
ب) أداء الصندوق النقاط الرئيسية

م

33,104,806صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية السنة الماليةأ

صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدةب
109.0765في نهاية السنة المالية

أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكلج
109.1740وحدة في نهاية السنة المالية

أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكلج 2
92.1044وحدة في نهاية السنة المالية

578,123عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة الماليةد

ال يوجدقيمة ا�رباح الموزعة لكل وحدة (حيثما ينطبق)هـ

(1.30)نسبة المصروفات و

معلومات الصندوق  

أداء الصندوق  

مدير الصندوق  

أمين الحفظ  

المحاسب القانوني  

القوائم المالية   

1) جدول مقارنة:

2) سجل ا�داء:

أ) العائد ا�جمالي لسنة واحدة  و ثالث سنوات  و خمس سنوات او منذ التأسيس:  %9.08

ب) العائد ا�جمالي السنوي لكل سنة من السنوات العشر الماضية أو منذ التأسيس:  %9.08

ج) جدول يوضح مقابل الخدمات و العموالت و ا�تعاب والمصروفات:

د) يجب تطبيق قواعد حساب بيانات ا�داء واي افتراض بشكل متسق

أ) معلومات صندوق ا�ستثمار 

اسم صندوق ا�ستثمار:
صندوق النخبة المرن لªسهم السعودية 

أهداف وسياسات االستثمار وممارساته:
خالل  من  الطويل  المدى  على  المال  رأس  نمو  إلى  الصندوق  يهدف 
المالية  السوق  في  المدرجة  الشركات  أسهم  في  ا²ستثمار 
في  االولية  الطروحات  في  االستثمار  الى  باالضافة  السعودية 
السعودية واالمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين واالردن ومصر 
يتفق  بما  أفريقيا")،  وشمال  ا�وسط  الشرق  ("دول  والمغرب  وتونس 
مع ضوابط ا²ستثمار الشرعية المعتمدة من الهيئة الشرعية للشركة 

السعودية لºقتصاد والتنمية لªوراق المالية (سدكو كابيتال).

سياسة توزيع ا�رباح:
ال يوجد.

تقارير الصندوق:
بيانات الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل.

1

مكاتب
٪53

التجزئة
٪21

صندوق النخبة المرن
لªسهم السعودية 

القيمة بالريال السعودي معيار ا�داء
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البند 

مصروفات ادارية

القيمة بالريال السعودي

210,799

113,003مصروفات أداء

30,000أتعاب مهنية

53,699أتعاب أمين الحفظ

7,075مصاريف تنظيمية

30,275مصاريف الهيئة الشرعية

12,109مصاريف مجلس ادارة الصندوق

121,097مصاريف سجل العمالء
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3) إذا حدثت تغييرات جوهرية خالل الفترة و أثرت في أداء الصندوق، يجب ا�فصاح عنها بشكل واضح.
ال يوجد تغييرات جوهرية.

4) ا�فصاح عن ممارسات التصويت السنوية، أسم المصدر، تاريخ الجمعية العمومية، موضوع التصويت، القرار:

5) تقرير مجلس ادارة صندوق النخبة المرن لالسهم السعودية لعام 2016م.   

تم عقد اجتماع مجلس إدارة صندوق النخبة المرن لªسهم السعودية  بتاريخ 13/3/2017 م، وتم مناقشة المواضيع التالية:
- تمت الموافقة على محضر االجتماع السابق لمجلس ادارة الصندوق

- تم متابعة ومناقشة بنود ا�عمال التي طلبت في االجتماع السابق لمجلس ادارة الصندوق
- تمت الموافقة على اتفاقيات سيتم توقيعها بين مدير الصندوق واطراف اخرى ذات عالقة.

- تم مناقشة مستجدات ا�عمال في االسواق المالية
- تم مناقشة تقرير مدير الصندوق والذي استعرض من خالله أداء الصندوق للفترة السابقة 

- تم مناقشة تقرير إدارة المخاطر حول اداء الصندوق
- تمت الموافقة على البيانات المالية المدققة للصندوق لعام 2016 م.

- تمت الموافقة على تعيين المحاسب القانوني للصندوق ( كي بي إم جي الفوزان وشركاه ) لعام 2017 م  
- تم مناقشة أعمال تشغيلية أخرى
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ج) مدير الصندوق

اسم وعنوان مدير الصندوق  (1

الشركة السعودية لºقتصاد والتنمية لªوراق المالية (سدكو كابيتال). البرج الجنوبي – الطابق الثاني ،أسواق البحر ا�حمر، بين البوابة 7 والبوابة 8. ص.ب 13396 
جدة 21493 المملكة العربية السعودية .

أسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن أو مستشار ا�ستثمار  (إن وجد):  (2
ال يوجد، الصندوق يدار داخليا

3) مراجعة �نشطة االستثمار خالل الفترة:

يعتزم الصندوق االستثمار في أسهم جذابة من حيث المقومات ا�ساسية في سوق ا�سهم في المملكة. ويخطط مدير الصندوق لتبني معايير اختيار نوعية وكمية 
مجربة زمنيÊ، وتأخذ في االعتبار طبيعة القطاعات المختلفة في المملكة، والطلب عليها، وا²مداد فيما يتصل بها، والعوامل الجغرافية السياسية، ودورات االعمال.

