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 :اتصل بنا على
 مبنى سدكو، الدور الثاين

 أسواق البحر األحمر
 ٨و  ٧بني البوابات 

 طريق امللك عبد العزيز
 ١٣٣٩٦ص.ب. 

 ٢١٤٩٣جده، 
 اململكة العربية السعودية

 + ٩٦٦ ١٢ ٦٩٠ ٦٥٥٥هاتف: 
 + ٩٦٦ ١٢ ٦٩٠ ٦٥٩٩فاكس: 
 :    sedcocapital.com	االلكرتويناملوقع 
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 الصندوق مدير
 كابيتال)الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق املالية (سدكو 

الصادر عن هيئة السوق املالية  ١١١٥٧-٣٧الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق املالية هي شخص اعتباري مرخص له مبوجب الرتخيص رقم 
 وفق احكام الئحة األشخاص املرخص لهم الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية

 

 الشروط واألحكام
 ريال سعودي (عشرة ريال سعودي) للوحدة يف ١٠ون مليون وحدة) بسعر وحدة  (خمسة وست ٦٥.٠٠٠.٠٠٠لطرح 

 

	SEDCO CAPITAL REIT Fund) الصندوقصندوق سدكو كابيتال ريت (

 (صندوق استثمار عقاري متداول مُقفل متوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية املعتمدة من املراقب الشرعي)

 م٤/١٢/٢٠١٧  تاريخ

 )سعودي ريال عشرة( سعودي ريال ١٠: الوحدة سعر )وحدة مليون وستون خمسة( وحدة ٦٥،٠٠٠،٠٠٠: للجمهور  نقدياً طرحاً املطروحة الوحدات عدد

وحدة (خمسة وستون  ٦٥،٠٠٠،٠٠٠ريال سعودي (ستمائة وخمسون مليون ريال سعودي) مقسم إىل  ٦٥٠،٠٠٠،٠٠٠إجمايل رأس مال الصندوق بعد الطرح: 
 مليون وحدة)

 علمه وحسب التحريات، كافة أجرى أن بعد ويقر، واألحكام، الشروط هذه يف الواردة املعلومات دقة عن الكاملة املسؤولية الصندوق مدير يتحمل
 ةاملالي السوق هيئة تتحمل وال. مضللة فيها واردة إفادة أي جعل إىل الوثيقة هذه يف تضمينها عدم يؤدي أن ميكن أخرى وقائع أي توجد ال أنه واعتقاده،

 اكتمالها؛ أو بدقتها تتعلق ضمانات أو إقرارات أي يقدمان وال واألحكام، الشروط هذه حمتوى عن مسؤولية أية السعودية املالية والسوق السعودية
 .واألحكام الشروط هذه من جزء أي على االعتماد بسبب تقع قد خسارة أي عن صراحة مسؤوليتهما ويخليان

 

 رةمشو التماس املستثمرين على ينبغي الوضوح عدم حال ويف واألحكام الشروط قراءة الصندوق يف االستثمار قبل املستثمرين جميع على يجب
 :التايل لبيان وذلك له مرخص مايل مستشار من مالية

 .للمستثمر االستثمارية األهداف لتحقيق الصندوق يف االستثمار مالئمة مدى )أ(

 .الصندوق يف باالستثمار املرتبطة للمخاطر كنتيجة املال لرأس حمتملة خسائر أية لتحمل املستثمرين قابلية مدى(ب)         

 

 ..اخلاصة مسؤوليتهم على ستتم عنه الناجمة واخملاطر الصندوق يف االستثمار قرار أن املستثمرين على يؤكَد فإنه التنبيه هذا مبوجب

 

 املالية السوق هيئة قبل من ريت كابيتال سدكو صندوق وحدات وإدراج وطرح تسجيل على املوافقة متت

 م)٢٠١٧ ديسمرب ٤ واملوافق( هـ ١٤٣٩ األول ربيع ١٦   بتاريخ
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 املستشار املايل

 

 املشارك املايل املستشار

 

 الطرح وكيل

 

 املستلمة اجلهات

 

 املستلمة اجلهات

 

 املستلمة اجلهات
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 إشعار هام
") وبعملية طرح الوحدات يف الصندوق الصندوقالشروط واألحكام على معلومات تفصيلية تتعلق بصندوق سدكو كابيتال ريت ("هذه حتتوي 

"). وعند تقدمي طلب لالشرتاك يف الوحدات، سوف يُعامَل املستثمرون على أنهم قد تقدموا فقط بناءً على املعلومات الواردة يف هذه الوحدات("
) أو املوقع www.sedcocapital.com") (مدير الصندوقوالتي تتوفر نسخ منها على املوقع اإللكرتوين لسدكو كابيتال ("الشروط واألحكام، 

لكرتوين لشركة السوق املالية السعودية (تداول) اإل) أو املوقع www.cma.org.saاإللكرتوين لهيئة السوق املالية ("الهيئة") (
)www.tadawul.com.sa.( 

 

املستثمرين احملتملني قراءة هذه الشروط واألحكام كاملة قبل شراء الوحدات يف الصندوق. حيث ينطوي االستثمار يف الصندوق على ويجب على 
بعض اخملاطر ذات مستوى متوسط، وقد ال يناسب جميع املستثمرين. ومن ثم يجب على املستثمرين احملتملني أن يكون لديهم االستعداد لتحمل 

من هذه الشروط ") الصندوق يف االستثمار خماطر" الثاين الباب ضمن" ز("الفقرة  وصفها يفطة بأي استثمار يف الصندوق، والوارد اخملاطر املرتب
 واألحكام.

 

أعدَّ هذه الشروط واألحكام مدير الصندوق، باعتباره شركة مساهمة سعودية مسجلة يف السجل التجاري باململكة العربية السعودية حتت رقم 
، وفقًا ألحكام الئحة صناديق ١١١٥٧-٣٧") مبوجب الرتخيص رقم الهيئة، وشخص مرخص له من جانب هيئة السوق املالية السعودية ("٤٠٣٠١٩٤٩٩٤

الئحة م) ("١٥/٠٧/٢٠٠٦هـ (املوافق لـ ١٩/٠٦/١٤٢٧املؤرخ يف  ٢٠٠٦-١٩٣–١االستثمار العقاري الصادرة عن جملس إدارة الهيئة مبوجب أحكام القرار رقم 
 ٢٠١٦-١٣٠-٦") وأحكام التعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة الصادرة عن الهيئة مبوجب القرار رقم صناديق االستثمار العقاري

 ").صناديق االستثمار العقارية املتداولة تعليماتم) ("٢٤/١٠/٢٠١٦هـ (املوافق ٢٣/١/١٤٣٨املؤرخ يف 

 

 ديةالسعو املالية السوق يف الوحدات وإدراج وطرح تسجيل ملتطلبات امتثاالً تقدميها مت التي املعلومات على املاثلة كامواألح الشروط حتتوي كما
 .السعودية املالية السوق هيئة عن الصادرة املتداولة العقارية االستثمار صناديق وتعليمات العقاري االستثمار صناديق لالئحة وفقاً

  

 فيما ")الطرح وكيل(" له احلصري الطرح ووكيل") املايل املستشار(" ماليا مستشارًا") كابيتال األهلي(" املالية األهلي شركة الصندوق مدير عيّن وقد
 مافي وذلك احملتملون، املستثمرون ذلك يف مبن الغري، لصالح عمل أي الطرح وكيل يباشر ال اخلصوص، وبهذا. الصندوق يف الوحدات بطرح يتعلق
 طرح الءوك بتعيني احلق الطرح لوكيل يكون اململكة، خارج الصندوق يف الوحدات طرح يتم الذي وللحد. الوثيقة هذه يف وصفها الوارد بالتعامالت يتعلق

 .العالقة ذات الدول يف فرعيني

 

 بعد واعتقاده، علمه حسب يؤكد أنه كما ه،هذ واألحكام الشروط يف الواردة املعلومات وصحة دقة عن الكاملة املسئولية الصندوق مدير ويتحمل
 إفادة أي جعل إىل واألحكام الشروط هذه يف تضمينها عدم يؤدي أن ميكن أخرى حقائق أي توجد ال أنه املعقول، احلد وإىل املمكنة الدراسات جميع إجراء
 إصدارها، بتاريخ واألحكام الشروط هذه يف الواردة املعلومات دقة من للتأكد املعقولة التحريات كافة الصندوق مدير أجرى ولقد. مضللة فيها واردة

 مدير أن ومع. خارجية مصادر من استقاؤه مت العقار وقطاع بسوق واملرتبطة واألحكام الشروط هذه يف الواردة املعلومات من مهماً جزءاً أن إال
 كلبش املعلومات هذه من بالتحقق يقم مل أنه إال جوهري، بشكل للدقة تفتقر العقار وقطاع سوق معلومات بأن لالعتقاد سبب أي ميلك ال الصندوق
 . املعلومات هذه اكتمال أو بدقة ضمان أي واملستشارين الصندوق مدير يقدم وال مستقل،

 

 من أي عن املسئولية") املستشارون" باسم معا إليهم يشار( الصندوق دليل يف املذكورون اآلخرون املستشارون أو الطرح وكيل يتحمل وال
 من أي يتحمل وال. واألحكام الشروط هذه يف الواردة املعلومات اكتمال أو بدقة يقر ال وبالتايل واألحكام، الشروط هذه يف الواردة املعلومات

 نم بنفسه منهم أي يتحقق ومل املاثلة، واألحكام الشروط يف الواردة املعلومات على االعتماد بسبب حتدث عواقب أي عن املسئولية املستشارين
 . املعلومات تلك صحة
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 الهيئة تتحمل وال. اكتمالها أو واألحكام الشروط هذه بصحة ضمانات أي تقدم وال واألحكام، الشروط هذه حمتويات عن مسئولية أية الهيئة تتحمل وال
 .عليه االعتماد بسبب أو واألحكام الشروط هذه أحكام من حكم أي تطبيق عن تنشأ مالية خسارة أي عن مسئولية أية

  

 املستشارين أو الطرح وكيل أو مديريه أو الصندوق مدير أو املالية السوق هيئة جانب من توصية أنها على واألحكام الشروط هذه إىل النظر يجب وال
 يف األخذ دون إعدادها مت وقد عامة طبيعة ذات هي املاثلة واألحكام الشروط يف الواردة املعلومات فإن ذلك، على وعالوة. الطرح يف للمشاركة

 يتحمل اري،استثم قرار أي اتخاذ وقبل. احملتملني للمستثمرين اخلاصة االستثمارية االحتياجات أو املايل الوضع أو الفردية االستثمارية األهداف االعتبار
 قيتعل فيما املالية السوق هيئة قبل من مُرخَص مايل مستشار من مستقلة مشورة على احلصول مسئولية واألحكام الشروط هذه يتلقى من جميع
 مع واألحكام الشروط هذه يف الواردة واملعلومات االستثمارية الفرصة مالئمة مدى لتحديد اخلاصة دراسته على يعتمد أن ويجب الطرح، بعملية
 ئماًمال الصندوق يف االستثمار يكون وقد. وخماطره الصندوق يف االستثمار مزايا ذلك يف مبا واحتياجاته، املايل ووضعه للمستثمر الفردية األهداف
 اصاخل لقرارهم كأساس عدمه أو باالستثمار يتعلق فيما الغري قرار على احملتملون املستثمرون يعتمد أن يجب وال غريهم، دون املستثمرين لبعض

 .الصندوق يف باالستثمار

 

 ةجنسي أي من الطبيعيون األشخاص) ب(و السعوديون الطبيعيون األشخاص) أ: (اآلتية للفئات متاح الطرح فرتة خالل الوحدات يف االشرتاك ويكون
 لعربيةا اململكة يف القائمة القانونية الكيانات من وغريها االستثمار وصناديق والشركات املؤسسات) ج(و السعودية العربية اململكة يف املقيمون
 دات،الوح وبيع األوىل الطرح بعملية صلة ذات تنظيمية أو قانونية قيود أي على االطالع واألحكام الشروط هذه مستلمي عجمي على ويتعني. السعودية

 وأ عرضاً تشكل ال واألحكام الشروط هذه بأن علماً واستثماره، للعقار السعوديني غري متلك نظام ذلك يف مبا القيود تلك مراعاة عليهم يتعني كما
 هذا مثل تقدمي النظام يحظر شخص أي إىل دعوة أو عرضاً وال الدعوة، أو العرض هذا مثل النظام فيها يحظر دولة أي يف شخص أي قبل من دعوة

 .بها ويلتزم القيود هذه على يتعرف أن بحوزته واألحكام الشروط هذه تقع من كل من الصندوق مدير ويتطلب. إليه الدعوة أو العرض

 

 بلية،مستق بتطورات سلباً تتأثر أن الوحدات لقيمة ميكن وحتديداً،. للتغيري عرضة إصدارها بتاريخ واألحكام الشروط هذه يف الواردة املعلومات تبقى
 نم ملزيد عليها، سيطرة الصندوق مدير ميلك ال والتي خالفها، أو سياسية أو اقتصادية عوامل أي أو والضرائب الفوائد معدالت يف والتغري كالتضخم
 معلومات أي أو واألحكام الشروط هذه من يُقصد وال"). الصندوق يف االستثمار خماطر" الثاين الباب ضمن" ز(" الفقرة مراجعة يرجى التفاصيل
 جنتائ أو ألرباح تأكيد أو ضمان أنها على األشكال من شكل بأي عليها يُعتمد أو تُفسر أن لها ينبغي وال املطروحة، الوحدات بخصوص خطية أو شفهية

 .مستقبلية أحداث أو

 

 معلومات على معتمدة افرتاضات على بناءً واألحكام الشروط هذه يف الواردة التوقعات إعداد مت للجمهور، املتوافرة السوق معلومات إىل وباإلضافة
 أو يداتتأك أي هناك فليس وبالتايل عليها، املعتمد االفرتاضات عن املستقبلية التشغيل ظروف تختلف وقد. بالسوق خلربته وفقاً الصندوق مدير

 .اكتمالها أو التوقعات من أي بدقة يتعلق فيما ضمانات أو تعهدات

 

 بصفة اإلفادات هذه حتديد وميكن". مستقبلية إفادات" تُشكّل أنها على إليها يُنظَر قد أو تُشكّل واألحكام الشروط هذه يف الواردة البيانات بعض
" املفرتض من" أو" ينبغي" أو" سوف" أو" رمبا" أو" يتنبأ" أو" يعتقد" أو" يقّدر" أو" يخطط" مثل املستقبل على تدل كلمات استخدام خالل من عامة

 فيما الصندوق ملدير احلالية اآلراء اإلفادات هذه وتعكس. مشابهة مصطلحات أي أو مشتقاتها أو الكلمات هذه من النفي صيغة أو" يستهدف"أو
 إلجنازاتا أو األداء أو النتائج اختالف إىل تؤدي قد التي العوامل من العديد وهناك. املستقبلي لألداء ضماناً تُعَد ال ولكنها املستقبلية باألحداث يتعلق

 هذه وبعض. ضمناً أو صراحةً سواء املستقبلية اإلفادات هذه عنها تُعبّر قد مستقبلية إجنازات أو أداء أو نتائج أي عن كبري بشكل للصندوق احلقيقية
 الفقرة مراجعة يرجى التفاصيل من ملزيد واألحكام الشروط هذه من أخرى أقسام يف بالتفصيل مبيّنة التأثري هذا تُحدِث قد التي والعوامل اخملاطر

 االفرتاضات من أي دقة عدم أو خطأ ثبوت أو الشكوك أو اخملاطر هذه حتقُق حال ويف"). الصندوق يف االستثمار خماطر" الثاين الباب ضمن" ز("
 خطَطةمُ أو مُقدَرة أو متوقَعة أنها على واألحكام الشروط هذه يف الواردة النتائج تلك عن كبري بشكل للصندوق الفعلية النتائج تختلف قد املتضمنة،

  .مستهدفة أو
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 إقرارات مدير الصندوق
 اخلاصة والتعليمات العقاري، االستثماري صناديق لالئحة وفقاً إعدادها مت قد ريت كابيتال سدكو صندوق وأحكام شروط أن الصندوق مدير يقر §

 .السعودية املالية السوق هيئة عن والصادرة املتداولة، العقارية بالصناديق

 يف تضمينها عدم يؤدي أن ميكن أخرى وقائع أي توجد ال أنه واعتقاده، علمه وحسب املعقولة، التحريات كافة أجرى أن بعد الصندوق، مدير يقر §
 توىحم عن مسؤولية أية السعودية املالية والسوق السعودية املالية السوق هيئة تتحمل وال.  مضللة فيها واردة إفادة أي جعل إىل الوثيقة هذه
 .واألحكام الشروط هذه

 سالمة على وكذلك تشغيله، أو العقار من االستفادة عدم يف تتسبب قد أو متنع نظامية خمالفات أي من العقارات بخلو الصندوق مدير يقر §
 تتسبب قد أو تشغيلها، أو املباين من االستفادة عدم يف تتسبب قد أو متنع قد رئيسية هندسية عيوب أو خلل أي من وخلوّها فنياً العقارات
 .مكلفة رئيسية وتغيريات إصالحات إجراء يف بدورها

 بني مباشرة غري/مباشرة مصالح تضارب وجود عدم/بوجود الصندوق مدير يقر ، واألحكام الشروط هذه يف املذكورة اإلفصاحات مراعاة مع §
 ايضاحها مت والتي لالعمال اخلالدية مركز)٤( و لالعمال الروضة مركز)٣( و السكني اجلزيرة جممع)٢(و العامة النيابة مبنى)١( عقارات باستثناء(

 ) :التالية الفقرة يف

 

 مدير الصندوق -

 مدير/مدراء العقارات املرتبطة بالصندوق. -

 ومديراً له). ١مالك/مالك العقارات املرتبطة بالصندوق (مع العلم أن مدير الصندوق هو مستثمر يف صندوق سدكو اخلاص  -

 أو أكرث من عوائد االيجار السنوية للصندوق. % ١٠مستأجر/مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها  -

 

 العامة النيابة مبنى )١

 التالية األطراف بني املصالح يف تضارب أي يوجد فال واألحكام، الشروط هذه بتاريخ كما الصندوق مدير لدى املعلومات على بناءً أنه إىل ويشار
 :مباشر غري أو مباشر بشكل

 

 .الصندوق مدير §

. ةبجد العامة النيابة مبنى إلدارة املرافق خلدمات احململ شركة تعيني مت أنه إىل يشار أنه إال. بالصندوق املرتبطة العقارات مدراء/مدير §
 .املرافق خلدمات احململ شركة يف ومباشر مسيطر شريك هو الصندوق ملدير مباشر غري شريك أن إىل ويشار

 ).له ومديراً ١ اخلاص سدكو صندوق يف مستثمر هو الصندوق مدير أن العلم مع( بالصندوق املرتبطة العقارات مالك/مالك §

 .للصندوق السنوية االيجار عوائد من أكرث أو %١٠ عوائدها تشكل عقارية أصول مستأجرين/مستأجر §

 

 السكني اجلزيرة جممع )٢

 التالية األطراف بني املصالح يف تضارب أي يوجد فال واألحكام، الشروط هذه بتاريخ كما الصندوق مدير لدى املعلومات على بناءً أنه إىل ويشار
 :مباشر غري أو مباشر بشكل

 

