابيتـال القيـام بأعمـال في. ال تقدم سدكو كابيتال أي تعهد أو ضمان فيمـا يتعلـق بدقـة أو اكتمـال أي مـن املعلومـات الـواردة فـي هـذه الوثيقـة
 القيـام بأعمـال ال تتوافـق مـع االقتراحـات التجاريـة الـواردة فـي هـذه الوثيقـة. يمثلها هذا املستند مع أطراف أخرى غيـر املسـتلم املعـين

 
اطات فـي هـذه الوثيقـة الحكـم الحـالي تمثـل اآلراء والتقـديرات واإلسـق. يمكـن لشـركة سـدكو كابيتـال أيضـا

وقعــات أو تقـــديرات أو ترأيشــركة ســـدكو كابيتــال غيــر ملزمـــة بتحــديث أو تعـــديل هــذه الوثيقـــة أو إلخطــار أي قــارئ منهـــا فــي حالـــة مــا إذا كانــت أي مســـألة مــذكورة هنـــا أو أي . لشــركة ســدكو كابيتـــال وهــي عرضـــة للتغييــر دون إشــعار مســـبق
علـى تـأمين العوائـد املطلوبـة أو ال يوجد ضمان بأن شركة سدكو كابيتال سوف تكـون قـادرة. أسعار وتوافر األصول واملمتلكات واألدوات املالية هي أيضا عرضة للتغيير دون إشعار. موضحة هنا ، تتغير أو تصبح غير دقيقة في وقت الحق

.املوصوفة لالستثمارات أو ألي من منتجاتها

يجـــب أن يــتم أي نشـــاط . ي واليــة قضــائيةي أال ينبغــي أن ُيفســر علـــى أنــه عــرض للشـــراء أو التمــاس عــرض لبيـــع أي أصــول أو أســهم أو أمـــن أو للمشــاركة فــي أي اســـتراتيجية اســتثمارية معينــة فـــ. وتقــدم هــذه الوثيقـــة ألغــراض إعالميــة فقـــط
يــؤدي تســليم هــذا املســتند ، ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال أن. خــاطر ومزايــا هــذا االســتثمارم ماســتثماري مــن هــذا القبيــل فقــط علــى أســاس النمــوذج النهــائي لتقــديم املــواد التــي لــن يــتم توفيرهــا إال ألولئــك الــذين يثبتــون القــدرة علــى تقيــي

علــق بالشــريعة أو الضــرائب أو يجــب أال يعامــل املســتثمرون املحتملــين محتويــات هــذه الوثيقــة كمشــورة تت. بصــرف النظــر عــن تــاريخ إصــداره ، إلــى حــدوث تغييــر فــي شــؤون شــركة ســدكو كابيتــال أو أي مــن منتجاتهــا منــذ تــاريخ هــذه الوثيقــة
.االستثمار أو أي مسائل أخرى 

أنهــا ضـرورية وعلـى أسـاس أوضـاعهم املاليــة اسـتخدام مستشـاريهم املسـتقلين حيـث يعتقـدون ة بقـد ال تكـون االسـتثمارات التـي تمـت مناقشــتها فـي هـذه الوثيقـة مناسـبة لجميـع املســتثمرين ويجـب علـى املسـتثمرين اتخـاذ قـراراتهم االســتثماري
ا فقــط لــبعض املسـتثمرين املتطــورين الــذين ال يحتــاجون إلــى ســيولة. وأهـدافهم االســتثمارية املحــددة لــن يكــون هنــاك ســوق عــام أو ثــانوي . تهمريــة فـي اســتثمارافو إن االســتثمار فــي أي اســتثمار يرعــاه أو يـديره ســدكو كابيتــال ســيكون مناســب 

وقـد يفقـد اشـر أو غيـر مباشـر ،قـد يتذبـذب الـدخل مـن االسـتثمارات وقـد يرتفـع أو يهـبط سـعر أو قيمـة االسـتثمارات املوضـحة فـي هـذه الوثيقـة ، سـواء بشـكل مب. للمصـالح فـي االسـتثمارات ولـيس مـن املتوقـع أن يتطـور سـوق عـام أو ثـانوي 
.عالوة على ذلك ، ال يمثل األداء السابق بالضرورة نتائج مستقبلية. املستثمر جميع األموال املستثمرة
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 5 الملحق

 الصندوق تقارير محتويات
 2020مارس  29 التاريخ:

 

 

 الحفظ. أمين  )د
 السعودية لألسهم االمرن صندوقالاسم الصندوق : 

 الحفظ : أمين وعنوان اسم  )1
  المملكة العربية السعودية 11426الرياض  23454السعودي الفرنسي كابيتال ، ص.ب. 