تتنوع استثمارات محفظة الصندوق من حيث عدد الشركات المستثمر فيها، وتنوع القطاعات، ورسملة تلك الشركات في السوق ، وذلك بغرض تقليص مخاطر السوق 
الكامنة في تلك المحفظة. 

ال ينوي الصندوق الحصول على أي تمويالت او قروض

4) تفاصيل اي تغييرات حدثت على الشروط واالحكام خالل الفترة:
ال ينطبق.

تقرير عن أداء الصندوق خالل الفترة   (5

أنهى مؤشر تاسي شهر ديسمبر وعام 2016 على مستوى 7210 نقطة ما يمثل ارتفاعا بـ 3% للشهر و 4.3% للعام ككل وهو بال شك أحد ا�عوام التي ستذكر بارتفاع 
نسب عدم اليقين وتذبذبات ا�سواق. مثل قطاعي البنوك والبتروكيماويات ما قدره 30% من قيم التداول خالل الشهر إذ كانت االرتفاعات مدعومة باتفاق خفض انتاج 

النفط داخل منظمة أوبك با²ضافة إلى بعض المنتجين من خارجها والذي سينتج عنه خفض ا²نتاج بما يقارب 1.8 مليون برميل يوميا. كان قطاعا الطاقة والبناء والتشييد 
ا�فضل أداء خالل الشهر إذ ارتفع بـ 16% و 9% على التوالي تبعا لقيام الحكومة السعودية بدفع مستحقاتها على المقاولين مما انعكس على السوق بإيجابية إضافية.

ارتفاع أسعار النفط با²ضافة إلى تسديد الحكومة السعودية لمستحقاتها على القطاع الخاص حسنتا الصورة ا�ساسية لوضع السوق مما نتج عنه الوصول إلى قمم 
جديدة لªسعار في السوق الذي تناسى التشاؤم الذي خيم عليه في الربع الثالث من العام. وعلى كل حال فإن صندوقكم انتفع بطبيعة الحال من ارتفاع ا�سواق 

مغلقا السنة على ارتفاعات قدرها 9.08% منذ انطالق الصندوق في شهر مايو وبذلك فقد حقق هدفه المتمثل في تحقيق أداء إيجابي خالل العام. ومن الجدير 
بالذكر أنه بالرغم من محافظتنا على تمركز مرن في تعرضنا للسوق ولكننا بقينا مستثمرين مدفوعين بأساس الشركات باحثين عن القيمة والنمو المستدام فيها. 

وبشكل عام فإننا نعتقد أن االرتفاعات المستمرة للسوق ليس لها ما يبررها وغير مستدامة على المدى القصير.

نتوقع أن تكون نتائج الربع الرابع ضعيفة بشكل عام بسبب انخفاض ا²نفاق با²ضافة إلى احتمالية رفع البنوك لمخصصاتها وتبعا لذلك فإننا نميل إلى جني ا�رباح في 
السوق حاليا. ومن حيث آليتنا االستثمارية على مستويات التقييم الحالية للسوق فإننا ضيقنا معدالت وقف الخسائر بحيث نقلل من تعرضنا لªسهم بشكل كبير في 

حالة تصحيح ا�سواق بحيث نحمي ا�رباح التي حققها الصندوق كما نخفض معدل تذبذبات الصندوق مقارنة بمعدل تذبذبات السوق بشكل عام. نتوقع أن يكون عام 
2017 عاما لتحقق ا�سواق من الوضع الجديد في المملكة العربية السعودية كما نتوقع أن يعكس أداء السوق مستوى ذلك التحقق. ويبقى المحفز ا�ول للسوق 

خالل 2017 احتمالية انضمام مؤشر السوق إلى مؤشر مورقان ستانلي لªسواق الناشئة كما هو متوقع مما سيقود السوق بكل تأكيد نحو االرتفاع. ولكن يبقى السؤال 
قائما هل سيؤدي ذلك إلى ارتفاع ا�سواق من مستوياتها الحالية أم أننا سنشهد تصحيحا أساسيا في السوق. نحن نبقى متأهبين إلى ذلك الحين.

أي معلومة أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس و مبني على معلومات كافية بشأن الصندوق خالل الفترة:   (6

كان الصندوق يعمل بشكل كامل خالل النصف الثاني من عام 2016 وهي الفترة التي شهدت تذبذبات قوية في أداء السوق. وقد كان االختبار الحقيقي 
الستراتيجية الصندوق في حماية عمالئه هي في نهاية الربع الثالث اذ انخفض المؤشر ا²رشادي للسوق السعودية (الموافق للشريعة) بما قدره 13.2% بينما 

انخفض الصندوق بنسبة 5.9% مما يثبت أن تمركز الصندوق الذي استهدف خفض نسبة التذبذب فيه قد حمى عمالء الصندوق خالل تقلبات السوق. ومن 
الناحية ا²يجابية تزامنا مع ارتفاع السوق خالل الربع الرابع من عام 2016 فإن الصندوق تمكن من الحصول على قدر جيد من ارتفاع السوق ليغلق السنة على 

بشكل ايجابي محققا هدفه من تحقيق عوائد إيجابية ومحققا عائدا قدره 9.08% لعمالئه بعد احتساب الرسوم.