 .الصندوق مدير §

. السكني اجلزيرة جممع إلدارة املرافق خلدمات احململ شركة تعيني مت أنه إىل يشار أنه إال. بالصندوق املرتبطة العقارات مدراء/مدير §
 .املرافق خلدمات احململ شركة يف ومباشر مسيطر شريك هو الصندوق ملدير مباشر غري شريك أن إىل ويشار

 ).له ومديراً ١ اخلاص سدكو صندوق يف مستثمر هو الصندوق مدير أن العلم مع( بالصندوق املرتبطة العقارات مالك/مالك §

 .للصندوق السنوية االيجار عوائد من أكرث أو %١٠ عوائدها تشكل عقارية أصول مستأجرين/مستأجر §
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 لألعمال الروضة مركز )٣

 التالية األطراف بني املصالح يف تضارب أي يوجد فال واألحكام، الشروط هذه بتاريخ كما الصندوق مدير لدى املعلومات على بناءً أنه إىل ويشار
 :مباشر غري أو مباشر بشكل

 

 .الصندوق مدير -

 .لألعمال الروضة مركز إلدارة املرافق خلدمات احململ شركة تعيني مت أنه إىل يشار أنه إال. بالصندوق املرتبطة العقارات مدراء/مدير -
 .املرافق خلدمات احململ شركة يف ومباشر مسيطر شريك هو الصندوق ملدير مباشر غري شريك أن إىل ويشار

). له ومديراً ١ اخلاص سدكو صندوق يف مستثمر هو الصندوق مدير أن العلم مع( بالصندوق املرتبطة العقارات مالك/مالك -
 .للصندوق السنوية االيجار عوائد من أكرث أو %١٠ عوائدها تشكل عقارية أصول مستأجرين/مستأجر

 

 لألعمال اخلالدية مركز )٤

 التالية األطراف بني املصالح يف تضارب أي يوجد فال واألحكام، الشروط هذه بتاريخ كما الصندوق مدير لدى املعلومات على بناءً أنه إىل ويشار
 :مباشر غري أو مباشر بشكل

 مدير الصندوق. -
إال أنه يشار إىل أنه مت تعيني شركة احململ خلدمات املرافق إلدارة مركز اخلالدية  بالصندوق. مدير/مدراء العقارات املرتبطة -

 .املرافق خلدمات لألعمال. ويشار إىل أن شريك غري مباشر ملدير الصندوق هو شريك مسيطر ومباشر يف شركة احململ
 ومديراً له). ١و مستثمر يف صندوق سدكو اخلاص مالك/مالك العقارات املرتبطة بالصندوق (مع العلم أن مدير الصندوق ه -
 أو أكرث من عوائد االيجار السنوية للصندوق. %١٠مستأجر/مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها  -

 

يُقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء جملس إدارة الصندوق: مل يتم إخضاعهم ألي دعاوى إفالس أو إعسار أو إجراءات إفالس أو تصفية، ومل  §
 يسبق لهم ارتكاب أي أعمال احتيالية أو مُخلّة بالشرف أو تنطوي على الغش، ومل يسبق لهم ارتكاب أي خمالفة تنطوي على احتيال أو تصرّف

 مُخل بالنزاهة واألمانة، ويتمتعون باملهارات واخلربات الالزمة التي تؤهّلهم ليكونوا أعضاءً مبجلس إدارة الصندوق.

العضوين املستقلني، مطابقان لتعريف العضو املستقل الوارد يف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة يقر مدير الصندوق بأن  §
 .السوق املالية وقواعدها، وكذلك سينطبق ذلك على أي عضو مستقل يعينه مدير الصندوق طيلة عمر الصندوق

ألعضاء جملس إدارة مدير الصندوق "الشركة السعودية لالقتصاد  يقر مدير الصندوق بأنه ال توجد أي أنشطة عمل أو مصلحة أخرى مهمّة  §
 .والتنمية لألوراق املالية (سدكو كابيتال)" يحتمل تعارضه مع مصالح الصندوق

 .يقر مدير الصندوق أنه ال توجد حاالت لتضارب يف املصالح والتي من شأنها أن تؤثر على مدير الصندوق يف القيام بواجباته جتاه الصندوق §

" من الباب الثاين ١("ط يقر مدير الصندوق أنه ال توجد أي رسوم أخرى غري التي مت ذكرها يف جدول الرسوم واألتعاب املذكور يف الفقرة  §
 ."الرسوم ومقابل اخلدمات والعموالت واتعاب اإلدارة")

ين وعلى أسس جتارية مالئمة وعادلة ولن تؤثر يقر مدير الصندوق بأن جميع التعامالت مع األطراف ذات عالقة قد متت بشكل نظامي وقانو §
 سلبياً بأي شكل من األشكال على أداء الصندوق ومالكه

يقر مدير الصندوق بأنه مل مينح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض نقدي أو غري نقدي ألي من األطراف يف الصندوق أو  §
 .خارجه غري ما مت ذكره يف الشروط واألحكام

يقر مدير الصندوق بأنه مت اإلفصاح عن جميع الشروط واألحكام واملعلومات التي ميكن أن تؤثر على قرار االشرتاك يف الصندوق  §
 . واملستثمرين فيه

ل  يقر مدير الصندوق أنه لن يتم إدراج الصندوق إال عند إمتام عملية نقل ملكية العقارات لصالح الصندوق، ويف حال عدم استكمال ذلك خال  §
 .يوم عمل من تاريخ إقفال فرتة طرح الصندوق، سيتم إرجاع كامل مبالغ االشرتاك للمستثمرين  )٦٠(

يقر مدير الصندوق أنه ال يجوز ألي عضو من أعضاء جملس اإلدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود التي تتم  §
ق أعضاء جملس اإلدارة بإبالغ اجمللس عن مصاحلهم الشخصية املباشرة أو غري املباشرة حلساب الصندوق. وسوف يُلزم مدير الصندو

يف األعمال والعقود التي تتم حلساب الصندوق على أن يُسجل يف حمضر االجتماع. وسوف يضمن مدير الصندوق بأن ال يشرتك العضو ذي 
 .املصلحة يف أي تصويت على القرارات الصادرة يف هذا الشأن
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مدير الصندوق بأنه قد مت االفصاح عن جميع العقود واالتفاقيات التي لها عالقة بالصندوق والتي قد تؤثر على قرارات املستثمرين يف يقر  §
 .االشرتاك يف الصندوق وأنه ال توجد عقود واتفاقيات غري التي مت ذكرها يف هذه الشروط واألحكام

صويت على املسائل التي تُطرَح عليهم يف اجتماعات مالكي الوحدات. وباإلضافة إىل ذلك، يقر مدير الصندوق بأنه يحق ملالكي الوحدات الت §
 : من مالكي الوحدات إلقرار أي تغيري أساسي على الصندوق، والذي يشمل ما يلي % ٥٠جتب موافقة أغلبية أكرث من 

 
 التغيري املهم يف أهداف الصندوق أو طبيعته؛ -
 سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق؛ التغيري الذي قد يكون له تأثري -
 التغيري الذي قد يكون له تأثري يف وضع اخملاطر للصندوق؛ -
 . أي زيادة يف رأس مال الصندوق -

 
جب واملعقول يقر مدير الصندوق أنه سيتخذ جميع اخلطوات الالزمة ملصلحة مالكي الوحدات وذلك حسب علمه واعتقاده مع احلرص الوا §

وسيعمل مدير الصندوق واملدراء واملسؤولني واملوظفني والوكالء واملستشارين التابعني له، والشركات التابعة وأمني احلفظ واملراقب 
الشرعي وجملس إدارة الصندوق، على بذل احلرص واجلهد املعقول والتصرف بحسن نية، يف سبيل حتقيق مصالح مالكي الوحدات، إال 

تعرض الصندوق إىل خسارة بأي شكل من األشكال بسبب القيام بأي تصرّف غري متعمد يصدر عن أي من األطراف املذكورة فيما أنه قد ي
يتعلق بقيامهم بإدارة شؤون الصندوق. فعندها ال يتحمل هؤالء األطراف مسؤوليةً عن تلك اخلسارة بشرط أن يكون قد تصرّف بحسن نيّة 

مسبقٍ بالنتائج السلبية للقيام بذلك التصرف وبشكل  - دم وجود أي تصرف أو قرار أو مراسالت تدل على علمٍويثبُت حسن النية يف حال ع
 بالشكل األمثل وأن يكون التصرّف ال ينطوي على اإلهمال الفادح أو االحتيال أو سوء التصرّف املتعمّد. - يُعتقد أنه يخدم مصالح الصندوق

 بصفة اصيل.يقر مدير الصندوق بعدم التعامل  §

 تأجرين ليسو عرضة حجز او حتفظ على ممتلكاتهم او حساباتهم. ن مالك العقار واملسيقر مدير الصندوق بأ §
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 قدليل الصندو

  مدير الصندوق

 ("سدكو كابيتال")  الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لالوراق املالية
 مبنى سدكو القابضة، الطابق الثاين

 طريق امللك عبد العزيز أسواق البحر األحمر،
 ٨و ٧بني البوابات 

 اململكة العربية السعودية ٢١٤٩٣، جده ١٣٣٩٦ص.ب: 
  info@sedcocapital.comالربيد اإللكرتوين:

  www.sedcocapital.comاملوقع اإللكرتوين:

 

  املستشار املايل

 شركة األهلي املالية
 ٤ –الرياض مبنى املعذر برج "ب"، الدور 

 شارع املعذر
 اململكة العربية السعودية ١١٤٩٥، الرياض ٢٢٢١٦ص.ب 
 +٩٦٦ ١١ ٤٠٦٠٠٤٩فاكس: + ٩٦٦ ١١ ٨٧٤٧١٠٦هاتف: 

 w.alkhatib@alahlicapital.comالربيد اإللكرتوين: 
 www.ncbc.comاملوقع اإللكرتوين: 

 

  وكيل الطرح

 شركة األهلي املالية
 ٤ –الرياض مبنى املعذر برج "ب"، الدور 

 شارع املعذر
 اململكة العربية السعودية ١١٤٩٥، الرياض ٢٢٢١٦ص.ب 
 +٩٦٦ ١١ ٤٠٦٠٠٤٩فاكس: + ٩٦٦ ١١ ٨٧٤٧١٠٦هاتف: 

 w.alkhatib@alahlicapital.comالربيد اإللكرتوين: 
 www.ncbc.comاملوقع اإللكرتوين: 

 

  املستشار املايل املشارك

 الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لالوراق املالية ("سدكو كابيتال")
 مبنى سدكو القابضة، الطابق الثاين
 عبد العزيز أسواق البحر األحمر، طريق امللك

 ٨و ٧بني البوابات 
 اململكة العربية السعودية ٢١٤٩٣، جده ١٣٣٩٦ص.ب: 

  info@sedcocapital.comالربيد اإللكرتوين:
  www.sedcocapital.comاملوقع اإللكرتوين:
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  الشرعي املراقب و االداراي املدير

 ("سدكو كابيتال")  الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لالوراق املالية
 مبنى سدكو القابضة، الطابق الثاين

 أسواق البحر األحمر، طريق امللك عبد العزيز 
 ٨و ٧بني البوابات 

 اململكة العربية السعودية ٢١٤٩٣، جده ١٣٣٩٦ص.ب: 
  info@sedcocapital.com اإللكرتوين:الربيد 

  www.sedcocapital.comاملوقع اإللكرتوين:

 

  القانوين احملاسب

 كى بي إم جي الفوزان وشركاه
 برج كى بي إم جي
 شارع صالح الدين

  اململكة العربية السعودية ١١٦٦٣الرياض  ،٩٢٨٧٦ص.ب: 

  القانوين املستشار

مكتب حممد إبراهيم العمار لالستشارات القانونية (بالتعاون مع كينج آند سبالدينج 
 إل إل بي)

 ٢٠برج اململكة، الطابق 
  اململكة العربية السعودية طريق امللك فهد، الرياض

  احلفظ أمني

 لالستثمارشركة اإلمناء 
 ٢٠، الطابق ٢برج العنود: 

 طريق امللك فهد، العليا
 اململكة العربية السعودية ١١٥٧٦، الرياض ٦٦٣٣٣ص.ب:

 

    شركة السوق املالية السعودية ( تداول)

  ٦٨٩٧العليا  –طريق امللك فهد 
  ١٥وحده رقم : 

  ٣٣٨٨-١٢٢١١الرياض 
 اململكة العربية السعودية

  +٩٦٦ ١١ ٢١٨ ٩١٣٣فاكس:  +٩٦٦ ١١ ٢١٨ ٩٩٩٩هاتف:  

  هيئة السوق املالية السعودية

 مقر هيئة السوق املالية
 طريق امللك فهد

 ١١٦٤٢الرياض  ٨٧١٧١ص.ب 
 ٨٠٠ ٢٤٥ ١١١١هاتف:  

 info@cma.org.saالربيد اإللكرتوين: 
 www.cma.org.sa املوقع اإللكرتوين:
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  اجلهات املستلمة

 التجاريالبنك األهلي 
 طريق امللك عبد العزيز

 ٢١٤٨١، جدة ٣٥٥٥ص.ب 
 اململكة العربية السعودية

 +٩٦٦ ١٢ ٦٤٣٧٤٢٦فاكس: + ٩٦٦ ١٢ ٦٤٩٣٣٣٣هاتف: 
 contactus@alahli.comالربيد اإللكرتوين: 
  www.alahli.com: املوقع اإللكرتوين

 

  املستلمة اجلهات

 الراجحي مصرف
 العليا شارع
 ١١٤١١ الرياض
 السعودية العربية اململكة
 +٩٦٦ ١١ ٤٦٢ ٤٣١١: فاكس +٩٦٦ ١١ ٤٦٢ ٩٩٢٩: هاتف

 alrajhibank.sa١contactcenter@الربيد اإللكرتوين: 
   http://www.alrajhibank.com.saاملوقع اإللكرتوين: 

  املستلمة اجلهات

 جمموعة سامبا املالية
 طريق امللك عبد العزيز

 ١١٤٧٦الرياض 
 اململكة العربية السعودية

 ٢١٧٧٩٧٩ ١١ ٩٦٦+فاكس:  ٢٠٠٠ ١٢٤ ٨٠٠ هاتف:
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 تالتعريفا

 إجمايل قيمة اإليجار السنوي
يعني جمموع قيم اإليجارات التعاقدية السنوية القائمة وفق للتاريخ معني لعقار معني، وهي قيمة تقديرية ال 

 مع مستأجرين جدد. تأخذ يف االعتبار تواريخ انتهاء و/أو جتديد العقود املتعددة وفرتات اإلحالل بعقود جديدة

 أمني احلفظ
يعني شركة اإلمناء لالستثمار، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة يف الرياض باململكة العربية 

وهي مرخصة كـ "شخص مرخص له" مبوجب ترخيص هيئة  ١٠١٠٢٦٩٧٦٤السعودية حتت سجل جتاري رقم 
 .٠٩١٣٤-٣٧رقم   السوق املالية 

 أراضي شاغرة
األراضي التي سميت ("األراضي املطورة") وفقا ملا ورد يف الالئحة التنفيذية  لنظام رسوم األراضي يعني 

 البيضاء واملعرفة بـ" االراضي الفضاء التي اعتمد تخطيطها بشكل نهائي من اجلهة اخملتصة".

 يعني أي أصل عقاري ينتفع به الصندوق. االستثمار

 األراضي البيضاء
وفقا ملا ورد يف الالئحة التنفيذية   م والغري مطورة والتي تخضع لرسوم األراضي البيضاء.هي األراضي اخلا

 .لنظام رسوم األراضي البيضاء

 األرباح الرأس مالية
تعني الزيادة احملققة يف سعر بيع عقار شامالً تكلفة البيع مقارنةً بسعر االستحواذ عليه شامالً لتكاليف 

 االستحواذ.

 عليه الطرف املؤمن
مدير الصندوق، أو أي من املدراء واملسئولني واملوظفني والوكالء واملستشارين التابعني له يعني أي من 

والشركات التابعة واألطراف ذات العالقة، وأمني احلفظ، ووكيل الطرح وكل مطور ومدير أمالك واملراقب 
 .الشرعي وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية وجملس إدارة الصندوق

 الطرف ذو العالقة

يعني أياً مما يلي: (أ) مدير الصندوق؛ (ب) أمني احلفظ؛ (ج) مطور معني من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق 
بالصندوق؛ (د) أي شركة تقييم يستعني بها الصندوق لتقييم أصول الصندوق؛ (هـ) احملاسب القانوين للصندوق؛ 

من وحدات الصندوق؛  %٥ز) أي مالك للوحدات ميتلك أكرث من (و) كل عضو من أعضاء جملس إدارة الصندوق؛ (
(ي) أي شخص أو كيان يتحكم يف أي من األطراف املذكورة أو يكون تابعاً لها؛ (ح) أي من املدراء التنفيذيني أو أي 

 من موظفي األطراف املذكورة؛ (ط) أي من مستشارين الصندوق املشار إليهم يف هذه الشروط واألحكام.

 تعني إحدى وحدات الصندوق. دةالوح

 يعني الطرح العام للوحدات وفقاً لهذه الشروط واألحكام. الطرح

 املدير اإلداري
وشخص  ،٤٠٣٠١٩٤٩٩٤يعني سدكو كابيتال، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة حتمل ترخيص جتاري رقم 

 .١١١٥٧-٣٧مرخص له من السوق املالية السعودية مبوجب ترخيص رقم 

 احملاسب القانوين
يعني كي بي إم جي الفوزان وشركاه أو أي شركة أخرى تضم حماسبني قانونيني دوليني وذلك حسبما يتم تعيينه 

 من قبل مدير الصندوق من وقت آلخر.

احملفظة االستثمارية 
 املبدئية

ا من قبل والتي سوف يتم االستحواذ عليه ١تعني أصول معينة مملوكة من جانب صندوق سدكو اخلاص 
الصندوق قبل تاريخ اإلدراج، حيث ان األصول موضحة ضمن الباب األول مع العلم أن مدير الصندوق وأطراف ذات 

من هذه الشروط األول كما هو موضح يف الباب  ١عالقة ميلكون وحدات يف صندوق سدكو كابيتال اخلاص 
 .واألحكام

 املستشار املايل
ومرخصة من  ١٠١٠٢٣١٤٧٤شركة مساهمة مقفلة حتمل سجل جتاري رقم يعني شركة األهلي املالية، وهي 

 .٠٦٠٤٦-٣٧قبل هيئة السوق املالية كشخص مرخص له مبوجب ترخيص رقم 
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 االستثمارات املؤقتة
يعني استثمارات منخفضة اخملاطر  والتي من املستهدف أن يتم حتويلها إىل نقد خالل سنة واحدة، وميكن 

والتي تقتصر على عمليات املرابحة املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وحسابات تسييلها بسرعة نسبياً 
 الودائع والصكوك وصناديق أسواق املال.

وكيل الطرح أو "األهلي 
 كابيتال"

تشري إىل شركة األهلي املالية وهي شركة سعودية ذات مسئولية حمدودة مسجلة مبوجب سجل جتاري رقم 
 .٠٦٠٤٦-٣٧هيئة السوق املالية مبوجب ترخيص رقم  مرخصة من ١٠١٠٢٣١٤٧٤

 املراقب الشرعي
يف الفقرة مبني تعني شركة سدكو كابيتال (مدير الصندوق) بصفتها املراقب الشرعي للصندوق، كما هو 

 )."املراقب الشرعي وااللتزام" ضمن الباب الثاين "٣("ش 

 مدققة خاصة بها فيما يتعلق بالصندوق.تعني أي فرتة يتم إعداد تقارير  الفرتة احملاسبية

أو  هيئة السوق املالية
 "الهيئة"

 تعني هيئة السوق املالية السعودية.