 الحفظ :أمين  ومسؤوليات لواجبات موجز ( وصف2

 تسوية األوراق المالية 

 أعمال الحفظ 

 متابعة اإلجراءات اإلدارية للشركات 

 تحصيل األرباح و المستحقات 

 إدارة النقد 

 ( رأي أمين الحفظ :3

 الوحدات وفقا لتعليمات مدير الصندوق.  واسترداد ونقل الصندوق بإصدار مسؤول يقوم  )أ

 صناديق الئحة حكاموفقا أللوحدات ا سعر وحساب الصندوق بتقويميقوم مسؤول   )ب

 .ومذكرة المعلومات وأحكام وشروط الصندوق االستثماري االستثمار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جوبي رمامورثي

 إداره عمليات األصولرئـيــس 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق سدكو كابيتال المرن لألسهم السعودية
 )مدار من قبل سدكو كابيتال(

 
 القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 مع

 تقرير مراجع الحسابات المستقل 
 مالكي الوحدات إلي
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 ن لألسهم السعوديةصندوق سدكو كابيتال المر
 كو كابيتال(بل سدمن ق ار)مد
 

 قائمة المركز المالي 
 م2019ديسمبر  31كما في 

 )باللاير السعودي(

 

 اإليضاح 
 ديسمبر 31

 م2019
 ديسمبر 31

 م2018
    

    الموجودات
 529.273 9.110.933 10 نقد وما في حكمه

 القيمة العادلة  موجودات مالية مقاسة ب
 خسارةلربح أو المن خالل ا 

 
11 1.999.785 

 
9.733.154 

 6.000 --  توزيعات أرباح مدينة
 -- 95.484  ة أخرىمدينذمم 

    

 10.268.427 11.206.202  تإجمالي الموجودا

    
    المطلوبات

 49.764 253.031 12 مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى
 45.911 118.238 13 ف ذات عالقةمستحق إلى أطرا

    
 95.675 371.269  اتوبإجمالي المطل

    

 10.172.752 10.834.933   مالكي الوحداتالعائدة إلى  صافي الموجودات )حقوق الملكية(

    

 94,746.4162 94,746.4162 14 مصدرةوحدات 

    
لكل وحدة باللاير دات )حقوق الملكية( ة الموجوصافي قيم
 السعودي

14 114,3572 107,3682 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا 20إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من   جزء 
 المالية.هذه القوائم ال يتجزأ من 
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 ألسهم السعوديةال المرن لابيتسدكو كق صندو
 ال(تي)مدار من قبل سدكو كاب

 
  مالكي الوحداتيرات في حقوق الملكية العائدة لالتغ قائمة

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 دي()باللاير السعو

 

 اإلجمالي 
  

 14.962.059 م2018ر يناي 1 فيكما  مالكي الوحداتائدة إلى لكية العحقوق الم
  

 285.619 للسنة الشامل الدخلإجمالي 
  

  السنةن معامالت الوحدات خالل مالملكية  قوالنقص في حق

 (15.074.926) تاسترداد وحدا
 10.000.000 اشتراك الوحدات

 (5.074.926) مالكي الوحداتإجمالي المعامالت مع 

  
 10.172.752 م2018ديسمبر  31كما في  مالكي الوحداتى العائدة إلة حقوق الملكي

  

 662.181 إجمالي الدخل الشامل للسنة

  

 10.834.933 م2019ديسمبر  31 كما في مالكي الوحداتية العائدة إلى الملكحقوق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجز 20إلى  1 ضاحات المرفقة مناإلي تعتبر  ء 
 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.



 

6 

 السعودية صندوق سدكو كابيتال المرن لألسهم
 )مدار من قبل سدكو كابيتال(

 
 لنقدية التدفقات ا ةمقائ

 م2019ر ديسمب 31للسنة المنتهية في 
 باللاير السعودي()

 

 م2018 م9201 اإليضاح 
    لية:من األنشطة التشغيالتدفقات النقدية 

 285.619 662.181  ح السنةصافي رب
    تعديالت لـ:

 ات المالية المقاسة بالقيمة الربح غير المحقق من الموجود
 (199.359) )149.448( 11 العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  512,733 86.260 
    وبات التشغيلية:الموجودات والمطل صافي التغييرات في

 (2.006.673) 7,882,817  الخسارةدلة من خالل الربح أو لقيمة العاباموجودات مالية مقاسة 
 8.800 6.000  دينةتوزيعات أرباح م
 1.370.917 (95.484)  ذمم مدينة أخرى