إذا كان الصندوق يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى، يجب  ا�فصاح عن نسبة رسوم ا�دارة المحتسبة على الصندوق نفسه   (7
والصناديق التي يستثمر في الصندوق: 

الصندوق يستثمر في صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي وتبلغ رسوم ا²دارة للصندوق 0.50% سنويا

بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة:   (8
ال يوجد.

اي بيانات ومعلومات اخرى أخرى أوجبت الالئحة تضمينها في هذا التقرير:  (9
مرفق القوائم المالية
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بيانات الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل.

مالحظة هامة:
هذا الوثيقة تم اعدادها من قبل سدكو كابيتال، االسم التجاري للشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لªوراق المالية (تعرف فيما بعد "سدكو كابيتال") بأعلى درجات االهتمام وبأقصى درجات المعرفة ولكن على 
الرغم من ذلك فإن سدكو كابيتال ال تقدم أي ضمانات بخصوص المحتوى واكتماله كما أنها ال تقبل بتحمل المسؤولية عن أي خسارة قد تكون نجمت من استخدام المعلومات الواردة فيه. اÖراء المعبر عنها في 
هذه الوثيقة هي لسدكو كابيتال في وقت كتابتها وهي قابلة للتغيير في أي وقت دون سابق انذار. وما لم يذكر خالف ذلك فإن كل ا�رقام في هذه الوثيقة هي غير مدققة. تم تقديم هذه الوثيقة بغرض إتاحة 
المعلومات فقط ولالستخدام الخاص للمتلقي. كما أنها ال تمثل عرضا أو توصية بشراء أو بيع ا�وراق المالية أو القيام بعمليات مصرفية كما أنها ال تغني عن استخدام المتلقي لحكمه الخاص. ينصح المتلقي بشكل 
خاص بأن يقوم بمراجعة ما اذا كانت المعلومات الواردة تتوافق مع ظروفه الخاصة فيما يخص اي جانب قانوني أو تنظيمي أو ضريبي أو أي عواقب أخرى مع استشارة خبير (عند الحاجة). ال يسمح بإعادة انتاج هذه 
الوثيقة جزئيا أو كليا بغير موافقة خطية من سدكو كابيتال. كما أن هذه الوثيقة وبشكل صريح غير موجهة �ي شخص – بموجب جنسيته أو مكان اقامته- غير مسموح له بالوصول إلى هذه المعلومات بمجوب 
 US Securities Act 1933 مريكية أو أي شخص أمريكي (حسب معنى قانون�القانون المحلي. وهذه الوثيقة أو أي نسخة منها سيتم ارسالها بعد ذلك غير مسموح بأخذها أو توزيعها داخل الواليات المتحدة ا
بالعملة  مقارنة  لقيمتها  ا�جنبية  العمالت  بخسارة  متعلقة  اضافية  مخاطر  تشمل  ا�جنبية  بالعمالت  االستثمارات  والعوائد.  القيمة  بتذبذب  المتعلقة  تلك  خصوصا  مخاطر  تشمل  االستثمارات  كل  سياقه).  في 
المرجعية للمستثمر. ا�داء التاريخي وسيناريوهات ا�سواق المالية هي مجرد إشارة عن اÖداء وليست بضمانة �ي أداء حالي أو مستقبلي. مؤشرات ا�داء ال تشمل رسوم االشتراك أو سحب النقود من االستثمار كما 
أو تستلم مبالغ من أطراف أخرى كجزء من  أن تدفع �طراف أخرى  الممكن  المنتج االستثماري فإن سدكو كابيتال من  يتجاوزه. وفيما يخص هذا  أو  المؤشر  أداء  إلى  ا�داء سيصل  بأن  أنه ليس هنالك أي ضمان 
تعويضاتهم أو خالف ذلك؛ كتعويضات المرة الواحدة أو المتكرره (على سبيل المثال: رسوم الطرح أو رسوم االحتفاظ). من الممكن الحصول عن معلومات اضافية من المصرف/أو مدير عالقتك المصرفي. امكانية 

تضارب المصالح ال يمكن استثناءه. هذه الوثيقة في مجملها عبارة عن مادة تسويقية وتم نشرها �غراض اعالنية. ال يجب أن تقرأ هذه الوثيقه بشكل مستقل. 

لمزيد من المعلومات:
+966 12 690 هاتف: 6555

+699 12 690 فاكس: 6599
صندوق بريد: 13396، جدة 21493

المملكة العربية السعودية
رقم رخصة هيئة السوق المالية:37-11157

www.sedcocapital.com
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