 الرقابة الشرعيةهيئة 
تعني الهيئة املكونة من ثالثة علماء شريعة يكونون معروفني بشكل جيد يف جمال الشريعة والتمويل 

 هيئة الرقابة الشرعية يف سدكو كابيتال. املعاصر واالستثمارات والذين يشكلون جمتمعني

 وحدات تأجريية
مساحات حمددة ضمن وحدات متكاملة ومستقلة قابلة للتأجري مع تعدد اصنافها وفقا الستخداماتها ما بني 

 وحدات مكتبية او جتارية (حمالت جتزئة) او سكنية وما اىل ذلك.

 )."انقضاء الصندوقضمن الباب الثاين " ("ل" وفقاً للفقرةالصندوق تشري إىل حالة تتسبب يف إنهاء  حالة إنهاء

 يعني أي يوم تفتح فيه البنوك أبوابها للعمل يف الرياض باململكة العربية السعودية. يوم العمل

 يعني أي يوم هجري أو ميالدي، سواء كان يوم عمل أو غري ذلك.  يوم تقوميي

 )."تقييم أصول الصندوق("ي" ضمن الباب الثاين " للفقرةيعني اليوم الذي يتم فيه تقييم أصول الصندوق وفقاً  يوم التقييم

الئحة األشخاص املرخص 
 لهم

-٢١بتاريخ  ١-٨٣-٢٠٠٥تعني الالئحة التي حتمل نفس االسم والصادرة من قبل هيئة السوق املالية بقرار رقم 
 حسب تعديالتها من وقت آلخر.م)  ٢٠٠٥-٦-٢٨ه (املوافق  ١٤٢٦-٥

الئحة صناديق االستثمار 
 العقاري

-١٩واملؤرخ يف  ١-١٩٣-٢٠٠٦تعني االئحة التي حتمل نفس االسم والصادرة عن هيئة السوق املالية بقرار رقم 
 م) وذلك حسب تعديالته من وقت آلخر. ٢٠٠٦-٧-١٥ه (املوافق  ١٤٢٧-٦

تعليمات صناديق االستثمار 
 تداولةالعقاري امل

تعني التعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة الصادرة من قبل هيئة السوق املالية وفقاً 
 م). ٢٤/١٠/٢٠١٦ه (املوافق  ٢٣/١/١٤٣٨املؤرخ يف  ٦-١٣٠-٢٠١٦لقرارها رقم 

 طريق متلكها.يعني املستثمر الذي يقوم باالستثمار يف واحدة أو أكرث من الوحدات عن  مالك الوحدات

 مالك وحدات من اجلمهور
أو أكرث من الوحدات، (ب)  %٥(أ) مالك وحدات ميلك  :بيانهم اآلتي من يكون ال أن علىيعني أي مالك وحدات 

 يف جملس إدارة الصندوق. وعض أوق أو أي من تابعيه؛ أو (ج) مدير الصندو

 لالشرتاك يف الصندوق خالل فرتة الطرح.يعني املبلغ الذي يساهم به مالك الوحدات  مبلغ االشرتاك

 جملس إدارة الصندوق
جملس "" ضمن الباب الثاين ١أعضاء وفقا التفصيل املوضح يف الفقرة ("م  ٥يتكون من جملس إدارة هو 

 ).اإلدارة"

سدكو أو " مدير الصندوق
 "كابيتال

مقفلة حتمل سجل جتاري رقم وهي شركة مساهمة سعودية يعني الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية، 
 .١١١٥٧-٣٧وشخص مرخص له من جانب هيئة السوق املالية مبوجب الرتخيص رقم  ٤٠٣٠١٩٤٩٩٤



 ريت	كابيتال	سدكو	صندوق   كابيتال	سدكو
	واألحكام	الشروط   

	 	 	١٦ 

 مدة الصندوق
وفقاً لتقدير مدير ملدة مماثلة عاماً من تاريخ اإلدراج، قابلة للتجديد  ٩٩تشري إىل مدة الصندوق والبالغة 

 .السوق املاليةالصندوق وبعد احلصول على موافقة هيئة 

 معامالت

يعني املعامالت بني الصندوق ومدير الصندوق أو الشركات التابعة له أو مع غريها من الكيانات األخرى التي 
متتلك فيها شركة "سدكو كابيتال" حقوقاً مباشرة أو غري مباشرة. والتي تشمل على سبيل املثال، معامالت 

ار املايل املشارك واملدير اإلداري أو مدير األمالك أو املطور أو لتقدمي خدمات معينة للصندوق مثل املستش
 ." ضمن الباب الثاين "املعامالت اخلاصة باألطراف ذوي العالقة")٤("ق كما هو مبني يف الفقرة الوسيط، 

 منوذج االشرتاك
رتي عقد ملزم قانوناً يشتعني الوثيقة التي توضح مبلغ اشرتاك مالك الوحدات يف رأس املال، والتي تكون مبثابة 

 املستثمر مبوجبه الوحدات بعد اعتماد تلك االتفاقية من قبل مدير الصندوق.

 هي قيمة العقار مضافا اليها أي تكاليف او مصاريف اخرى لالستحواذ عليه. سعر شراء العقار

 عوائد جمدية
االستثمارات املشابهة يف ذات الفئة من األصول تعني معدالت العوائد املستهدفة التي تساوي أو تفوق عوائد 

.  أو فئات استثمارية أخرى قابلة للمقارنة كما يراه مدير الصندوق مناسباً

 عقارات متعددة املستأجرين
يعني عقارات تتكون من وحدات متعددة يتم تأجري وحداتها اىل عدد من املستأجرين بعقود تأجري متعددة 

 الشروط واملدد والضمانات. ومنفصلة وقد تتنوع من حيث

 عقارات احادية املستأجر

عقارات قد تتكون من وحدة او وحدات تأجريية متعددة ولكنها تؤجر جميعها ملستأجر واحد غالبا بعقد واحد، 
وغالبا يحق للمستأجر بتأجري وحدات العقار بالباطن ومبعرفة وموافقة املالك، وغالبا ما يكون عقد التأجري من 

وع صايف من جميع مصاريف إدارة وتشغيل وصيانة العقار حيث يتحمل املستأجر جميع تلك التكاليف هذا الن
 واملصاريف.

 تشري إىل الفرتة التي يتم خاللها طرح وحدات الصندوق على املستثمرين. فرتة الطرح

 صايف قيمة اإليجار

الك وتكاليف إدارة التشغيل وتكاليف اخلدمات يعني إجمايل قيمة اإليجار السنوي مطروحا منها تكاليف إدارة األم
(إن وجدت حيث تعتمد تكاليف إدارة األمالك على إذا كان العقار احادي املستأجر أو متعدد املستأجرين وتعتمد 

تكاليف إدارة التشغيل وتكاليف اخلدمات على ما مت االتفاق عليه يف كل عقد على حدا)، وهي قيمة تقديرية ال 
بار تواريخ انتهاء و/أو جتديد العقود املتعددة وفرتات اإلحالل بعقود جديدة مع مستأجرين جدد، تأخذ يف االعت

كما ان التكاليف املطروحة من اجمايل التكاليف املذكورة تقديرية فيما يخص التكاليف املتغرية مثل (ودون 
 احلصر) قطع الغيار واملواد اإلستهالكية املتحملة خالل فرتة معينة.

 قيمة األصول صايف
تقييم " ضمن الباب الثاين "٢ي ("كما هو مبني يف الفقرة يعني صايف قيمة أصول الصندوق والتي يتم حتديدها 

 )."أصول الصندوق

 ، وهو صندوق عقاري خاص تديره سدكو كابيتال.١يعني صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري  ١صندوق سدكو اخلاص 

 قيمة العقار
ة هيئمن قٍبل المعتمدين قيمة العقار هي متوسط قيمة التقييم املعدة من قبل مقيمني مهنيني مستقلني 

 يف تاريخ معني. السعودية للمقيمني املعتمدين

 أي الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية. ريال سعودي

 احلفظ لتحتفظ مبلكية أصول الصندوق. ألمني تابعة تعني شركة ذات مسئولية حمدودة شركة ذات غرض خاص

 يعني تاريخ إدراج وحدات الصندوق يف السوق وإتاحتها للتداول. تاريخ اإلدراج

 يعني التاريخ الذي بحلوله تنتهي فرتة طرح الصندوق. تاريخ اإلقفال

 تعني شركة السوق املالية السعودية. تداول
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 تكاليف إدارة األمالك

 التشغيل، مدير على واإلشراف اإليجارات وحتصيل املستأجرين وعالقات وعقوده التأجري إدارة تكاليف يعني
 نم ثابتة تعاقدية كنسبة وحتسب معه، املتعاقد األمالك ملدير وتدفع املعني العقار دخل جممل على وحتمل
 .  يجاراإل قيمة إجمايل تغري مع رييتغ تقديري مبلغ وامنا ثابت مبلغ ليست هي بالتايل التأجري، متحصالت جممل

 متعددة وعقارات املستأجرين احادية عقارات بني مقسمة الصندوق استثمار حمل العقارات أن وباعتبار
 نم أمالك مدير تعيني ويتم العالقة ذات املستأجر قِبل من املستأجرين أحادية العقارات إدارة يتم املستأجرين،

 .املستأجرين متعددة بالعقارات يتعلق فيما الغري

 تكاليف إدارة التشغيل

يعني تكاليف إدارة تشغيل وصيانة العقار املعني، وحتمل على جممل دخل ذلك العقار املعني وتدفع ملدير 
و/أو مدراء التشغيل املتعاقد معهم حسب التخصص (على سبيل املثال وليس احلصر صيانة التكيف 

معدات الوقاية من ومكافحة احلريق، خدمات األمن، خدمات النظافة، صيانة والكهرباء، صيانة السباكة، صيانة 
املصاعد) وجزء منها يتم التعاقد عليه مببالغ سنوية ثابتة وجزء يتغري وفقا لإلستهالك (مثل قطع الغيار واملواد 

ويتم  ية للعقاراإلستهالكية)، بالتايل هي ليست مبلغ ثابت وامنا مبلغ تقديري يتغري وفقا للحاجات التشغيل
تقديرها كنسبة من اجمايل قيمة اإليجار السنوي للعقار لغرض تقدير صايف قيمة اإليجار. ولتجنب الشك، يتم 

 فرض هذه التكاليف على الصندوق بناءً على التكلفة الفعلية دون أي هوامش ربح لصالح مدير الصندوق.

 تكاليف اخلدمات

ل أي عقار معني وهي على سبيل املثال وليس احلصر مصاريف تكاليف اخلدمات العامة الالزمة لتشغي
الكهرباء، واملياه، والصرف الصحي و/او أي تكاليف و/او مصاريف اخرى تفرضها الدولة او البلديات او اجلهات 
اخملتصة مثل الضرائب او رسوم خدمات البنية التحتية او رسوم اصدار رخص التشغيل وما اىل ذلك. ولتجنب 

م فرض هذه التكاليف على الصندوق بناءً على التكلفة الفعلية دون أي هوامش ربح لصالح مدير الشك، يت
 الصندوق.

 ضوابط االستثمار الشرعية
تعني ضوابط الشريعة اإلسالمية اخلاصة بالصندوق واملعتمدة من جانب هيئة الرقابة الشرعية لسدكو كابيتال 

 على النحو الوارد يف امللحق (ب).الستثمارات، والتي بناءً عليها يحدد الصندوق صالحية ا

املتوسط احلسابي الثنني من 
 التقييمات املستقلة

عبارة عن جمموع التقييمات األثنني املقدمة فيما يخص العقار التابع للصندوق، مقسوماً على عددها (التقييم 
 .٢تقسيم األول + التقييم الثاين) 

 الرهن احليازي
أو القيام بأي تصرف ناقل للملكية حتى استيفاء  فاظ بالصكوك دون حق التصرف فيهااالحت هو رهن يخول الدائن

 .قيمة القرض
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 ملخص التنفيذي
متوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية. ويعمل الصندوق وفقاً لالئحة مقفل إن صندوق سدكو كابيتال ريت هو صندوق استثمار عقاري متداول 

العقاري والتعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة الصادرة عن هيئة السوق املالية. وعقب تاريخ اإلقفال، يتم إدراج صناديق االستثمار 
عاماً من  ٩٩الصندوق يف السوق املالية السعودية وسيتم التداول يف وحداته مبا يتماشى مع األنظمة واللوائح املعمول بها. وتكون مدة الصندوق 

وفقاً لتقدير مدير الصندوق عقب احلصول على موافقة هيئة السوق املالية. وسوف يبلغ حجم األصول  ملدة مماثلة تاريخ اإلدراج، وقابلة للتجديد
 كحد أقصى. (ستمائة وخمسون مليون ريال سعودي) ريال سعودي  ٦٥٠،٠٠٠،٠٠٠") إجمايل القيمة املستهدفةاألولية للصندوق ("

 

تقوم شركة سدكو كابيتال بإدارة الصندوق، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة مُرخصة من جانب الهيئة كـ"شخص مرخص له" مبوجب الرتخيص 
م). ويتمثل النشاط الرئيسي لشركة سدكو كابيتال، والتي تتخذ من مدينة جدة باململكة ١٩/٤/٢٠٠٩هـ (املوافق ٢٣/٠٤/١٤٣٠بتاريخ  ١١١٥٧-٣٧رقم 
لية ة السعودية مقرًا لها، يف إدارة الرثوات وإدارة األصول واخلدمات االستشارية ومتويل الشركات وخدمات احلفظ لألفراد ذوي املالءة املاالعربي

إدارة  تالعالية، واملكاتب العائلية واملؤسسات املالية والسيادية ، ويضم فريق االستثمار لدى سدكو كابيتال مهنيني ذوي خربات خمتلفة يف جماال
وهو  ،("UNPRI“) سدكو كابيتال من األطراف املوقعة على مبادئ األمم املتحدة لالستثمار املسؤولاألصول واالستثمارات املصرفية. ويشار إىل أن 

ر مار وحتليل خماطاإلطار القائم على مبدأ يهدف إىل تشجيع األخذ بعني االعتبار اخلصائص البيئية واالجتماعية وأخرى تتعلق باحلوكمة عند االستث
 .")ESG(“لالستثمار 
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 ملخص الصندوق

 اسم الصندوق ونوعه
ومتوافق مع أحكام مقفل  عام اسم الصندوق هو "صندوق سدكو كابيتال ريت"، وهو صندوق استثمار عقاري متداول

عودية ويخضع للوائح الشريعة اإلسالمية، مت إنشاؤه مبوجب األنظمــة واللوائح املعمول بها يف اململكة العربية الس
 وتعليمات هيئة السوق املالية.

 األهداف االستثمارية

 الوحدات مالكي على دوري دخل وتوزيع، ودوريٍتأجريي  لدخ لتحقيق ةحواذ على عقارات مطورة تطويراً انشائياً قابلاالست
من نهاية شهر يونيو  عمليوم  ٣٠خالل مدة  وذلك ندوقمدة الص خالل الصندوق أرباح صايف من %٩٠ عن يقل ال مبا

 تثمارهااس يعاد والتي العقارية األصول بيع عن الناجتة مالية الرأس األرباح باستثناء وذلك ،كل سنة ميالدية وديسمرب من
 مبا يخدم مصالح مالكي الوحدات. إضافية أصول يف

 .(عشرة ريال سعودي) ريال سعودي ١٠ سعر الوحدة

 وحدة). خمسمائةوحدة ( ٥٠٠ريال سعودي) وذلك مقابل  آالف خمسةريال سعودي  ( ٥،٠٠٠ األدنىاالستثمار 

عدد الوحدات 
 للجمهور املطروحة

 ).وحدة مليون وستون خمسة( وحدة ٦٥،٠٠٠،٠٠٠

إجمايل رأس مال 
 الصندوق بعد الطرح

 (ستمائة وخمسون مليون ريال سعودي). ريال سعودي٦٥٠،٠٠٠،٠٠٠

األقصى احلد 
 لالشرتاك يف

لكل الصندوق 
 مستثمر 

 ريال سعودي (اثنان وثالثون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي). ٣٢،٥٠٠،٠٠٠

 السعودي.ريال ال عملة الصندوق

مدير الصندوق 
واملستشار املايل 

 املشارك

، وهي ٤٠٣٠١٩٤٩٩٤شركة سدكو كابيتال هي شركة سعودية مساهمة مقفلة مسجلة مبوجب سجل جتاري رقم 
 .١١١٥٧-٣٧شخص مرخص له من قبل هيئة السوق املالية برتخيص رقم 

 مدة الصندوق
وفقاً لتقدير مدير الصندوق  ملدة مماثلة عاماً من تاريخ اإلدراج، قابلة للتجديد(تسعة وتسعون)  ٩٩تكون مدة الصندوق 

 على موافقة هيئة السوق املالية.  وبعد احلصول

 .")الصندوق يف االستثمار خماطر"الثاين  الباب" ضمن ز("الفقرة ملزيد من املعلومات يرجى قراءة و متوسط اخملاطرةمستوى 

سياسة وتوقيت 
 توزيع األرباح

من صايف أرباح  %٩٠قل عن يهدف مدير الصندوق بأن يقوم بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية على املستثمرين بنسبة ال ت
 الرأس األرباح باستثناء وذلك ،كل سنة ميالدية من وديسمربمن نهاية شهر يونيو  تقوميييوم  ٩٠خالل مدة  الصندوق

   مالكي الوحدات.  مصالح مبا يخدم إضافية أصول يف استثمارها يعاد والتي العقارية األصول بيع عن الناجتة مالية

التوزيعات 
 املستهدفة

، وذلك بحسب آخر قوائم مالية سنوياً من صايف أرباح الصندوق %٩٠الوحدات عن ال تقل نسبة األرباح املوزعة على مالكي 
 . مدققة

التوافق مع ضوابط 
 االستثمار الشرعية

 ).بيف امللحق (يقوم الصندوق باالستثمار والتعامل بطريقة تتوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية الواردة 

 عدد مرات التقييم 
 مقيمنيلل السعوديةهيئة المن قٍبل معتمدين األقل، من قبل مقيمني اثنني مستقلني  مرة واحدة كل ستة أشهر على

ديسمرب من كل سنة  ٣١يونيو و  ٣٠وتعكس التقييمات ذات العالقة قيمة أصول الصندوق كما هو بتاريخ  .عتمدينامل
 ميالدية.

