
صندوق سدكو كابيتال ريت 
2019الربع الثالث -التقرير الفصلي 

ياعقدأيإبرامأساس(منهجزءأيأو)كلهيشكلأاليجبكماطريقة،بأيالصندوقفيمشاركةأوبيععرضالمستندهذايمثلال:هامةإشعارات سريالمستندهذاتبرويع.لذلكحافًزايكونأنأوبذلكيتصلفيماعليهيعتمدأنأو.كانأًّ
للنتائجضمًانالسابقااألداءيعتبروالإتالفه،أوكابيتاللسدكووإعادتهمحتوياتهبتجاهلالمالحظةهذهبموجبمطالبفأنت.الخطأطريقعنالمستندهذاتسلمتقدكنتإذاالمختارين،المتقدمينبالمستثمرينإالويعنيبطبيعته

العمالتأسعارعلىتطرألتياالتغيراتتؤثروقد.األصلفياستثمروهاالتيتلكمنأقلمبالغعلىالمستثمرونيحصلوقدأيًضا،ترتفعأنيمكنكماوعمالتهاالصناديقوأسعاراألرباح،وتوزيعاتالوحدات،قيمةتنخفضفقد.المستقبلية
المخاطرمدىأوقيمتهاولحموثوقةمعلوماتعلىوالحصولمنهاأرباحتحقيقأوالماليةالورقةبيعللمستثمربالنسبةالصعبمنيكونفقدالسائلة،غيرالماليةباألوراقيتعلقوفيما.دخلهاأوأسعارهاأوالماليةاألوراققيمةعلىبالسلب

.األرباحتوزيعاتدخللدفعالمستثمرالمالرأسمنجزءيستخدمقدكمااألرباحتوزيعاتدخليتذبذبوقد.إضافيةمصاريف/رسومتطبيقيتموقدلها،تتعرضالتي
تي ينبغي قراءتها بعناية ويتوافر المزيد من المعلومات حول الصندوق في مذكرة طرح االكتتاب الخاص المعمول بها وال. ولضمان فهمك الجيد للصندوق ومدى مناسبته لك وفًقا لدرجة المخاطر لديك، ننصحك باستشارة مستشار استثماري خبير

.قبل االستثمار

+655569012966:هاتف–21493جدة13396.ب.ص-السعوديةالعربيةالمملكةجدة،العزيز،عبدالملكطريقمول،سيردمنالجنوبيالبرج-11157-37الماليةالسوقهيئةترخيصكابيتالسدكو
info@sedcocapital.com:االلكترونيالبريد+655969012966:فاكس

التوزيعات وسياسة أهداف الصندوق 

ودوري، يري االستحواذ على عقارات مطورة تطويرًا انشائيًا قابلة لتحقيق دخل تأج
من صافي أرباح % 90وتوزيع دخل دوري على مالكي الوحدات بما ال يقل عن 

يوم عمل من نهاية شهر يونيو 30الصندوق خالل مدة الصندوق وذلك خالل مدة 
يذكر ان مجلس إدارة الصندوق وافق خالل عام)وديسمبر من كل سنة ميالدية 

بع سنوية على تغيير آلية التوزيعات من توزيعات نصف سنوية إلى توزيعات ر2018
ول ، وذلك باستثناء األرباح الرأس مالية الناتجة عن بيع األص(لمالكي الوحدات

.الوحداتالعقارية والتي يعاد استثمارها في أصول إضافية بما يخدم مصالح مالكي

حقائق أساسية عن الصندوق

مليون ريال سعودي600حجم الصندوق عند اإلدراج

مليون وحدة60المدرجةعدد الوحدات

الريال السعوديعملة الصندوق

ةجدة، المملكة العربية السعوديالمقر الرئيسي

2018أبريل 1تاريخ بدء العمليات 

2018مايو1تاريخ ادراج الصندوق في السوق المالية

عامًا من تاريخ اإلدراج99مدة الصندوق

قائمة بأسماء ونسب األصول في محفظة الصندوق

على مالكي الوحدات خالل الفترةالموزعةاألرباح

2019سبتمبر 30تاريخ اإلعالن

2019اكتوبر 3االستحقاق لحاملي الوحداتتاريخ

ريال سعودي9,900,000األرباح الموزعةإجمالي

ريال سعودي0.165قيمة الربح الموزع لكل وحدة

على أساس سنوي6.6%السعر األولي للوحدة نسبة التوزيع إلى

2019من العام الثالث الربعللفترة

8.35الوحدة بنهاية الربعسعر

0.32الدخل التأجيري للوحدة

2,299,538التأجيري على سعر الوحدةالدخل

إلى نسبة المصروفات واألتعاب اإلجمالية
صافي قيمة أصول وحدات الصندوق

2.72%

جمالية إلى القيمة اإلنسبة تكاليف الصندوق
ألصول الصندوق

1.41%

صول نسبة االقتراض من القيمة اإلجمالية أل
الصندوق

44.73%

 563,404,201.14الصندوقصافي قيمة أصول وحدات 

 9.3901للوحدةصافي قيمة أصول الصندوق

صافي قيمة أصول وحدات الصندوق
ةبالقيمة العالدلة لالستثمارات العقاري

592,506,035.64 

القيمة العادلة ألصول الصندوق صافي
للوحدة

9.8751 

تغييرات أساسية أو جوهرية أو مهمة تؤثر في عمل الصندوق 

ال ينطبق

12%
مركز الروضة لألعمال

3%
مبنى البنك السعودي 

الفرنسي

8%
هايبر بندة الرياض

7%
مجمع الجزيرة السكني

4%
برج الحياة

6%
مبنى النيابة العامة

4%
هايبر بندة جدة

14%
مركز الخالدية لألعمال

3%
الحكير تايم

6%
هايبر بندة الدمام

33%
ووكأجدان 

أداء سعر الوحدة

أي ربح مدفوع الحق آلخر تقرير تم اإلفصاح عنه
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سعر السوق للوحدة السعر السوقي للوحدةالقيمة االسترشادية للوحدة القيمة االسترشادية للوحدة