 (195.546) 203.267  ئنة أخرىذمم دامصروفات مستحقة و

 (65.034) 72.327  ى أطراف ذات عالقةق إلمستح

 (801.276) 8.581.660  ألنشطة التشغيليةن / )المستخدم في( ام صافي النقد الناتج

    
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

 10,000,000 --  اشتراك الوحدات

 (15,074,926) --  استرداد الوحدات

 (5,074,926) --  النشطة التمويليةا فيالمستخدم  صافي النقد

    
 (5,876,202) 8.581.660  ا في حكمهنقد ومالصافي التغيير في 

 6.405.475 529.273 10 اية السنةحكمه في بد ا فيموالنقد 

 529,273 9.110.933 10 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا 20إلى  1من حات المرفقة يضار اإلتعتب  جزء 
 ة.القوائم المالي ال يتجزأ من هذه







 سعوديةلألسهم الق سدكو كابيتال المرن صندو
 )مدار من قبل سدكو كابيتال(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

  م2019ديسمبر  31 للسنة المنتهية في
 )باللاير السعودي(

 

9 

 السياسات المحاسبية الهامة 7
 

ة على الية هي نفس تلك المطبقائم المالقوعلى هذه  ةقالمحاسبية المطبأدناه، فإن السياسات باستثناء ما تم ذكره 
 لمالية للسنة السابقة. القوائم ا

 
ا -د اإليجار وقع - 16ر المالي للتقري الدولي اعتمد الصندوق مبدئيا  المعيار ذي م، وال2019يناير  1من  اعتبار 

 مالية.جوهري على القوائم الليس له تأثير 
 

 النقد وما في حكمه 7-1
 

ي حكمه من األرصدة لدى البنوك واالستثمارات قصيرة ما فالنقدية، يتكون النقد وقات ة التدفاد قائمإعد بغرض
تاحة للصندوق دون أي إن وجدت( والمي ثالثة أشهر أو أقل )صلاالستحقاق األ خرى ذاتولة األاألجل عالية السي

 .المالي كزرمة الي حكمه بالتكلفة المطفأة في قائمقيود. يتم قيد النقد وما ف
 

 ةم المدينالذم 7-2
 

 في بقيمتهاك وبعد ذل المتزايدة،رة المباش تكاليف المعاملة مضافا إليهمبدئيا بالقيمة العادلة  ذمم المدينةيتم قياس ال
 ة المتوقعة للعمر الكلي. ينة دائما بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانيتم قياس مخصص الخسارة للذمم المدالمطفأة. ي

 
 ليةت المااواألد 7-3
 
 وجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمب وقياس التبوي 7-3-1
 

 ملكية أدوات حقوق
 

التي ال  وق الملكية من وجهة نظر الُمصِدر؛ أي األدواتأدوات تستوفي تعريف حقي أدوات حقوق الملكية ه
 كية الُمصِدر. حقوق مل فائدة متبقية فيوتثبت وجود ، عاقدي بالدفعتحتوي على التزام ت

 
ذلك بقياس  يقوم الصندوق بعد ارة.خسالل الربح أو ة من خالالعادل يقوم الصندوق بتبويب موجوداته المالية بالقيمة

 ستثناء عندما يكون مديرات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، باجميع االستثمار
 املالشدخل ل اللي، تعيين استثمار في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالبات األواختار، عند اإلث الصندوق قد

ارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة مارات حقوق الملكية كاستثمدوق في تحديد استثالصنة اساآلخر. تتمثل سي
استخدام هذ رة. عند أخرى غير المتاج ارات ألغراضاالحتفاظ بتلك االستثم الدخل الشامل اآلخر عندما يتم

ال يتم إعادة  مل اآلخر وبالتاليالشال دخادلة في قائمة الالعمة القيئر بالطريقة في االنتقاء، يتم إثبات األرباح والخسا
لقيمة عن خسائر االنخفاض في اقائمة الدخل الشامل اآلخر، بما في ذلك عند البيع. ال يتم اإلفصاح تبويبها في 
ي ر فتمرااالسة( بشكل منفصل عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة. يتم في القيمخسائر االنخفاض  )وعكس

ائمة الدخل الشامل عند نشؤ حق مثل هذه االستثمارات، في قد عرض العائد على ، عناحربثبات توزيعات األإ
 الصندوق في استالم المدفوعات
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 ارة الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس 11

 

 

 م2019ديسمبر  31

 

 

 

 القيمة السوقية ققمحربح غير  التكلفة

     

 1.999.785 149.448 1.850.337  أسهم مدرجة 

     

     م2018ديسمبر  31

     

 9.733.154 199.359 9.533.795  أسهم مدرجة 

 

 .17تم عرض اإلفصاح التفصيلي في اإليضاح  11-1

 

 ديسمبر  31 

 م2019

 ديسمبر 31

 م2018

   

 7,527,122 9,733,154 رصيد اقتتاحي استثمارات 

 2,022,753 (8,598,227) صافي ،راتبيع استثما/  شراء

 183,279 864,858 خرى مستحقةأتعاب أ

   

 9,733,154 1,999,785 استثمارات ميختايد رص

 

 المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى 12

 

 ديسمبر  31 

 م2019

 ديسمبر 31

 م2018

   

 16.000 12.999 حقةأتعاب مراجعة مست

 16.985 116.985 يل صندوق مستحقةأتعاب تسج

 16.779 123.047 قةأخرى مستحأتعاب 

   

 253.031 49.764 

 
 ت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة لمعامالا 13

 
ارسة ديه القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممتعتبر األطراف أطرافا ذات عالقة إذا كان أحد األطراف ل

 لية.والتشغي آلخر في اتخاذ القرارات الماليةتأثير جوهري على الطرف ا
 

مال االعتيادية. ة مع األطراف ذات العالقة في سياق األعالتاليندوق في المعامالت الهامة لصل السنة، دخل اوخال
لمعامالت مع األطراف ط وأحكام الصندوق المعتمدة. يتم اعتماد جميع اوتم تنفيذ هذه المعامالت على أساس شرو

 قة من قبل مجلس إدارة الصندوق.ذات العال
 
 



 سعوديةلألسهم الق سدكو كابيتال المرن صندو
 )مدار من قبل سدكو كابيتال(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

  م2019ديسمبر  31 للسنة المنتهية في
 )باللاير السعودي(
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 تابع() واألرصدة مع األطراف ذات العالقةالمعامالت     13

 

 ملةعاطبيعة الم عالقةال قةعال طرف ذو

  مبلغ

 يفرصيد كما ال المعاملة

 

 

 م2018 م2019 

ديسمبر  31

 م2019

ديسمبر  31

 م2018

      

       

الشركة السعودية 

والتنمية  لالقتصاد

  لألوراق المالية

 دير الصندوقم

 52.253 46.570 أتعاب أداء وأتعاب إدارة 

108.131 45.803 

جنة للاأتعاب إشراف 

 50.000 50.000 شرعيةال

       

ارة مجلس إد

 قالصندو

موظفي اإلدارة 

 العليا

مكافآت مجلس إدارة 

 108 10.107 20.000 20.000  الصندوق

       

     118.238 45.911 

 

 وحدات مصدرة 14

 

والقيمة وحدة(.  94,746.4162م: 2018م )2019ديسمبر  31وحدة كما في  94,746.4162أغلق الصندوق 

 لاير سعودي(. 107.3682م: 2018 سعودي )لاير  114.3572لكل وحدة 

 

 األخرىاألتعاب المهنية والمصروفات  15

 

 ديسمبر  31

 م2019

 ديسمبر  31

 م2018

   

 115.201 100.000 وحفظ أتعاب إدارة

 100.000 100.000 الصندوق تسجيلأتعاب 

 50.000 50.000 (13ح )اإليضاة الشرعية أتعاب إشراف اللجن

 30.000 30.000 مراجعةأتعاب 

 20.000 20.000 (13مكافآت مجلس إدارة الصندوق )اإليضاح 

 31,811 30,841 أتعاب تنظيمية وأعباء أخرى

 49,155 23,100 استشاريةأتعاب 

   

 
353.941 396.167 

 
 
 
 
 
 







 سعوديةلألسهم الق سدكو كابيتال المرن صندو
 )مدار من قبل سدكو كابيتال(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

  م2019ديسمبر  31 للسنة المنتهية في
 )باللاير السعودي(
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 17

 

 ارة المخاطر المالية )تابع(إد 17-1

 

 طر السوق )تابع(مخا )أ(

 

 مخاطر األسعار )تابع( (3)

 

 م2019ديسمبر  31 ع الصناعةقطا
     السوقيةقيمة ال ةالتكلف ٪ 

 1.089.402 992.386 %54.48 وتطوير العقارات رةإدا

 404.800 381.901 %20.24 معدات وخدمات رعاية صحية

 353.133 336.449 %17.66 تجزئة

 58.400 52.050 %2.92 نقل

 55.200 54.021 %2.76 المواد

 38.850 33.530 %1.94 خدمات إعالمية

 1.999.785 1.850.337 %100 ةالمدرجهم إجمالي األس

  

 م2018ديسمبر  13 طاع الصناعةق

  
     القيمة السوقية التكلفة ٪ 

 3.734.759 3.817.009 %38,37 المواد

 3.382.123 3.165.483 %34,75 بنوك

 771.120 702.466 %7,92 خدمات اتصاالت

 608.000 526.346 %6,25 تجزئة

 476.546 511.877 %4,90 تأمين

 380.700 418.697 %3,91 ةخدمات تجارية ومهني

 196.800 210.063 %2,02 األغذية والمشروبات

 183.106 181.854 %1,88 تإدارة وتطوير العقارا

 9.733.154 9.533.795 %100 لمدرجةإجمالي األسهم ا
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