 رسوم االشرتاك
قيمة مبالغ االشرتاكات اخملصصة، تُدفع عند التقدم  من %٢.٠ نسبةرسوم إشرتاك بيدفع املستثمر ملدير الصندوق 
  .فقط لشراء الوحدات خالل فرتة الطرح

 أتعاب اإلدارة
 قدماًم تُدفَع ،تقييممن صايف قيمة األصول حسب آخر سنوياً  %١ بقيمةالصندوق ملدير الصندوق أتعاب إدارة  دفعي

 .بشكل نصف سنوي
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 أتعاب األداء

، الواحدة للوحدة األسمية القيمة على سنوية توزيعات صايفك %٧يف حال حقق الصندوق توزيعات نقدية تتجاوز نسبة 
، والتي تدفع بشكل سنوي. %٧أي مبلغ يزيد عن عائد  من %٢٠بقيمة  أتعاب حتفيزيةالصندوق  دفع الصندوق ملديري

من قيمة األرباح الرأس مالية احملققة (شاملة  %١٠تحق نسبة إىل املبلغ املستحق على الزيادة يف العائد، يس وإضافةً
 عند بيع عقارات الصندوق. االستحواذ والبيع)تكاليف الصفقة على سبيل املثال وليس احلصر رسوم الوساطة ورسوم 

 رسوم احلفظ
ملرة واحدة عند تاريخ إقفال  (ثالثون ألف ريال سعودي)ريال سعودي  ٣٠،٠٠٠بقيمة  ومرسيدفع الصندوق ألمني احلفظ 

 قيمة األصول، مبا ال من صايف %٠.٠٤بواقع  ةسنوي ومرسفرتة الطرح كرسوم تأسيس. وبعد ذلك، يستحق أمني احلفظ 
 تدفع بشكل نصف سنوي. ،(مئتان الف ريال سعودي) ريال سعودي ٢٠٠،٠٠٠يقل عن 

رسوم االستحواذ 
 والبيع

من سعر شراء أو بيع كل أصل عقاري يستحوذ عليه أو يبيعه  %٠.٧٥ يمةرسوم بق يدفع الصندوق ملدير الصندوق
الصندوق لقاء جهوده يف إيجاد فرص االستثمار أو البيع وإمتام عمليات البيع والشراء للعقار التابع للصندوق. ولتجنب 

 ء نقل ملكية احملفظةالشك، تُستحق هذه الرسوم بصرف النظر عن أي زيادة حمققة يف العائد للصندوق وال تستحق لقا
 االستثمارية املبدئية.

 وساطةرسوم 
وفقاً يتم التفاوض عليها ومن قيمة االستحواذ على كل استثمار،  %٢.٥٠رسوم تصل إىل  يدفع الصندوق للوسيط العقاري

من ملمارسات السوق املتعارف عليها. ولتجنب الشك، يحق ملدير الصندوق (و/أو أطراف ذات العالقة) قبض نسبة 
 رسوم الوساطة. وال تستحق هذه الرسوم على نقل ملكية احملفظة االستثمارية املبدئية.

 رسوم ترتيب التمويل

أو أي شركة ذات  كتمويل للصندوقمن كل مبلغ يحصل عليه  %١.٢٥يدفع الصندوق ملدير الصندوق رسوم تبلغ نسبة 
وذلك مقابل جهوده يف هيكلة وتوفري التمويل  (دون أي رسوم أو هوامش ربح)، خاص خالل مدة الصندوق غرض

تغطي رسوم الرتتيب املستحقة للبنك هي و ،للصندوق. وتكون هذه الرسوم مستحقة الدفع فور إمتام أي صفقات متويل
 .املقرض وأتعاب التقييم واألتعاب القانونية ورسوم دراسة اجلدوى املتعلقة بالتمويل

رسوم اخلدمات 
 اإلدارية

 نصف بشكل تُدفع الصندوق، أصول قيمة صايف من سنوياً %٠.٠٥ بقيمة سنوياً رسماً اإلداري للمدير وقالصند يدفع
 صايف احتساب احلصر وليس املثال سبيل على اإلدارة األعمال جميع لقاء اإلداري للمدير الرسوم هذه وتستحق. سنوي
 الدفاتر وحفظ احملاسبية العمليات متضمنة يومي بشكل الصندوق عمليات وادارة  دوري بشكل الصندوق أصول قيمة

 .احلسابية

أتعاب احملاسب 
 القانوين

ريال سعودي (خمسة وثمانون الف ريال سعودي)، والتي قد  ٨٥،٠٠٠يدفع الصندوق للمحاسب القانوين اتعاب سنوية بقيمة 
 يةاملال السوق هيئة ولوائح ملتطلبات طبقا عنها اإلفصاح ويتم السوق يف السائدة األسعار حسبتتغري من وقت الخر 

 .العالقة ذات

 .من اجمايل الدخل التأجريي لكل عقار %٧وفقاً ملمارسات السوق املتعارف عليها والتي التتجاوز يتم التفاوض عليها  مالكأتعاب إدارة األ

رسوم هيكلة 
 االستثمار

 ال و فقط التطويرمن قيمة  %١.٥الصندوق رسوم بنسبة يف حال قيام الصندوق بأنشطة التطوير العقاري، يستحق مدير 
 احلصر، ال املثال سبيل على ومنها عدة، بأموروذلك مقابل قيامه  يف كل مشروع تطوير عقاري األرض قيمة يشمل

 .برتتيب الصفقة العقارية مبا يف ذلك إيجاد العقار املناسب و املستاجر املناسب واالشراف على إدارة عمليات التطوير
.  ولتجنب الشك، ال تنطبق هذه الرسوم على العقارات املطورة تطويراً انشائياً

 أتعاب املطور
وفقاً ملمارسات السوق يتم التفاوض عليها يف حال قيام الصندوق بأنشطة التطوير العقاري، يستحق املطور رسوماً 

هذه الرسوم على العقارات املطورة تطويراً ولتجنب الشك، ال تنطبق  .املتعارف عليها دون أي حد أدنى أو أقصى لها
 .  .املطور أتعاب عن الوحدات ملالكي اإلفصاح سيتم العقاري التطوير بأنشطة الصندوق قيام حال ويفانشائياً

أتعاب أعضاء جملس 
 إدارة الصندوق

(ثالثون الف ريال ريال سعودي  ٣٠،٠٠٠مبلغ وقدره عضاء جملس إدارة الصندوق املستقلني ألأتعاب  يدفع الصندوق
ريال سعودي (ستون الف ريال سعودي) سنويا،  ٦٠،٠٠٠جاوز اتعاب جملس إدارة الصندوق سعودي) سنويا لكل عضو، ولن تت

 وجتنبا للشك لن يدفع الصندوق أي اتعاب لالعضاء غري املستقلني.

 رسوم رقابية
 بشكل تُحتسب سنوياً،) سعودي ريال مسمائةوخ آالف سبعة( سعودي ريال ٧،٥٠٠ بقيمة رقابية رسوم الصندوق يدفع

 .سنوي أساس على وتُدفع تقومي يوم كل يف تراكمي

 رسوم نشر
 يوم كل تراكمي بشكل تُحتسب سنوياً،) سعودي ريال آالف خمسة( سعودي ريال ٥،٠٠٠ بقيمة نشر رسوم الصندوق يدفع
 .املطالبة عند وتُدفع تقومي

 املراقبأتعاب 
 الشرعي

حسبما يتم اإلتفاق عليه بني مدير سنويًا،  (ثالثون ألف ريال سعودي) ريال سعودي ٣٠،٠٠٠يدفع الصندوق للمراقب الشرعي 
وتدفع ، . وتُدفَع الرسوم املذكورة على أقساط متساوية على أساس ربع سنويالصندوق واملراقب الشرعي للصندوق
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املبالغ لهيئة الرقابة الشرعية وأي جهة أخرى فيما يتعلق بأي أمور  الرسوم للمراقب الشرعي الذي يكون مسؤوالً عن دفع
 تتعلق بأحكام الشريعة.

رسوم مركز اإليداع 
(رسوم إنشاء ملكية 

 الوحدات)

(خمسون ريال سعودي  ٥٠،٠٠٠:السعودية املالية السوق لدى اإليداع مركز يف للتسجيلالرسوم اآلتية  الصندوق يدفع 
(خمسمائة ريال سعودي  ٥٠٠،٠٠٠ودي لكل مالك وحدات وبحد أقصى ريال سع ٢ضافة إىل باإلالف ريال سعودي) 
 تُدفَع إىل مركز اإليداع يف مقابل إنشاء سجل ملالكي الوحدات؛ والف ريال سعودي) 

تُدفَع إىل مركز اإليداع يف مقابل إدارة سجل ملالكي  (اربعمائة الف ريال سعودي) ريال سعودي ٤٠٠،٠٠٠
 .السوق املالية السعوديةوتكون الرسوم املذكورة عرضة للتعديل كما يتم حتديده من قبل  الوحدات.

رسوم اإلدراج يف 
السوق املالية 

 السعودية
 

 يتم دفع رسوم اإلدراج اآلتية من الصندوق:

رسوم استمرار  رسوم إدراج أولية؛ و(خمسون الف ريال سعودي) ريال سعودي  ٥٠،٠٠٠رسوم اإلدراج االويل: 
الف ريال سعودي)  (خمسونريال سعودي  ٥٠،٠٠٠أدنى  بحدومن القيمة السوقية للصندوق  %٠.٠٣اإلدراج: 

وتكون الرسوم املذكورة عرضة للتعديل كما يتم  ).(ثالثمائة الف ريال سعودي ريال سعودي ٣٠٠,٠٠٠وبحد أقصى 
 .السوق املالية السعوديةحتديده من قبل 

 مصاريف أخرى

 إدارة تكاليف  احلصر ال الذكر سبيل على منها أخرى ورسوم أتعاب مباشر غري أو مباشر بشكل الصندوق على يرتتب دق
 الح يف( والزكاة احملاميني وأتعاب الصندوق عليه يستحوذ الذي العقار على التأمني رسوم و اخلدمات وتكاليف التشغيل
 البلديات وأتعاب) الوحدات ملالكي اخلاصة الزكاة ذلك واليشمل  املتدوالة العقاري اإلستثمار صناديق على تطبيقها
 املعماريني واملهندسني املساحني وأتعاب الهندسي االستشاري وأتعاب التثمني وأتعاب احلكومية واألتعاب

 بالصندوق املتعلقة الفعلية واملصاريف الرسوم إال خصم يتم لن األحوال جميع ويف. الداخلية الديكورات ومهندسني
 %١ نسبته ما املصاريف هذه مثل تتجاوز أال املتوقع ومن. الصندوق إدارة جملس موافقة على احلصول بعد ومشاريعه

 .   مدققة مالية قوائم آخر بحسب وذلك سنويا، الصندوق أصول قيمة اجمايل من

 او سدادها حيث انها من مسؤوليات مالكي الوحدات.لن يقوم مدير الصندوق باحتساب الزكاة او الضربية  الزكاة والضريبة

 حقوق التصويت

 من %٥٠ من أكرث يحق ملالكي الوحدات التصويت يف اجتماعات مالكي الوحدات. باإلضافة إىل ذلك، جتب موافقة أغلبية
 مالكي الوحدات إلقرار كل "تغيري أساسي" على الصندوق. ويعترب يف حكم التغيري األساسي:

 ملهم يف أهداف الصندوق أو طبيعته؛التغيري ا

 التغيري الذي قد يكون له تأثري سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق؛

 التغيري الذي يكون له تأثري يف وضع اخملاطر للصندوق؛

 .بعد الطرح رأسمال الصندوقإجمايل زيادة 

 القيود على التحويالت
وق الس يف متداولة عقارية استثمار صناديق وحدات تداول بها يتم التي الطريقة بنفس الصندوق يف الوحدات تداول يتم

 اءالوسطـ عرب السوق خالل من اليومية التداول ساعات خالل الوحدات وشراء بيع الوحدات ملالكي ويجوز. املالية السعودية
 .لهم املرخص املاليني

 عوامل اخملاطرة
الواردة  )الصندوق يف االستثمار خماطر( (ز)٢ اخملاطر املتعلقة باالستثمار يف الصندوق. وتتضمن الفقرةهناك بعض 

أمثلة على هذه اخملاطر، والتي يجب على املستثمر احملتمل أن يدرسها بعناية قبل يف الباب الثاين (الشروط واألحكام) 
 اتخاذ قرار االستثمار يف الصندوق.

 النظام النافذ
ع صندوق االستثمار العقاري إىل أنظمة اململكة العربية السعودية واللوائح النافذة الصادرة من قبل هيئة السوق يخض

 املالية. 
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 املبدئية االستثمارية احملفظة عن نبذة – ١  الباب
 صيلوبتف أدناه، اجلدول يف مبني هو كما اململكة يف قطاعات عدة يف تستخدم عقارات سبعة على للصندوق املبدئية االستثمارية احملفظة تتكون
 قد أنه علماً"). الصندوق فيها يستثمر سوف التي العقارية األصول ألنواع وصف" الثاين الباب ضمن" ١ و(" الفقرة يف مبني هو كما الفقرة يف أكرث

 .أدناه املوضحة للصندوق االستثمارية االسرتاتيجيات مع يتماشى مبا املستقبل يف إضافية عقارات على الصندوق يستحوذ

 

 املدينة االستخدام اسم العقار

 الرياض فندقي الفندقية للشقق احلياة ) برج١العقار (

 جدة جتاري ) هايرب بنده جدة٢العقار (

 الرياض جتاري ) هايرب بنده الرياض٣العقار (

 جدة مكتبي مبنى النيابة العامة   )٤( العقار

 الرياض سكني السكني ) جممع اجلزيرة٥العقار (

 جدة جتاري/مكتبي مركز الروضة لألعمال )٦(العقار 

 جدة جتاري/مكتبي مركز اخلالدية لألعمال) ٧العقار (

 

من قِبل مدير الوقت احلايل  يفيُدار  مطروح طرح خاص استثمار عقاري صندوقويعتزم الصندوق االستحواذ على احملفظة االستثمارية املبدئية من 
طرحاً  مطروح، خاص مدر للدخل عقارياستثمار وهو صندوق  ")،١ اخلاص سدكو صندوق(" ١سدكو كابيتال للدخل العقاري  الصندوق، وهو صندوق

مع العلم  مبالغ اشرتاكات من املستثمرينريال سعودي ك ٣٣٠،٦٠٠،٠٠٠م حيث مت جمع مبلغ ٢٠١٣يف شهر ديسمرب ه مت إقفال فرتة طرحالذي  خاصاً
 . %١.٣٦متثل نسبة  ١ير الصندوق ميلك وحدات يف صندوق سدكو اخلاص ان مد

 

مطورة تطويراً انشائياً مدرة للدخل بقطاعات خمتلفة. ويعتزم الصندوق باالستحواذ على  االستحواذ على ثمانية عقاراتب ١وقام صندوق سدكو اخلاص 
قام مدير الصندوق، نيابة عن الصندوق (املشرتي) بإبرام لهذا الغرض، و .هكما هو مبني يف اجلدول أعال ١سبعة عقارات من صندوق سدكو اخلاص 

. وبهذا اخلصوص يشار إىل أنه قام مدير الصندوق )١البائع (صندوق سدكو اخلاص مع  ةمنفصلة لكل عقار على حدو ملزمة  اتفاقية بيع وشراء
  للصندوق.  املبدئية يةمحفظة االستثماربيع الـعلى  ١صندوق سدكو اخلاص مالكي الوحدات يف موافقة جميع على  باحلصول

وصف على من هذه الشروط واألحكام وصف ألنواع األصول العقارية التي سوف يستثمر فيها الصندوق") "" ضمن الباب الثاين ١و ("الفقرة  تتضمن و
ت كتابة عدل واملستندا واملعتمدة مني مت احلصول عليها من الصكوك الرسمية لكل عقار من عقارات احملفظة االستثمارية املبدئية والتتفصيلي 

هو (وهي شركة سدكو كابيتال)  ١، يشار إىل أن امني احلفظ لصندوق سدكو اخلاص  األخرى املتعلقة بالعقار. وبحسب هذه الصكوك واملستندات
 نكب لصالح احليازي للرهن تخضع احلايل الوقت يف املبدئية االستثمار حمفظة يف املوجودة األصول فانواجلدير بالذكر   املالك القانوين للعقارات

. وقد أجرى املستشار ١، وذلك نيابة عن وملصلحة صندوق سدكو اخلاص ")هيكل امللكية" الثاين الباب ضمن" ٩-و(" الفقرة يف واملبينة الرياض
يف حمفظة االستثمار املبدئية. وقدّم املستشار القانوين ملدير الصندوق تقريراً  القانوين للصندوق دراسة نافية للجهالة بخصوص كل عقار موجود

  .لغايات اتخاذ قراره لالستحواذ على العقارات ذات الصلة اعتمد عليه مدير الصندوق

 

و املعتمدة من الهيئة  قلة املتوسط احلسابي الثنني من التقييمات املست املكونة للمحفظة االستثمارية املبدئية بناءً علىاألصول  قُيمت
 دئيةاالستثمارية املبالبيانات واملعلومات األساسية لعقارات احملفظة  وفيما يلي التي حصل عليها مدير الصندوق.السعودية للمقيمني املعتمدين 

ديد تجوذلك نتيجةً لددة املستأجرين، تعاملالعقارات تلك املتعلقة ب لتغري مستمر، خاصةً التي تخضعالشروط واألحكام و هذه كما يف تاريخ إعداد
 و/او احالل املستأجرين. 

 

 .مبقدمة هذا املستنديجب قراءة هذه املعلومات مع الرجوع اىل قائمة التعريفات املوجودة و
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 م:٢٠١٧العوائد اإليجارية املستهدفة من األصول العقارية للمحفظة املبدئية لعام 

 العقار
 املبالغ بالريال السعودي

إجمايل قيمة 
 شراء العقار

جممل اإليجار 
 @السنوي

نسبة عائد 
 اإليجارات

% 

إجمايل املصاريف 
اخلاصة بالعقار 

 @@والصندوق

صايف اإليجار 
 السنوي

العائد الصايف 
 املستهدف

% 
للشقق  برج احلياة )١العقار (

 الفندقية
٦.٤٥ ٢،٦٦٢،٨٢٧ )٥٣٧،١٧٣( %٧.٧٦ ٣،٢٠٠،٠٠٠ ٤١،٢٦٠،٠٠٠% 

 %٥.٥٩ ٢،١٩٨،٠١٢ )٥١١،٦٥٦( %٦.٨٩ ٢،٧٠٩،٦٦٨ ٣٩،٣٠٠،٠٠٠ هايرب بنده جدة) ٢العقار (

 %٥.٧٤ ٤،٥١٩،٩٤٠ )١،٠٢٥،٤٦٠( %٧.٠٤ ٥،٥٤٥،٤٠٠ ٧٨،٧٦٥،٠٠٠ هايرب بنده الرياض) ٣العقار (

 %٦.٤١ ٤،٠٣٩،٥٩٣ )١،٤٦٠،٤٠٧( %٨.٧٣ ٥،٥٠٠،٠٠٠ ٦٣،٠١٥،٠٠٠ مبنى النيابة العامة  ) ٤العقار (

 %٦.٥٢ ٤،٤٠٠،٤٠٨ )٣،٣٥٨،٣٤٢( %١١.٥٠ ٧،٧٥٨،٧٥٠ ٦٧،٤٦٥،٠٠٠ جممع اجلزيرة السكني )٥العقار (

 %٦.٠١ ٧،٦٠٧،٤٢٤ )٣،١٤٦�٨٦٨( %٨.٥٠ ١٠،٧٥٤،٢٩٢ ١٢٦،٤٩٥،٠٠٠ مركز الروضة لألعمال )٦العقار (

 %٥.٧٢ ٨،٥٠٠،٣٦٧ )٣،٨٣٥،٢٤٤( %٨.٣٠ ١٢،٣٣٥،٦١١ ١٤٨،٦٤٥،٠٠٠ مركز اخلالدية لألعمال) ٧العقار (

 %٦.٠١ ٣٣،٩٢٨،٥٧٢ )١٣،٨٧٥،١٤٩( %٨.٤٦ ٤٧،٨٠٣،٧٢١ ٥٦٤،٩٤٥،٠٠٠ اإلجمايل

 

 :م٢٠١٨العوائد اإليجارية املستهدفة من األصول العقارية للمحفظة املبدئية لعام 

 العقار
 املبالغ بالريال السعودي

إجمايل قيمة 
 شراء العقار

جممل اإليجار 
 @السنوي

نسبة عائد 
 اإليجارات

% 

إجمايل املصاريف 
اخلاصة بالعقار 

 @@والصندوق

صايف اإليجار 
 السنوي

العائد الصايف 
 املستهدف

% 

للشقق  برج احلياة )١العقار (
 الفندقية

٩٤.٦ ٨٢٧،٨٦٢،٢ )١٧٣،٥٣٧( %٢٤.٨ ٠٠٠،٤٠٠،٣ ٠٠٠،٢٦٠،٤١% 

 %٩٤.٥ ٤٩٥،٣٣٣،٢ )٦٥٦،٥١١( %٢٤.٧ ١٥١،٨٤٥،٢ ٠٠٠،٣٠٠،٣٩ هايرب بنده جدة) ٢العقار (

 %٠٩.٦ ٢١٠،٧٩٧،٤ )٤٦٠،٠٢٥،١( %٣٩.٧ ٦٧٠،٨٢٢،٥ ٠٠٠،٧٦٥،٧٨ هايرب بنده الرياض) ٣العقار (

 %٤١.٦ ٥٩٣،٠٣٩،٤ )٤٠٧،٤٦٠،١( %٨.٧٣ ٠٠٠،٥٠٠،٥ ٠٠٠،٠١٥،٦٣ مبنى النيابة العامة  ) ٤العقار (

 %٨٨.٦ ٦٥٨،٦٤١،٤ )٣٤٢،٣٥٨،٣( %٨٦.١١ ٠٠٠،٠٠٠،٨ ٠٠٠،٤٦٥،٦٧ جممع اجلزيرة السكني )٥العقار (

 %٨١.٥ ١٣٢،٣٥٣،٧ )٨٦٨،١٤٦،٣( %٣٠.٨ ٠٠٠،٥٠٠،١٠ ٠٠٠،٤٩٥،١٢٦ مركز الروضة لألعمال )٦العقار (

 %٦٦.٥ ٧٥٦،٤١٤،٨ )٢٤٤،٨٣٥،٣( %٢٤.٨ ٠٠٠،٢٥٠،١٢ ٠٠٠،٦٤٥،١٤٨ مركز اخلالدية لألعمال) ٧العقار (

 %١٠.٦ ٦٧٢،٤٤٢،٣٤ )١٤٩،٨٧٥،١٣( %٥٥.٨ ٨٢١،٣١٧،٤٨ ٠٠٠،٩٤٥،٥٦٤ اإلجمايل

 األرقام وتخضع الصندوق مدير يستهدفه ما جمرد هي م٢٠١٨ لسنة األرقام وإمنا احلالية العقود على بناءً هي م٢٠١٧ لسنة إليها املشار األرقام إن@ 
 عقودال لتجديد الصندوق مدير يسعى حيث اإليجار عقود جتديد عند السوق أسعار على تعتمد أنها حيث التغيري إىل أعاله اجلدول يف املذكورة والنسب
") الصندوق فيها يستثمر سوف التي العقارية األصول ألنواع وصف" الثاين الباب ضمن" ١ و(" وتتضمن مستمرة، بصفة الشاغرة املساحات وتسويق
 .املبدئية االستثمارية احملفظة عقارات من عقار كل حول تفصيلية معلومات

 قودع تنص حيث الرياض بندة وهايرب جدة بندة وهايرب الفندقية للشقق احلياة برج وهي املستأجر احادية للعقارات بالعقار خاصة مصاريف اليوجد@@ 
 .املصاريف كافة بتحمل املستأجر التزام على االيجار

 املالك مليتح حيث للعقار الدولة استئجار نظام اىل يخضع وبالتايل حكومية جلهة مؤجر املستأجر احادي عقار فهو العامة النيابة مبنى للعقار وبالنسبة
 . بالعقار اخلاصة املصاريف بعض) الصندوق(

 مصاريف من اعلى تكون لألعمال اخلالدية ومركز لألعمال الروضة مركز و السكني اجلزيرة جممع وهي التالية العقارات بالعقار اخلاصة مصاريف اما
  . اتاخلدم وتكاليف التشغيل إدارة وتكاليف األمالك إدارة تكاليف) الصندوق( املالك ويتحمل املستأجرين متعددة عقارات كونها وذلك األخرى العقارات
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 واألحكام الشروط – ٢ب البا

 مقدمة
يحتوي هذا املستند على الشروط واألحكام اخلاصة بطرح الوحدات يف صندوق سدكو كابيتال ريت، وهو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل 

الشريعة اإلسالمية. تقوم شركة سدكو كابيتال بإدارة الصندوق، وهي شخص مرخص له من قبل هيئة السوق املالية مبوجب متوافق مع أحكام 
. وتشكل هذه الشروط واألحكام العالقة التعاقدية بني مدير الصندوق ومالكي الوحدات، والتي تأسس الصندوق ١١١٥٧-٣٧ترخيص رقم 

 مبقتضاها.

ومن  ،اإلغالق يتم نقل ملكية احملفظة االستثمارية املبدئية إىل الصندوق طرح الصندوق وبعدئة السوق املالية يتم بعد احلصول على موافقة هي
واستكمال اإلجراءات األخرى املبينة يف هذه  موافقة هيئة السوق املاليةاحلصول على  السوق املالية السعودية بعدإدراج الصندوق يف  ثم يتم

 . الشروط واألحكام

 

 شروط واألحكامال
 اسم الصندوق ونوعه )أ(

اسم الصندوق هو "صندوق سدكو كابيتال ريت". وهو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل مؤسس يف اململكة مبوجب الئحة صناديق 
 .االستثمار العقاري والتعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة الصادرة عن هيئة السوق املالية

 

 املقر الرئيسي ملدير الصندوقعنوان  )ب(

 الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق املالية (سدكو كابيتال)  العنوان: 
 مبنى سدكو القابضة، الطابق الثاين  
 ٨و ٧أسواق البحر األحمر، بني البوابات   

 طريق امللك عبد العزيز   
 ١٣٣٩٦ص.ب:   
 ٢١٤٩٣جده،   
 اململكة العربية السعودية  

 + ٩٦٦ ١٢ ٦٩٠ ٦٥٥٥  هاتف:
 +٩٦٦ ١٢ ٦٩٠ ٦٥٩٩  فاكس:

 www.sedcocapital.com املوقع اإللكرتوين: 

 

 مدة الصندوق )ج(

وإتاحتها  عاماً تبدأ يف تاريخ إدراج الوحدات يف السوق املالية السعودية ("تاريخ اإلدراج") ( تسعة و تسعون) ٩٩  تكون مدة الصندوق 
  وفقاً لتقدير مدير الصندوق عقب احلصول على موافقة هيئة السوق املالية. ملدة مماثلة قابلة للتجديد الصندوق مدة تكون و. للتداول

 

 أهداف الصندوق )د(

 % ٩٠االستحواذ على عقارات مطورة تطويراً انشائياً قابلة لتحقيق دخل تأجريي ودوريٍ، وتوزيع دخل دوري على مالكي الوحدات مبا ال يقل عن 
يوم عمل من نهاية شهر يونيو وديسمرب من كل سنة ميالدية، وذلك  ٣٠صندوق خالل مدة الصندوق وذلك خالل مدة من صايف أرباح ال

 .مصالح مالكي الوحداتباستثناء األرباح الرأس مالية الناجتة عن بيع األصول العقارية والتي يعاد استثمارها يف أصول إضافية مبا يخدم 
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 االستثماريةوصف لغرض الصندوق وأهدافه  )هـ(

إن الهدف االستثماري للصندوق هو توفري دخل جاري قابل للنمو للمستثمرين من خالل اسرتاتيجية تستثمر يف أصول عقارية مُدِرة للدخل 
 متواجدة يف اململكة العربية السعودية وخارجها مع الرتكيز بشكل رئيسي على تلك املتواجدة داخل اململكة.

مر يف املقام األول يف عقارات مطورة تطويراً انشائياً قابلة لتحقيق دخل تأجريي ودوريٍ، إال أنه قد يستثمر وبالرغم أن الصندوق سيستث
من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة يف  % ٢٥أيضاً يف مشاريع التطوير العقاري بنسبة ال تتجاوز 

ارات مملوكة من قبله أم مل تكن، أو لتجديد أو إلعادة تطوير تلك العقارات، شريطة أن (أ) ال تقل استثمارات التطوير العقاري، سواء أكانت العق
من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق يف أصول عقارية مطورة تطويراً انشائياً قابلة لتحقيق دخل تأجريي ودوريٍ وذلك  %٧٥الصندوق عن 

 أال يستثمر الصندوق يف أراضي بيضاء. بحسب آخر قوائم مالية مدققة؛ و(ب)

يهدف الصندوق إىل االستثمار يف جمموعة من األصول العقارية املُدِرة للدخل املوجودة بصفة أساسية يف اململكة العربية السعودية، 
على األقل من  %٧٥بته علماً أنه يجوز للصندوق االستثمار يف األصول العقارية خارج اململكة العربية السعودية، شريطة وجود ما نس

القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق داخل اململكة العربية السعودية، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة. ويهدف مدير الصندوق بأن يقوم 
ية شهر يوم عمل من نها ٩٠من صايف أرباح الصندوق خالل مدة  %٩٠بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية على املستثمرين بنسبة ال تقل عن 

 يونيو وديسمرب من كل سنة ميالدية وذلك باستثناء األرباح الرأس مالية الناجتة عن بيع األصول العقارية والتي يعاد استثمارها يف أصول
إضافية مبا يخدم مصلحة املستثمرين. ويف حال عدم توافر فرص استثمارية مناسبة خالل سنة واحدة من تاريخ بيع األصول،  يتم توزيع 

ال ح رباح الرأسمالية الناجتة عن بيع األصول العقارية على مالكي الوحدات. ويحق ملدير الصندوق القيام بتوزيعات أخرى كما يراه مناسباً يفاأل
 كان ذلك من مصلحة مالكي الوحدات. 

 

 ملخص اسرتاتيجيات الصندوق )و(

 قابلة انشائياً تطويراً مطورة عقارات يف االستثمار) أ: (طريق عن املساهمني مال رأس قيمة وتعزيز أهدافه حتقيق الصندوق يعتزم
 املالية الرأس واألرباح) السنوي الدخل إجمايل من %١٠( به احملتفظ السنوي الدخل صايف استثمار إعادة) ب( ودوريٍ؛ تأجريي دخل لتحقيق
 نع يقل ال ما توزيع بعد وذلك ودوريٍ، تأجريي دخل يقلتحق قابلة انشائياً تطويراً مطورة عقارية أصول يف العقارية األصول بيع عن الناجتة

 مدير يراه كما واعدة ولكن األداء متدنية عقارات يف اإلستثمار) ج( الوحدات؛ مالكي علىى السنوية الصندوق أرباح صايف من) %٩٠(
 ليهع كانت عما عوائدها معدالت ورفع التشغيلية كفائتها زيادة بهدف وذلك والتصميمية اإلنشائية خصائصها او مواقعها  باعتبار الصندوق

 تأجري،ال وسعر املستأجرين بخليط املرتبطة التأجري واسرتاتيجيات التصميم، مثل اخلصائص بعض او احد تعديل طريق عن اإلستحواذ عند
 يف مدققة مالية قوائم آخر بحسب وذلك الصندوق ألصول اإلجمالية القيمة من) %٢٥( عن اليزيد ما استثمار) د( اإلستخدام؛ ودواعي
 .العقارات تلك تطوير إلعادة أو لتجديد أو تكن، مل أم قبله من مملوكة لعقارات أكانت سواء العقاري، التطوير أنشطة
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 وصف ألنواع األصول العقارية التي سوف يستثمر فيها الصندوق  .١
، علماً أنه بحسب تقدير مدير  اجلداولذات ه والتي مت تلخيص عقود إيجارها يف تتكون احملفظة االستثمارية املبدئية من األصول املبينة أدنا

الصندوق، فإنه ال يوجد أي شرط يف العقود أو معلومات عن العقارات قد متنع املستثمر احملتمل من االستثمار يف الصندوق، والتي مل يتم 
 الصكوك من عليها احلصول مت والتي املبدئية االستثمارية احملفظة اراتعق من عقار لكل وصف يلي ، وفيماذكرها يف هذه الشروط واألحكام

 :واملستندات الصكوك هذه وبحسب. بالعقار املتعلقة األخرى واملستندات عدل كتابة من واملعتمدة الرسمية

 )١معلومات عن العقار (

اسم 
 املالك

  ١صندوق سدكو اخلاص 

اسم 
 العقار 

 برج احلياة للشقق الفندقية

 مبنى فندقي النوع

 شارع كعب بن مالك، حي املعذر، الرياض املوقع

مساحة 
 األرض 

 مرت مربع ١،٤٩٤.٧٥

مساحة 
 البناء 

 مرت مربع ٦،٥٧٤

عدد 
 االدوار

 أدوار ٧

 شقة فندقية ٤٨ املكونات

سنة بناء 
 العقار 

 م  ٢٠٠٠

عمر 
 العقار

 سنة ١٧

عدد عقود 
 اإليجار

 (عقار احادي املستأجر) ١

إجمايل 
قيمة 
شراء 
 العقار

ريال سعودي والتي تساوي املتوسط احلسابي الثنني من التقييمات املستقلة املعدة من قبل مقيمني مستقلني ٤١،٢٦٠،٠٠٠
 معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين

 تفاصيل عقد اإليجار

اسم 
 املستأجر

 شركة دار املسارات العربية احملدودة

 شقق فندقية اإلستخدام
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تاريخ بدء 
 العقد

 م١٠/١٢/٢٠١٤

مدة 
 العقد

 سنوات ١٠

الزيادات 
 اإليجارية

ليصبح اإليجار  %٥.٨٨م ثم زيادة قدرها ١٠/١٢/٢٠١٧ريال سعودي بدءا من  ٣،٤٠٠،٠٠٠ليصبح اإليجار السنوي  %٦.٢٥زيادة قدرها 
 م١٠/١٢/٢٠٢٠ريال سعودي بدءا من ٠٠٠,٦٠٠,٣السنوي 

تاريخ 
 انتهاء
 العقد

 م٠٩/١٢/٢٠٢٤

املدة 
املتبقية 

النتهاء 
 العقد 

  م٠١/٠١/٢٠١٨ تاريخ من وأحد عشر شهرا سنوات ٦

إجمايل 
قيمة 
 العقد

  سعودي ريال ٣٤،٢٠٠،٠٠٠

جممل 
اإليجار 
 السنوي

 ريال سعودي ٣،٢٠٠،٠٠٠

تكاليف 
 إدارة

األمالك 
وتكاليف 

إدارة 
التشغيل 

وتكاليف 
 اخلدمات

   أي من هذه التكاليف حيث يتحملها املستأجر مبوجب عقد االيجارال يتحمل الصندوق 

صايف 
اإليجار 
 السنوي

 ريال سعودي ٣،٢٠٠،٠٠٠

نسبة 
العائد 

 السنوي@ 
 من قيمة الشراء %٧.٧٦

نسبة 
 االشغال

١٠٠% 

اإليجار 
السنوي 

 قيمة اإليجار السنة

 ريال سعودي ٣،٢٠٠،٠٠٠ م٢٠١٦
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للسنوات 
الثالث 

 السابقة

 ريال سعودي ٣،٢٠٠،٠٠٠ م٢٠١٥

 م٢٠١٤
ال تتوافر هذه املعلومات يف الوقت احلايل نظراً ألن العقار مل يكن مملوكاً للصندوق يف 

 ,م٢٠١٤سنة 

طريقة 
دفع 
 اإليجار

 دفعة سنوية واحدة مقدما 

ضمانات 
التزام 

 املستأجر

 ) سندات أمر. ٧متبقية وهي سبعة(  سندات ألمر بالقيمة اإليجارية لكل سنة
 سند كل تسليم ويتم. مقدما دفعها مت التي األوىل السنة بعد ايجارية سنة بكل خاصة أمر سندات ٩ اصدار مت العقد، توقيع مت حني
 .السنوي لاليجار دفعه فور للمستأجر أمر

أهم 
شروط 

الغاء 
 العقد

 التالية:ال يحق للمستأجر الغاء العقد ويحق للمؤجر الغاء العقد يف احلاالت 
 إذا مل يقم املستأجر بدفع القيم اإليجارية يف املواعيد احملددة .١

 إذا أخل املستأجر بالتزاماته التعاقدية .٢

 إذا أعلن افالس املستأجر .٣

 

 األطراف التالية بشكل، فال يوجد أي تضارب يف املصالح بني بناءً على املعلومات لدى مدير الصندوق كما بتاريخ هذه الشروط واألحكامويشار إىل أنه 
 :مباشر أو غري مباشر

 مدير الصندوق. .١
 مدير/مدراء العقارات املرتبطة بالصندوق. .٢
 ومديراً له).  ١مالك/مالك العقارات املرتبطة بالصندوق (مع العلم أن مدير الصندوق هو مستثمر يف صندوق سدكو اخلاص  .٣
 من عوائد االيجار السنوية للصندوق.أو أكرث  %١٠مستأجر/مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها  .٤
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 )٢معلومات عن العقار (

 ١صندوق سدكو اخلاص  اسم املالك 

 فرع حي احلناكي –هايرب بنده جدة  اسم العقار 

 مبنى جتاري النوع

 شارع احلمدانية، حي احلمدانية، جدة املوقع

 مرت مربع ١٣،٦٨٥ مساحة األرض 

 مرت مربع ٥،٨٥٨ مساحة البناء 

 ١دور  عدد االدوار

 هايرب ماركت ومعارض جتارية املكونات

 م  ٢٠١٣ سنة بناء العقار

 سنوات ٤ عمر العقار

 (عقار احادي املستأجر) ١ عدد عقود اإليجار

 إجمايل قيمة شراء العقار
املستقلة املعدة من ريال سعودي والتي تساوي املتوسط احلسابي الثنني من التقييمات ٣٩،٣٠٠،٠٠٠

 قبل مقيمني مستقلني معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين

 تفاصيل عقد اإليجار

 شركة العزيزية بندة املتحدة اسم املستأجر

 هايرب ماركت ومعارض جتارية اإلستخدام

 م٠٩/٠١/٢٠١٣ تاريخ بدء العقد

 سنة ١٥ مدة العقد

 الزيادات اإليجارية
م ثم زيادة قدرها ٠٩/٠١/٢٠١٨ريال سعودي بدءا من  ٢،٨٤٥،١٥١ليصبح اإليجار السنوي  %٥.٠٠زيادة قدرها 

 م ٠٩/٠١/٢٠٢٣ريال سعودي بدءا من  ٢،٩٨٨،٨٤٥ليصبح اإليجار السنوي  %٥.٠٠

 م٠٨/٠١/٢٠٢٨ تاريخ انتهاء العقد

 م٠١/٠١/٢٠١٨سنوات  وشهرين من تاريخ  ١٠ املدة املتبقية النتهاء العقد 

 ريال سعودي ٤٢،٤٩٢،٥١٤ إجمايل قيمة العقد

 ريال سعودي ٢،٧٠٩،٦٦٨ جممل اإليجار السنوي

األمالك وتكاليف إدارة  إدارةتكاليف 
 التشغيل وتكاليف اخلدمات

   ال يتحمل الصندوق أي من هذه التكاليف حيث يتحملها املستأجر مبوجب عقد االيجار

 صايف اإليجار السنوي
 ريال سعودي ٢،٧٠٩،٦٦٨
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 من قيمة الشراء %٦.٨٩ نسبة العائد السنوي@

 %١٠٠ نسبة االشغال

اإليجار السنوي للسنوات الثالث 
 السابقة

 قيمة اإليجار السنة

 ريال سعودي ٢،٧٠٩،٦٦٨ م٢٠١٦

 ريال سعودي ٢،٧٠٩،٦٦٨ م٢٠١٥

 ريال سعودي ٢،٧٠٩،٦٦٨ م٢٠١٤

 أربع دفعات بشكل ربع سنوي تدفع مقدما  طريقة دفع اإليجار

 @@ال يوجد ضمانات التزام املستأجر

 أهم شروط الغاء العقد

 ال يحق للمستأجر الغاء العقد ويحق للمؤجر الغاء العقد يف احلاالت التالية:
 إذا مل يقم املستأجر بدفع القيم اإليجارية يف املواعيد احملددة .١

 تعاقديةإذا أخل املستأجر بالتزاماته ال .٢

 إذا أعلن افالس املستأجر .٣

 

 

ل لتالية بشكويشار إىل أنه بناءً على املعلومات لدى مدير الصندوق كما بتاريخ هذه الشروط واألحكام، فال يوجد أي تضارب يف املصالح بني األطراف ا
 مباشر أو غري مباشر:

 مدير الصندوق. .١

 مدير/مدراء العقارات املرتبطة بالصندوق. .٢

 ومديراً له). ١العقارات املرتبطة بالصندوق (مع العلم أن مدير الصندوق هو مستثمر يف صندوق سدكو اخلاص مالك/مالك  .٣

 أو أكرث من عوائد االيجار السنوية للصندوق %١٠مستأجر/مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها  .٤
  



 ريت	كابيتال	سدكو	صندوق   كابيتال	سدكو
	واألحكام	الشروط   

	 	 	٣١ 

 )٣معلومات عن العقار (

  ١صندوق سدكو اخلاص  اسم املالك 

 فرع حي اشبيلية –هايرب بنده الرياض  اسم العقار 

 مبنى جتاري النوع

 طريق الشيخ جابر الصباح، حي اشبيلية، الرياض املوقع

 مرت مربع ٢٣،٦٠٤ مساحة األرض 

 مرت مربع١٠،٧٨٤ مساحة البناء 

 ١دور  األدوارعدد 

 هايرب ماركت ومعارض جتارية املكونات

 م  ٢٠١٣ سنة بناء العقار

 سنوات ٤ عمر العقار

 (عقار احادي املستأجر) ١ عدد عقود اإليجار

 إجمايل قيمة شراء العقار
ريال سعودي والتي تساوي املتوسط احلسابي الثنني من التقييمات املستقلة املعدة من ٧٨،٧٦٥،٠٠٠

 قبل مقيمني مستقلني معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين

 تفاصيل عقد اإليجار

 شركة العزيزية بندة املتحدة املستأجراسم 

 هايرب ماركت ومعارض جتارية اإلستخدام

 م٢٥/٠٥/٢٠١٣ تاريخ بدء العقد

 سنة ١٥ مدة العقد

 الزيادات اإليجارية
م ثم زيادة ٢٥/٠٥/٢٠١٨ريال سعودي بدءا من  ٥،٨٢٢،٦٧٠ليصبح اإليجار السنوي  %٥.٠٠زيادة قدرها 

 م٢٥/٠٥/٢٠٢٣ريال سعودي بدءا من  ٦،١١٦،٢٥٠السنوي ليصبح اإليجار  %٥.٠٠قدرها 

 م٠٤/٠٥/٢٠٢٨ تاريخ انتهاء العقد

 م٠١/٠١/٢٠١٨سنوات وستة أشهر من تاريخ  ١٠ املدة املتبقية النتهاء العقد 

 ريال سعودي ٨٦،٩٥٩،٤٨٣ إجمايل قيمة العقد

 ريال سعودي ٥،٥٤٥،٤٠٠ جممل اإليجار السنوي

األمالك وتكاليف إدارة  إدارةتكاليف 
 التشغيل وتكاليف اخلدمات

   ال يتحمل الصندوق أي من هذه التكاليف حيث يتحملها املستأجر مبوجب عقد االيجار

 ريال سعودي ٥،٥٤٥،٤٠٠ صايف اإليجار السنوي

 من قيمة الشراء %٧،٠٤ نسبة العائد السنوي@ 



 ريت	كابيتال	سدكو	صندوق   كابيتال	سدكو
	واألحكام	الشروط   

	 	 	٣٢ 

 %١٠٠ نسبة االشغال

الثالث اإليجار السنوي للسنوات 
 السابقة

 قيمة اإليجار السنة

 ريال سعودي ٥،٥٤٥،٤٠٠ م٢٠١٦

 ريال سعودي ٥،٥٤٥،٤٠٠ م٢٠١٥

 ريال سعودي ٥،٥٤٥،٤٠٠ م٢٠١٤

 أربع دفعات بشكل ربع سنوي تدفع مقدما  طريقة دفع اإليجار

 @@ال يوجد ضمانات التزام املستأجر

 أهم شروط الغاء العقد

 العقد ويحق للمؤجر الغاء العقد يف احلاالت التالية:ال يحق للمستأجر الغاء 
 إذا مل يقم املستأجر بدفع القيم اإليجارية يف املواعيد احملددة .١

 إذا أخل املستأجر بالتزاماته التعاقدية .٢

 إذا أعلن افالس املستأجر .٣

 
، فال يوجد أي تضارب يف املصالح بني األطراف التالية بشكل ويشار إىل أنه بناءً على املعلومات لدى مدير الصندوق كما بتاريخ هذه الشروط واألحكام

 مباشر أو غري مباشر:

 مدير الصندوق. .١

 مدير/مدراء العقارات املرتبطة بالصندوق. .٢

 ومديراً له). ١مالك/مالك العقارات املرتبطة بالصندوق (مع العلم أن مدير الصندوق هو مستثمر يف صندوق سدكو اخلاص  .٣

 أو أكرث من عوائد االيجار السنوية للصندوق. %١٠أصول عقارية تشكل عوائدها مستأجر/مستأجرين  .٤
 
 
 
 
  



 ريت	كابيتال	سدكو	صندوق   كابيتال	سدكو
	واألحكام	الشروط   

	 	 	٣٣ 

 

 @@@@ )٤معلومات عن العقار (

 ١صندوق سدكو اخلاص  اسم املالك

 مبنى النيابة العامة بجدة اسم العقار 

 مبنى مكتبي النوع

 طريق الرحمانية، حي الريان، جدة املوقع

 مرت مربع ٤،٧٦٧،٢٥ مساحة األرض 

 مرت مربع ١٤،٥٧٤،٨١ مساحة البناء 

 ادوار ٧ عدد االدوار

 مكاتب النيابة العامة املكونات

 م٢٠١٣ سنة بناء العقار 

 سنوات ٤ عمر العقار

 (عقار احادي املستأجر)@@@ ١ عدد عقود اإليجار

 إجمايل قيمة شراء العقار

 

احلسابي الثنني من التقييمات املستقلة املعدة من قبل مقيمني ريال سعودي والتي تساوي املتوسط ٦٣،٠١٥،٠٠٠
 مستقلني معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين

 

 تفاصيل عقد اإليجار

 هيئة التحقيق واالدعاء العام (النيابة العامة) اسم املستأجر

 مكاتب النيابة العامة اإلستخدام

 م٠١/٠٥/٢٠١٦املوافق هـ ٢٤/٠٧/١٤٣٧ تاريخ بدء العقد

 سنوات ٣ مدة العقد

 ال يوجد الزيادات اإليجارية

 م٣٠/٠٣/٢٠١٩هـ املوافق ٢٣/٠٧/١٤٤٠ تاريخ انتهاء العقد

املدة املتبقية النتهاء 
 العقد 

 م٠١/٠١/٢٠١٨سنة وثالثة أشهر من تاريخ 

 ريال سعودي ١٦،٥٠٠،٠٠٠ إجمايل قيمة العقد

 ريال سعودي ٥،٥٠٠،٠٠٠ جممل اإليجار السنوي

األمالك  إدارةتكاليف 
وتكاليف إدارة التشغيل 

 وتكاليف اخلدمات
 ريال سعودي تقريبا ٦٤٠،٠٠٠



 ريت	كابيتال	سدكو	صندوق   كابيتال	سدكو
	واألحكام	الشروط   

	 	 	٣٤ 

 ريال سعودي ٤،٨٦٠،٠٠٠ صايف اإليجار السنوي

 من قيمة الشراء %٧.٧١ نسبة العائد السنوي@ 

 %١٠٠ نسبة االشغال

اإليجار السنوي للسنوات 
 الثالث السابقة

 اإليجارقيمة  السنة

 ريال سعودي ٥،٥٠٠،٠٠٠ م٢٠١٦

 ريال سعودي ٥،٥٠٠،٠٠٠ م٢٠١٥

 ريال سعودي ٥،٥٠٠،٠٠٠ م٢٠١٤

 دفعة سنوية واحدة مقدما طريقة دفع اإليجار

 @@ال يوجد ضمانات التزام املستأجر

 أهم شروط الغاء العقد

استئجار الدولة للعقار والالئحة التنفيذية لذلك، يتم جتديد العقد تلقائيا وفقا للضوابط املنصوص عليها يف نظام 
وذلك ملدة مماثلة بعد نهاية مدته مامل يبلغ أحد الطرفني االخر بخطاب مسجل على عنوانه الثابت لدى الطرف االخر 

ديد يوما من نهاية العقد، او كتابة إقرار على املؤجر بعلمه بعدم رغبة املستأجر جت ١٨٠بعدم رغبته يف التجديد قبل 
 العقد.

 

ل لتالية بشكويشار إىل أنه بناءً على املعلومات لدى مدير الصندوق كما بتاريخ هذه الشروط واألحكام، فال يوجد أي تضارب يف املصالح بني األطراف ا
 مباشر أو غري مباشر:

 

 مدير الصندوق. .١

 مدير/مدراء العقارات املرتبطة بالصندوق. .٢

 ومديراً له). ١بالصندوق (مع العلم أن مدير الصندوق هو مستثمر يف صندوق سدكو اخلاص مالك/مالك العقارات املرتبطة  .٣

 أو أكرث من عوائد االيجار السنوية للصندوق. %١٠مستأجر/مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها  .٤
  



 ريت	كابيتال	سدكو	صندوق   كابيتال	سدكو
	واألحكام	الشروط   

	 	 	٣٥ 

 )٥معلومات عن العقار (

  ١صندوق سدكو اخلاص  اسم املالك 

 جممع اجلزيرة السكني  اسم العقار 

 جممع سكني النوع

 شارع مشاجع بن سعود، حي السليمانية، الرياض املوقع

 مرت مربع ٢٠،٧٥٨ مساحة األرض 

 مرت مربع ١٠،٧٣٠ مساحة البناء 

 دورين عدد االدوار

 املكونات
شقة باإلضافة إىل مطعم ونادي رياضي  ٢٦فلة و ٢٦وحدة سكنية وتفصيلها  ٥٢

 نسائيوصالون 

 م  ١٩٩٠ سنة بناء العقار

 سنة ٢٧ عمر العقار

 عقد إيجار ٥٢ عدد عقود اإليجار

 إجمايل قيمة شراء العقار
ريال سعودي والتي تساوي املتوسط احلسابي الثنني من التقييمات  ٦٧،٤٦٥،٠٠٠

املستقلة املعدة من قبل مقيمني مستقلني معتمدين من الهيئة السعودية 
 املعتمدينللمقيمني 

 تفاصيل عقود اإليجار

 أهم املستأجرين
جمموعة الطوق، كاريليون السعودية، جينتيك السعودية، سيمنس السعودية، 

 واشخاص

 جممع سكني اإلستخدام

 عدد ومدد عقود اإليجار

 عدد العقود مدد العقود

 ال يوجد عقود اإليجار التي تفوق املدة املتبقية بها خمس سنوات

 ال يوجد اإليجار ذات مدة متبقية بني سنة وأربع سنواتعقود 

 عقود إيجار ٥٢ عقود اإليجار املتبقي على انتهاء مدتها أقل من سنة

 م٠١/٠١/٢٠١٨أشهر من تاريخ  ٦ متوسط املدة املتبقية النتهاء العقد 

 ريال سعودي ٧،٧٥٨،٧٥٠ جممل اإليجار السنوي

 سعودي  ريال  ٢،٤٨٠،٠٠٠ إدارة التشغيل وتكاليف اخلدماتتكاليف ادارة األمالك وتكاليف 



 ريت	كابيتال	سدكو	صندوق   كابيتال	سدكو
	واألحكام	الشروط   

	 	 	٣٦ 

 ريال سعودي٥،٢٧٨،٧٥١ صايف اإليجار السنوي

 من قيمة الشراء %٧،٨٢ نسبة العائد السنوي@ 

 %٩٤.١ نسبة االشغال

 اإليجار السنوي للسنوات الثالث السابقة

 قيمة اإليجار السنة

 ريال سعودي ٨،٢٤٨،٧٥٠ م٢٠١٦

 ريال سعودي  ٨،٠٠٤،٥٠٠ م٢٠١٥

 ريال سعودي  ٨،١٨٩،٥٠٠ م٢٠١٤

 طريقة دفع اإليجار
تدفع بطرق خمتلفة إما دفعة سنوية واحدة مقدما أو دفعتني بشكل نصف 
سنوي مقدما او أربع دفعات بشكل ربع سنوي تدفع مقدما، حسب الشروط 

 املتفق عليها مع كل مستأجر 

 @@ال يوجد ضمانات التزام املستأجر

 أهم شروط الغاء العقد
ال يحق للمستأجر الغاء العقد ويحق للمؤجر الغاء العقد حال خالف املستأجر بنود 

 العقد أو أي منها 

 

ل لتالية بشكويشار إىل أنه بناءً على املعلومات لدى مدير الصندوق كما بتاريخ هذه الشروط واألحكام، فال يوجد أي تضارب يف املصالح بني األطراف ا
 مباشر أو غري مباشر:

 

 مدير الصندوق. .١

 مدير/مدراء العقارات املرتبطة بالصندوق. .٢

 ومديراً له). ١مالك/مالك العقارات املرتبطة بالصندوق (مع العلم أن مدير الصندوق هو مستثمر يف صندوق سدكو اخلاص  .٣

 السنوية للصندوق.أو أكرث من عوائد االيجار  %١٠مستأجر/مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها  .٤
  



 ريت	كابيتال	سدكو	صندوق   كابيتال	سدكو
	واألحكام	الشروط   

	 	 	٣٧ 

 )٦معلومات عن العقار (

  ١صندوق سدكو اخلاص  اسم املالك 

 مركز الروضة لألعمال اسم العقار 

 جتاري/إداري النوع

)، حي الروضة، جدة املوقع  شارع األمري سعود الفيصل (شارع الروضة سابقاً

 مرت مربع٢،٤٦٢ مساحة األرض 

 مرت مربع ١٣،٣٣٥ مساحة البناء 

 أدوار ١٠ األدوارعدد 

 مكتب إداري وملحقني إدارية مكونة من دورين ٢٠معارض جتارية و ٤ املكونات

 م ٢٠١٤ سنة بناء العقار 

 سنوات ٣ عمر العقار

 عقد إيجار ١٦ عدد عقود اإليجار

إجمايل قيمة شراء 
 العقار

التقييمات املستقلة املعدة من قبل مقيمني ريال سعودي والتي تساوي املتوسط احلسابي الثنني من  ١٢٦،٤٩٥،٠٠٠
 مستقلني معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين

 تفاصيل عقود اإليجار

 أهم املستأجرين
شركة غسان أحمد السليمان لتجارة املفروشات، شركة رباعيات املتطورة لألثاث والديكور الراقي (رباعيات)، شركة 

 تفاصيل الدولية للتجارة احملدودة (لومار)، مؤسسة بنوب للديكوراسمنت اجلوف، شركة 

 معارض ومكاتب إدارية اإلستخدام

عدد ومدد عقود 
 اإليجار

 عدد العقود مدد العقود

 عقد إيجار ١٠ عقود اإليجار ذات مدة متبقية بني سنة وأربع سنوات

 عقود إيجار ٦ عقود اإليجار املتبقي على انتهاء مدتها أقل من سنة

متوسط املدة 
 املتبقية النتهاء العقد 

 م٠١/٠١/٢٠١٨سنة وشهرين من تاريخ 

 ريال سعودي ١٠،٧٥٤،٢٩٢ جممل اإليجار السنوي

تكاليف إدارة 
املمتلكات 

واملصاريف 
التشغيلية (الصيانة 

 واملرافق)

 ريال سعودي تقريبا ١،٥٠٠،٠٠٠



 ريت	كابيتال	سدكو	صندوق   كابيتال	سدكو
	واألحكام	الشروط   

	 	 	٣٨ 

 ريال سعودي ٩،٢٥٤،٢٩٢ صايف اإليجار السنوي

 من قيمة الشراء %٧.٣ نسبة العائد السنوي@ 

 %٩٣.٢٣ نسبة االشغال

اإليجار السنوي 
للسنوات الثالث 

 السابقة

 قيمة اإليجار السنة

 ريال سعودي ١٠،٧٣٥،٤٤١ م٢٠١٦

 ريال سعودي ١١،١٦٥،٢٩٦ م٢٠١٥

 ريال سعودي ١٠،٢٨٦،٠٩٨ م٢٠١٤

 طريقة دفع اإليجار
تدفع بطرق خمتلفة إما دفعة سنوية واحدة مقدما أو دفعتني بشكل نصف سنوي مقدما، حسب الشروط املتفق 

 عليها مع كل مستأجر 

ضمانات التزام 
 املستأجر

 @@ال يوجد

أهم شروط الغاء 
 العقد

 يحق للمؤجر الغاء العقدتختلف شروط اإللغاء من عقد إىل آخر ولكنها يف الغالب ال تسمح للمستأجر بإلغاء العقد بينما 
 يف حال خالف املستأجر بنود العقد أو أي منها 

 
ل لتالية بشكويشار إىل أنه بناءً على املعلومات لدى مدير الصندوق كما بتاريخ هذه الشروط واألحكام، فال يوجد أي تضارب يف املصالح بني األطراف ا

 مباشر أو غري مباشر:

 مدير الصندوق. .١

إال أنه يشار إىل أنه مت تعيني شركة احململ خلدمات املرافق إلدارة مركز الروضة لألعمال. ويشار  رات املرتبطة بالصندوق.مدير/مدراء العقا .٢
 .املرافق خلدمات إىل أن شريك غري مباشر ملدير الصندوق هو شريك مسيطر ومباشر يف شركة احململ

 ومديراً له). ١الصندوق هو مستثمر يف صندوق سدكو اخلاص  مالك/مالك العقارات املرتبطة بالصندوق (مع العلم أن مدير .٣

 أو أكرث من عوائد االيجار السنوية للصندوق. %١٠مستأجر/مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها  .٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ريت	كابيتال	سدكو	صندوق   كابيتال	سدكو
	واألحكام	الشروط   
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 @@@@ )٧معلومات عن العقار (

 ١صندوق سدكو اخلاص  اسم املالك

 مركز اخلالدية لألعمال اسم العقار 

 جتاري/إداري النوع

 شارع األمري سلطان، حي اخلالدية، جدة املوقع

 مرت مربع٧،٩٠٣ مساحة األرض 

 مرت مربع ١٩،٦٧١.٢٩ مساحة البناء 

 أدوار ٥ عدد االدوار

 مكتب إداري  ٥٤معارض جتارية و ١٠ املكونات

 م  ٢٠٠٨ سنة بناء العقار

 سنوات ٩ عمر العقار

 إيجارعقد  ٢٠ عدد عقود اإليجار

 إجمايل قيمة شراء العقار
ريال سعودي والتي تساوي املتوسط احلسابي الثنني من  ١٤٨،٦٤٥،٠٠٠

التقييمات املستقلة املعدة من قبل مقيمني مستقلني معتمدين من الهيئة 
 السعودية للمقيمني املعتمدين

 تفاصيل عقود اإليجار

 أهم املستأجرين
ساب)، شركة احتاد اتصاالت (موبايلي)، شركة البنك السعودي الربيطاين (بنك 

ترفيه العربية احملدودة، شركة دار االئتمان السعودي للبيع بالتقسيط، شركة 
 األهلي تكافل

 معارض ومطاعم ومكاتب إدارية اإلستخدام

 عدد ومدد عقود اإليجار

 عدد العقود مدد العقود

 عقود إيجار ٦ سنواتعقود اإليجار التي تفوق املدة املتبقية بها خمس 

 عقد إيجار ١٢ عقود اإليجار ذات مدة متبقية بني سنة وأربع سنوات

 عقود إيجار ٢ عقود اإليجار املتبقي على انتهاء مدتها أقل من سنة

 م٠١/٠١/٢٠١٨سنتان وتسعة أشهر من تاريخ  متوسط املدة املتبقية النتهاء العقد 

 ريال سعودي ١٢،٣٣٥،٦١١ جممل اإليجار السنوي
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تكاليف إدارة املمتلكات واملصاريف التشغيلية (الصيانة 
 واملرافق)

 ريال سعودي تقريبا ١،٩٠٠،٠٠٠

 ريال سعودي ١٠،٤٣٥،٦١١ صايف اإليجار السنوي

 من قيمة الشراء %٧.٠٢ نسبة العائد السنوي@ 

 %٨٦.٨ نسبة االشغال

 اإليجار السنوي للسنوات الثالث السابقة

 قيمة اإليجار السنة

 ريال سعودي ١٢،١٩٠،١٠٤ م٢٠١٦

 ريال سعودي ١٢،٤١٩،٢٨٢ م٢٠١٥

 ريال سعودي ١١،٤٦٥،٠٢٢ م٢٠١٤

 طريقة دفع اإليجار
تدفع بطرق خمتلفة إما دفعة سنوية واحدة مقدما أو دفعتني بشكل نصف 

 سنوي مقدما، حسب الشروط املتفق عليها مع كل مستأجر 

 @@ال يوجد املستأجرضمانات التزام 

 أهم شروط الغاء العقد
تختلف شروط اإللغاء من عقد إىل آخر ولكنها يف الغالب ال تسمح للمستأجر 

بإلغاء العقد بينما يحق للمؤجر الغاء العقد يف حال خالف املستأجر بنود العقد أو 
 أي منها 

 
 كلبش التالية األطراف بني املصالح يف تضارب أي يوجد فال واألحكام، الشروط هذه بتاريخ كما الصندوق مدير لدى املعلومات على بناءً أنه إىل ويشار
 :مباشر غري أو مباشر
 .الصندوق مدير )١
. لألعمال اخلالدية مركز إلدارة املرافق خلدمات احململ شركة تعيني مت أنه إىل يشار أنه إال. بالصندوق املرتبطة العقارات مدراء/مدير )٢

 .املرافق خلدمات احململ شركة يف ومباشر مسيطر شريك هو الصندوق ملدير مباشر غري شريك أن إىل ويشار
 ).له ومديراً ١ اخلاص سدكو صندوق يف مستثمر هو الصندوق مدير أن العلم مع( بالصندوق املرتبطة العقارات مالك/مالك )٣
 .للصندوق السنوية االيجار عوائد من أكرث أو %١٠ عوائدها تشكل عقارية أصول مستأجرين/مستأجر )٤
 الصندوق مصاريف خصم قبل و العقار إدارة مصاريف بعدخصم السنوي العائد نسبة@ 

 السداد يف التاخر وعدم مقدما اإليجارات حتصيل على الرتكيز يتم@@ 
 العقار مصاريف بعض املؤجر يتحمل حيث للعقار الدولة استئجار نظام اىل العامة النيابة مبنى ايجار عقد يخضع@@@ 

 لالعمال اخلالدية مركز ومبنى العامة النيابة ملبنى بتحسينات يقوم ان الصندوق اسرتاتيجية ضمن من ان@@@@ 
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 بعائد ويساهمون الصندوق مبدير عالقة ذات أطراف يعتربون لألعمال اخلالدية مركز يف اثنني مستأجرين هنالك أن إىل يشار سبق، مما الرغم على
 شركة من كل وهم للصندوق، السنوية اإليجار عوائد اجمايل من %٤ ونسبة لألعمال اخلالدية ملركز السنوية االيجار عوائد من %١٦ يقارب إجمايل إيجار
 اءالشرك نفس هم احملدودة العربية ترفيه شركة يف املساهمني أن اىل يشار وبالتحديد،. املرافق خلدمات احململ وشركة احملدودة العربية ترفيه
 .املرافق خلدمات احململ شركة يف ومباشر مسيطر شريك هو الصندوق ملدير مباشر غري شريك أن و الصندوق مدير يف

 

 يف أيضاً يستثمر قد أنه إال ودوريٍ، تأجريي دخل لتحقيق قابلة انشائياً تطويراً مطورة عقارات يف األول املقام يف سيستثمر الصندوق أن وبالرغم
 العقارات أكانت سواء مدققة، مالية قوائم آخر بحسب وذلك الصندوق ألصول اإلجمالية القيمة من %٢٥ تتجاوز ال بنسبة العقاري التطوير مشاريع
 ألصول اإلجمالية القيمة من %٧٥ عن الصندوق استثمارات تقل ال) أ( أن شريطة العقارات، تلك تطوير إلعادة أو لتجديد أو تكن، مل أم قبله من مملوكة
 قالصندو يستثمر أال) ب(و مدققة؛ مالية قوائم آخر بحسب وذلك ودوريٍ تأجريي دخل لتحقيق قابلة انشائياً تطويراً مطورة عقارية أصول يف الصندوق

 .بيضاء أراضي يف

 

 منو الصندوق، استثمار اسرتاتيجية تراعي التي املعايري مع تتماشى والتي املستقبل يف عليها باالستحواذ اخرى عقارات إضافة سيتم إضافةً،
 وجستيوالل التعليمي الفندقي، السكني، التجاري، املكتبي، القطاع احلصر ال املثال سبيل على القطاعات، متنوعة عقارية حمفظة تكوين املستهدف

 إللتزاما يتضمن مبا لإلستثمار املستهدفة العقارات إلنتقاء أدناه املعايري اتباع خالل من وذلك ،)الصندوق اسرتاتيجيات ملخص ضمن وصفه جاء كما(
 :له الرئيسي الرتكيز حمور تشكل والتي الصندوق باسرتاتيجية

 االستحواذ على عقارات قائمة مدرة لدخل جاري مبعدالت عوائد جمدية مقارنة مبعدالت عوائد السوق او األصول اإلستثمارية األخرى؛ -

دخل جاري متدنية األداء نسبياً ولكن واعدة بسبب موقعها او تصميمها بهدف رفع معدالت عوائدها اىل مستوى االستحواذ على عقارات قائمة مدرة ل -
 جمدي مقارنة مبعدالت عوائد السوق او األصول اإلستثمارية األخرى؛

بشرط ان التزيد قيمة هذه اإلستثمارات االستحواذ على عقارات قيد التطوير و/أو اراض شاغرة لتنفيذ مشاريع تطوير عقارات مدرة لدخل جاري جمدي  -
من إجمايل قيمة أصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة، بحيث ال يتعارض مع اسرتاتيجية االستثمار اخلاصة بالصندوق.  %٢٥عن 

 واألراضي. ولتجنب الشك، يعتزم الصندوق يف هذه احلال البدء يف عمليات التطوير مباشرة فور االستحواذ على العقار

 

 إضافة ملا ورد أعاله، يتبنى مدير الصندوق خطة اشغال الشواغر التي تتضمن ما يلي:

مت تعيني مدراء امالك متخصصني للعقارات املتعددة املستأجرين يقومون مبسح السوق املنافس  العقارات متعددة املستأجرين: -
بصفة مستمرة للتعرف على الشواغر املماثلة واسعار تأجريها، بالتايل يقوم مدراء األمالك املعينني بالتشاور مع مدير الصندوق بصفة 

 .ن لتحقيق افضل عائد ممكن ملصلحة املستثمرينمستمرة لتعديل اسرتاتيجيات التسعري ومزيج املستأجري

تعترب عقارات أحادية املستأجرين عقارات متخصصة االستخدام (على سبيل املثال فنادق، مراكز جتارية،  العقارات أحادية املستأجرين: -
ع املستأجر ذات العالقة قبل مكاتب)، تخضع لعقود طويلة األجل. ولغايات احلرص على اشغال أي شواغر، يبدأ مدير الصندوق النقاش م

مدة ترتاوح ما بني أشهر وسنة قبل انتهاء مدة العقد بخصوص جتديد العقد من عدمه والبحث عن مستأجر بديل، يف حال أبدى املستأجر 
  القائم عدم رغبته يف جتديد العقد.

قطاع عقاري (على سبيل املثال جتاري، مكتبي، وبشكل عام، تعتمد نسبة تشغيل أي عقار بشكل رئيسي على مستوى العرض والطلب يف أي 
امة عفندقي، سكني ... الخ)، وبالتايل، تعتمد إمكانية رفع نسبة تشغيل عقار عن آخر بشكل رئيسي على موقع العقار واسعار التأجري واحلالة ال

إال أنه ال ميكن ضمان استمرار نسب التشغيل للعقار للعقار. وبناءً على ما سبق، وعلى الرغم من جهود مدير الصندوق يف اتباع اخلطة املذكورة، 
 التابع للصندوق يف املستويات املطلوبة.

 

 سياسات تركز االستثمار .٢

 يقوم الصندوق باستثماراته متبعاً السياسات اآلتية:

قارات مطورة تطويراً عيف  وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققةمن القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق  %٧٥يتم استثمار ما اليقل عن  -
 يف اململكة العربية السعودية.  انشائياً قابلة لتحقيق دخل تأجريي ودوريٍ

يف عقارات واقعة خارج وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق  %٢٥يتم استثمار ما اليزيد عن  -
 قارات مملوكة من قبله أم مل تكن، أو لتجديد أو إلعادة تطوير تلك العقارات.اململكة، او يف أنشطة التطوير العقاري سواء أكانت لع

 ال يجوز للصندوق االستثمار يف األراضي البيضاء. -

 مع امتناع الصندوق عن االستثمار يف مكة املكرمة أو املدينة املنورة، فإنه يستهدف اإلستثمار يف جميع املدن األخرى يف اململكة. -
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 صالحيات االقرتاض .٣

يجوز ملدير الصندوق، نيابة عن الصندوق، احلصول على متويل متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وال تتعدى نسبة التمويل املتحصل 
) من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق، وذلك حسب آخر قوائم مالية مدققة. ويشار إىل أنه يلجأ الصندوق للحصول على %٥٠عليه عن (

وائد املستهدفة ملالكي الوحدات وحتقيق اهداف الصندوق، وذلك بعد الدراسة الوافية ودراسة التدفقات النقدية والتي متويل لتعظيم الع
 كتشري اىل ان استخدام التمويل يؤدي اىل تعظيم العوائد. وتعتمد النسبة الفعلية للتمويل على (أ) نتائج دراسات مدير الصندوق مبا يف ذل

للصندوق، و (ب) اعتبارات خاصة برتتيب التمويل املتحصل عليه؛ و(ج) ظروف السوق السائدة. وسوف تكون  دراسة التدفقات النقدية
 شروط أي متويل على أساس عدم وجود حق بالرجوع على مالكي الوحدات يف الصندوق. 

 خملاطر الصندوق يتعرض قد أنه علماً اإلعتبار، بعني الوحدات ومالكي الصندوق مصالح الصندوق مدير يأخذ متويل أي على احلصول وعند
") لصندوقا يف االستثمار خماطر" الثاين الباب ضمن" ز(" الفقرة يف واملبينة) املستقبلية االستحواذ لعمليات متويل على للحصول العوائق(

  . واألحكام الشروط هذه من

 

 وسائل وكيفية إدارة واستثمار النقد املتوافر يف الصندوق .٤

ملدير الصندوق كامل الصالحية يف ادارة واستثمار النقد املتوافر يف الصندوق مبا يحقق مصلحة املستثمرين. وبالتايل، يجوز ملدير 
الصندوق القيام باستثمارات مؤقتة للمبالغ النقدية املتوفرة وذلك يف عمليات املرابحة املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية مبا يف 

ل املثال ال احلصر حسابات الودائع والصكوك وصناديق أسواق املال وغريها من االستثمارات منخفضة اخملاطر والتي من ذلك على سبي
املستهدف أن يتم حتويلها إىل نقد خالل سنة واحدة و ميكن تسييلها بسرعة نسبياً، وذلك شريطة أال تقل نسبة العقارات املطورة تطويراً 

 من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة.    %٧٥دخل تأجريي ودوري عن  إنشائياً والقابلة لتحقيق

 

إضافة لذلك، فإنه يجوز ملدير الصندوق استخدام النقد يف إعادة موازنة قيمة التمويل، وذلك قبل التوزيع على املستثمرين أو االستثمار 
ميكن القيام باالستثمارات املؤقتة مع أي بنك حملي خاضع ملراقبة مؤسسة النقد العربي يف أصل من األصول حسبما هو احلال. و

السعودي، أو مع صناديق عامة مرخصة من قبل هيئة السوق املالية ومدارة من قبل مدير الصندوق أو أي مدير صندوق استثمار آخر. 
لية ألصول الصندوق (بحسب آخر قوائم مالية مدققة) وأال تقل درجة من القيمة اإلجما %٢٥ويجب أال تتجاوز نسبة هذه االستثمارات عن 

من وكالة  ٣-Pمن وكالة ستاندرد آند بورز أو عن  ٣-Aالتصنيف لكل طرف ذي عالقة باملرابحة واملُصدر الذي يتعامل معه الصندوق عن 
 فيتش.من وكالة  F٣موديز أو عن 

 

 االستحواذ على احملفظة االستثمارية املبدئية .٥

، وذلك لالستحواذ على ١مع صندوق سدكو اخلاص  ةلكل عقار على حد ملزمة ام مدير الصندوق نيابة عن الصندوق بإبرام اتفاقية شراءق
 ،١أصول عقارية مملوكة من قبل صندوق سدكو اخلاص  سبعة، وهي للمحفظة االستثمارية املبدئية ةكوِنملاجميع األصول العقاريةا
 خمسمائة وأربعة وستون مليوناً وتسعمائة وخمسة واربعون ألف ريال سعودي)( ريال سعودي ٥٦٤,٩٤٥,٠٠٠ادل تعبقيمة شرائية إجمالية 

هيئة البل من قِ معتمدينمستقلني و اثننيمن قبل مقيمني  من املستقلة املعدة التقييمات من الثننيوفقا للمتوسط احلسابي 
 ، التايل١ اخلاص سدكو صندوق لصالح نقدية دفعة خالل من الشراء املذكور سداد كامل سعر وسيتم .عتمدينمقيمني املالسعودية لل

 : مصادر واستخدامات متحصالت الطرحملخص 

  

 املبلغ (ريال سعودي) البيان

 ٦٥٠،٠٠٠،٠٠٠ اجمايل رأس مال الصندوق

 ٥٦٤،٩٤٥،٠٠٠ سداد قيمة احملفظة اإلستثمارية املبدئية

 ٨٥،٠٥٥،٠٠٠ احملفظة اإلستثمارية املبدئية املبلغ املتبقي بعد االستحواذ على
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 واستثمار") الرسوم" الثاين الباب ضمن" ١ ط(" الفقرة يف حمدد هو كما للصندوق األخرى املصاريف لسداد املتبقي املبلغ يستخدم سوف
 إدارة وكيفية وسائل" الثاين الباب ضمن" ٤ و(" الفقرة يف موضح هو كما الوحدات، مالكي مصالح يخدم مبا مؤقتة استثمارات يف الفائض

 ضمن" هـ(" الفقرة ضمن موضح هو كما للصندوق إضافية عقارية أصول على االستحواذ ثم ومن ،")الصندوق يف املتوافر النقد واستثمار
 ").الصندوق اسرتاتيجيات ملخص" الثاين الباب ضمن"  و(" والفقرة") اإلستثمارية واهدافه الصندوق لغرض وصف" الثاين الباب

 وإدراجها للوحدات التسجيل وطلب امللكية ونقل الوحدات ملالكي والتخصيص الصندوق يف الوحدات طرح خطوات يوضح زمني جدول يلي وفيما
 :السعودية املالية السوق يف

 صندوق وسيقوم. نقدية اشرتاكات من) سعودي ريال مليون وخمسون ستمائة( سعودي ريال ٦٥٠،٠٠٠،٠٠٠ وهو الصندوق، مال رأس إجمايل يتكون
 سعودي ريال  ٥٦٤�٩٤٥�٠٠٠ يساوي اجمايل مببلغ ١ اخلاص سدكو صندوق قبل من املبدئية االستثمارية احملفظة بشراء ريت سدكو

 .الصندوق مدير عليها حصل التي للتقييمني املتوسط وهو) سعودي ريال الف واربعون وخمسة وتسعمائة مليوناً وستون وأربعة خمسمائة(
") الرسوم" الثاين الباب ضمن" ١ ط(" الفقرة يف حمدد هو كما للصندوق األخرى املصاريف لسداد املتبقي املبلغ يستخدم سوف الشك، ولتجنب

 وكيفية وسائل" الثاين الباب ضمن" ٤ و(" رةالفق يف موضح هو كما الوحدات، مالكي مصالح يخدم مبا مؤقتة استثمارات يف الفائض واستثمار
 ضمن" هـ(" افقرة ضمن موضح هو كما للصندوق إضافية عقارية أصول على االستحواذ ثم ومن ،")الصندوق يف املتوافر النقد واستثمار إدارة
 ").الصندوق اسرتاتيجيات ملخص" الثاين الباب ضمن"  و(" والفقرة") اإلستثمارية واهدافه الصندوق لغرض وصف" الثاين الباب

 

 اإلدارة النشطة .٦

 مدير من املتكون الفريق وسيقوم. العقارية األمالك إدارة يف متخصصني استشاريني مع بالتعاون احملفظة بإدارة الصندوق يقوم
 السوق أساسيات إىل إضافةً العقاري، االستثمار سوق يف والدورات لألمناط مستمر برتقب املتخصصني واإلستشاريني الصندوق
 أن وباعتبار. الطويل املدى على الصندوق أهداف على واحلفاظ العقاري السوق يف املتاحة الفرص من لالستفادة القطاع وخصائص

 املدة الزمنية املتوقعة اإلجراء

 م٢٠١٧ ديسمرب ٤ املوافق  هـ١٤٣٩     األول ربيع ١٧ احلصول على موافقة هيئة السوق املالية على الصندوق

اإلعداد والتنسيق مع اجلهات املستلمة حول طرح وحدات 
 الصندوق

من تاريخ احلصول على موافقة هيئة السوق املالية  عمل) ايام عشرة( ١٠
 على طرح الصندوق

 فرتة الطرح
 املوافق  ه١٤٣٩  األول جمادى ٤ من تبدأ التي و تقوميي يوم) عشر اربعة( ١٤
 م٢٠١٧ فرباير ٣ املوافق  ه١٤٣٩ األول جمادى ١٧ يف وتنتهي م٢٠١٧ يناير ٢١

 )الصندوق تغطية عدم حال يف(  االشرتاك فرتة متديد
 ٤ املوافق  ه١٤٣٩ األول جمادى ١٨ من تبدأ تقوميي يوم) عشر اربعة( ١٤

 م٢٠١٧ فرباير ١٧املوافق ه١٤٣٩ األخرة جمادى ١ يف وتنتهي  م٢٠١٨ فرباير

 قبول أو رفض طلب اإلشرتاك 
يخطر وكيل الطرح و اجلهات املستلمة املستثمر بتأكيد أو رفض إشرتاكه 

 ) أيام عمل من تاريخ اقفال فرتة الطرح ٥خالل خمسة (

 تخصيص الوحدات من قبل مدير الصندوق
أو من تاريخ  ) أيام عمل من تاريخ إقفال فرتة طرح الصندوقعشرة( ١٠

 إقفال فرتة متديد فرتة االشرتاك ان لزم

مبلغ االشرتاك ورسوم االشرتاك ذات العالقة  الفائض منرد 
 للمستثمر

 ) أيام عمل من تاريخ تخصيص الوحداتخمسة( ٥

اإلستحواذ على ونقل ملكية األصول املكونة للمحفظة 
 االستثمارية املبدئية و إدراج وحدات الصندوق

 إقفال فرتة طرح الصندوقمن تاريخ  يوم عمل  )ستون( ٦٠خالل مدة 

 اإللغاء و إسرتداد األموال 
سوف يتم رد جميع مبالغ اإلشرتاك و رسوم اإلشرتاك  ،يف حال إلغاء الطرح

 يف غضون خمسة أيام عمل من تاريخ اإللغاء 



 ريت	كابيتال	سدكو	صندوق   كابيتال	سدكو
	واألحكام	الشروط   

	 	 	٤٤ 

 أحادية العقارات إدارة يتم املستأجرين، متعددة وعقارات املستأجرين احادية عقارات بني مقسمة الصندوق استثمار حمل العقارات
 .املستأجرين متعددة بالعقارات يتعلق فيما الغري من أمالك مدير تعيني يتم بينما العالقة ذات املستأجر قِبل من املستأجرين

 

 عملية اتخاذ القرار االستثماري .٧

 فريق يتبنى احمللي العقاري السوق يف جديدة فرص وراء السعي سبيل ويف اإلستثمارية الفرص دراسة لعمليات احلوكمة إطار يف
 اخليةالد السياسة مع يتماشى مبا فعال بشكل التعامالت وتنفيذ الفرص حتديد أجل من استثمارية عملية الصندوق مدير لدى اإلستثمار
 :الصندوق ملدير التابع االستثمار فريق أعدها التي التفصيلية

 

 عملية املوافقة على االستثمار

للجهالة لكل استثمار  حمتمل، مبا يف ذلك احملفظة االستثمارية املبدئية، تتفق سوف يقوم مدير الصندوق بإجراء دراسة شاملة نافية 
 مع العملية املبينة أدناه:

 

 حتديد الصفقة §

سوف يحدد مدير الصندوق فرص االستثمار العقاري املتاحة للصندوق من خالل شبكة عالقات العمل اخلاصة به وشراكات املشاريع 
املشرتكة. وتضم هذه الشبكة (على سبيل املثال وليس احلصر) الشركات التابعة ومتخصصي القطاع العقاري وشركات الوساطة 

فحص جميع الفرص االستثمارية التي  ويتموثوقني واألفراد من ذوي الرثوات واملكاتب العائلية. واملطورين العقاريني واملستشارين امل
 مت حتديدها بدقة ومن ثم اختيارها للخضوع ملزيد من اإلجراءات وفقاً ألهداف الصندوق االستثمارية وسياساته.

 املراجعة املبدئية واملوافقة على مذكرة االستثمار الداخلية §

د أحد الفرص االستثمارية احملتملة، يقوم فريق اإلستثمار التابع ملدير الصندوق بإجراء مراجعة مبدئية للفرصة احملتملة مبجرد حتدي
من أجل فهم اخملاطر والعوامل املؤثرة يف قيمة الصفقة لتحديد مدى مالءمتها وتوافقها مع الصندوق. وتستلزم املراجعة 

االستثمار احملتمل وظروف وتوقعات السوق والبيئة التنظيمية واملنافسة وحمركات النمو املبدئية إجراء حتليل شامل ألساسيات 
من أجل مساعدة فريق اإلستثمار التابع ملدير الصندوق على وضع خطة عمل ومنوذج مايل، وبعد ذلك يقوم الفريق مبزيد من 

 التفاوض مع البائع من أجل تأمني الصفقة بناءً على معايري االستثمار.

بناءً على النتائج اإليجابية من املراجعة املبدئية وقرار متابعة فرصة االستثمار املعنية، يعد فريق اإلستثمار مذكرة حول الفرصة و
املعينة للموافقة عليها من قبل مدير الصندوق. وتشري املذكرة إىل مربرات واسرتاتيجية االستثمار، ودراسة حتليلية للسوق، 

من االستثمار إضافة للمخاطر وسبل التخفيف من أثرها، والعوائد املستهدفة ومتطلبات رأس املال وميزانية واسرتاتيجية التخارج 
للدراسات اخملتلفة. وتتيح املوافقة املبدئية على املذكرة الفرصة لفريق اإلستثمار لتأمني الصفقة بناء على املعايري املعتمدة 

 لالستثمار.

 التفاوض بشأن الصفقة §

املفاوضات مع البائع من أجل االتفاق على الشروط واألحكام الرئيسية احملددة  يف هذه املرحلة لو مدير الصندوقيواصل ممث
للصفقة ذات الصلة وفقاً للمعايري املعتمدة لالستثمار. وسوف تتضمن شروط وأحكام الصفقة عناصر جتارية (على سبيل املثال 

اتفاقيات اإلدارة) والتفاصيل التعاقدية (على سبيل املثال والتعهدات والضمانات) التي و  وشروط الدفع واتفاقيات اإليجار التسعري 
 سوف تشّكل أساس االتفاقيات املتعلقة بالصفقة.

مدير الصندوق والبائع إىل اتفاق بخصوص الشروط واألحكام الرئيسية للصفقة، يربم الطرفان اتفاقية مبدئية ملزمة  يتوصلوعندما 
خضع إمتام الصفقة لتلبية على النحو الذي يحدده مدير الصندوق. وسوف ي الواجب حتقبقها مسبقاًمن الشروط  تتكون من قائمة

من خالل عملية تقصي شاملة نافية للجهالة يقوم بها مدير الصندوق أو من ينوب عنه خالل الفرتة  الواجب حتقبقها مسبقاًالشروط 
 املبدئية.احلصرية (إن وجدت) وفقاً لالتفاقية 

 

من قٍبل الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين ألي معتمدين مدير الصندوق على تقييمني من قبل مقيمني اثنني مستقلني ويحصل 
نوع من األصول يتم اقرتاح االستحواذ عليها من جانب الصندوق بغرض التعرف على القيمة السوقية العادلة وفقا ملعايري التقييم 



 ريت	كابيتال	سدكو	صندوق   كابيتال	سدكو
	واألحكام	الشروط   

	 	 	٤٥ 

ل الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين، ويقوم مدير الصندوق بالتفاوض مع البائع مستدال بقيم التقريرين املعتمدة من قب
مستهدفا عدم جتاوز سعر الشراء ألي عملية استحواذ القيمة األكرب ألي من التقييمني املستقلني مبا يتناسب مع غرض االستثمار 

 .وطبيعة األصل

 فقة النهائيةالتقصي النايف للجهالة واملوا §

 يف هامةال العناصر من والتثبت التحقق أجل من للجهالة نايف شامل تقصي بعملية الصندوق ملدير التابع اإلستثمار فريق يقوم سوف
 احد تعيني إىل باإلضافة احملتمل، لالستثمار مفصل تقييم على للجهالة النافية التقصي عملية تنطوي وسوف. العمل خطة

 :اآلتية اجلوانب) احلصر وليس املثال سبيل على( عام بشكل تتضمن وسوف واخلرباء املتخصصني

 و والتمويل؛ املايل التحليل -
 و والهيكلة؛ القانونية النواحي -
 و الضريبية؛ املشورة -
 و السوق؛ بحوث -
 و التقييم، -
 و البيئية؛ املسائل -
 و والفنية؛ الهندسية املراجعة -
 .والتخطيط التنظيمية األمور -

 

 مذكرة تثماراإلس فريق يقدم املبدئي، لالتفاق وفقا املسبقة الشروط واستيفاء للجهالة النافية التقصي لعملية اإليجابية النتائج وبعد
 فيةالنا التقصي عملية نتائج لكامل ملخص االستثمار مذكرة وستوفر. الصندوق مدير من النهائية املوافقة على للحصول استثمار
 وتتيح. الصفقة إلمتام املال رأس ومتطلبات النهائية اخلطوات عن فضال بالصفقة، قدما املضي حول توصية إىل إضافةً للجهالة،
 .الصفقة وإغالق إمتام اإلستثمار لفريق النهائية املوافقة

 إغالق الصفقة §

املتعلقة بالصفقة (على سبيل يتوىل فريق اإلستثمار إمتام صفقة االستثمار من خالل حترير االتفاقيات  خالل مرحلة إغالق الصفقة،
املثال، اتفاقيات البيع والشراء) وتنفيذ الصفقة والهياكل املالية واستغالل رأس املال املطلوب من الصندوق وفقاً للشروط 

 واألحكام املتفق عليها وسحب القروض بناءً على تسهيالت بنكية (إن وجدت).

 إدارة األصول §

تخالص قيمة إضافية من جميع االستثمارات التي قام بها الصندوق خالل فرتة االحتفاظ الغرض من مرحلة إدارة األصول هو اس
باالستثمار. وسوف يكون مدير الصندوق، مدعوماً باملديرين العقاريني ذوي الصلة وغريهم من مديري األصول املستقلني (حيثما 

فظة االستثمارية للصندوق مقابل خطة العمل، باإلضافة إىل ينطبق)، مسئوالً عن اإلدارة املستمرة ومراقبة اخملاطر املتعلقة باحمل
مل وجاد لإلشراف على وضع اسرتاتيجيات إضافة القيمة من أجل تعظيم العائدات ملالكي الوحدات. ومن خالل برنامج شا

 .االستثمارات

 التخارج من االستثمارات سوف §

للتخارج من االستثمارات وذلك من أجل تعظيم قيمة التصرف يف يكون أمام مدير الصندوق مسارات حمتملة حمددة ومقيمة 
. وتضع عملية التقييم يف االعتبار حالة السوق العقارية  االستثمار وفقاً لظروف السوق السائدة واسرتاتيجية التخارج احملددة مسبقاً

 ت تصرف مثمرة تؤدي إىل ارتفاع أداء الصندوق.احلالية، وبيئة االستثمار وإمكانية تسويق األصول واستحقاق دورة األصول وأي عمليا

وبعد حتديد فرصة تخارج الستثمار معني، قد يتم التخارج عن والتصرف بأصول الصندوق يف أي وقت خالل مدة الصندوق يف حال ارتأى 
 مدير الصندوق أن ذلك يعزز العوائد للصندوق.

 

 

 

 التصرف يف االستثمارات .٨



 ريت	كابيتال	سدكو	صندوق   كابيتال	سدكو
	واألحكام	الشروط   

	 	 	٤٦ 

هو توفري دخل جاري للمستثمرين وهذا األمر الذي يستدعي االحتفاظ بأصول لفرتة معينة من الوقت، لذا، إن الهدف االستثماري للصندوق 
يعتزم الصندوق االحتفاظ باالستثمارات بشكل عام على املدى الطويل. علماً بأن مدير الصندوق سيقوم بتقييم كل عقار مملوك للصندوق 

يف ذلك قرارات التصرف يف العقار على املدى الطويل والقصري إذا تبني أن تلك القرارات تصب بشكل دوري واقرتاح اسرتاتيجيات معينة، مبا 
يف مصلحة الصندوق ومالكي الوحدات. ويكون ذلك بعد حتليل ودراسة تفصيلية تأخذ بعني االعتبار العوامل التالية، على سبيل املثال وليس 

 احلصر:

 سعر البيع فيما يتعلق بالدخل احملتمل؛ -

 تناسب االسرتاتيجي للعقار ضمن احملفظة االستثمارية العامة؛ال -

 التناسب االسرتاتيجي للعقار ضمن اسرتاتيجية تخصيص القطاع؛ -

 التدهور يف ظروف السوق ذات الصلة؛ -

 وجود فرص بديلة أفضل. -

من قٍبل الهيئة السعودية  وقبل أي تصرف، سيسعى مدير الصندوق للحصول على تقييم للعقار ذي الصلة من مقيمني اثنني معتمدين
للمقيمني املعتمدين واالمتثال للمتطلبات والشروط األخرى املتعلقة بالئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات اخلاصة بصناديق 

 %٧٥على استثمار  االستثمار العقارية املتداولة الصادرة من هيئة السوق املالية او أي لوائح اخرى ذات صلة، مبا يف ذلك الشرط الذي ينص
من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق يف أصول عقارية مطورة تطويراً انشائياً قابلة لتحقيق دخل تأجريي ودوريٍ وذلك بحسب آخر قوائم 

 مالية مدققة. 

 مستقلني وسوف يحصل مدير الصندوق على تقييم ألي عقار يتم اقرتاح بيعه أو التصرف فيه من جانب الصندوق من مقيمني اثنني
معتمدين من قٍبل الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين. وقد يقل سعر بيع العقار عن السعر األقل ألي من قيمتي التقييم مبا يتناسب 

 مع ظروف السوق السائدة وظروف العقار مبا يحقق مصالح املستثمرين يف الصندوق.

 

 هيكل امللكية .٩

بعة تا وسيتم تسجيل ملكية األصول باسم شركة ذات غرض خاص ،ظ مبلكية أصول الصندوققام الصندوق بتعيني أمني احلفظ لالحتفا
 بني ملكية األصول اململوكة من قبل الصندوق وتلك اململوكة من قبل أمني احلفظ. فصلاحلفظ ألجل ال ألمني

 تسهيالت التمويل مبوجبلح بنك الرياض لصا احليازي وتخضع األصول املوجودة يف حمفظة االستثمار املبدئية يف الوقت احلايل للرهن
االستثمارية املبدئية دون أي  العقارات السبع املكونة للمحفظةعلى  باالستحواذسيقوم  الصندوق، إال أن ١اخلاص لصالح صندوق سدكو 

 كافة استكمال فور العقاراتملكية  إلعادة صكوكبنك الرياض استعداده  اكدوقد رهون أو قيود قد حتد من التصرف بها. وبهذا اخلصوص، 
      مبوجب وثائق التمويل. الالزمة املتطلبات

 

 خماطر االستثمار يف الصندوق )ز(

مستوى اخملاطرة فيما يتعلق باالالصندوق هو متوسط  حيث ينطوي االستثمار يف الصندوق على خماطر عديدة وهو مناسب فقط للمستثمرين 
تام وميكنهم حتمل تلك اخملاطر، ويجب على املستثمرين احملتملني تقييم االعتبارات الواردة فيما الذين يدركون خماطر ذلك االستثمار بشكل 

اً، أو يلي، وغريها من االعتبارات بعناية عند اتخاذ قرارهم. وقد تكون هناك خماطر أخرى وأمور غري مؤكدة ليست معروفة لدى مدير الصندوق حالي
الياً فيما قد يكون لها تأثري سلبي على منظورات الصندوق وعمله. وال ميكن تقدمي أي ضمان بأن الصندوق قد يعتربها مدير الصندوق غري هامة ح

 سيتمكن من حتقيق هدف االستثمار أو بأن املستثمرين سيتلقون عائداً على رأس مالهم.

 

مستثمر حمتمل أخذ العوامل أدناه بعني االعتبار قبل شراء االستثمار يف الصندوق ال يعني ضمان الربح أو عدم اخلسارة، وبالتايل يجب على كل 
وحدات يف الصندوق. ويتحمل املستثمرون وحدهم كامل املسؤولية عن أي خسارة مادية ناجتة عن االستثمار يف الصندوق ما مل تكن نتيجة 

لعقاري والتعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية الحتيال أو إهمال أو سوء تصرف من جانب مدير الصندوق وفقاً لالئحة صناديق االستثمار ا
 املتداولة.

 

 املرتبطة بالصندوق اخملاطرعوامل  .١
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ليس هناك ضمان بأن الصندوق سيتمكن من حتقيق عوائد ملستثمريه أو أن العوائد ستكون   عدم وجود ضمان لعوائد االستثمار:خماطر 
متناسبة مع خماطر االستثمار يف الصندوق وطبيعة املعامالت املبينة يف هذه الشروط واألحكام. ومن املمكن أن تقل قيمة الوحدات أو 

وال ميكن تقدمي ضمان بأن العوائد املستهدفة للصندوق سيتم أن يخسر املستثمرون بعض أو جميع رأس املال الذي استثمروه. 
 حتقيقها. وجميع األرقام واإلحصائيات التي وردت واملبينة يف هذه الشروط واألحكام هي ألغراض التوضيح فقط وال متثل توقعات للربح. وال

  حكام.ميكن توقع العوائد الفعلية وقد تختلف عن اإلحصائيات الواردة يف هذه الشروط واأل

 

قد يفقد الصندوق صفة من صفات الصناديق االستثمارية العقارية املتداولة التي تؤهلها مبوجب  خماطر عدم مطابقة الشروط:
 دالتعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة، وهو األمر الذي يرتتب عليه آثار سلبية على الصندوق وعلى األساس الذي يعتم

تم اختبار متطلبات االحتفاظ بوضع الصندوق كصندوق استثمار عقاري متداول، كما أن اللوائح عليه يف حتقيق عائدات ملالكي الوحدات. ومل ي
املنظمة صادرة حديثاً وليس لها تفسريات سابقة. وباإلضافة إىل ذلك، قد يتم إجراء تغيريات الحقة (مبا يف ذلك تغيري يف التفسري) على 

اري متداول. وينبغي على املستثمرين احملتملني مالحظة أنه ال يوجد ضمان بأن متطلبات االحتفاظ بوضع الصندوق كصندوق استثمار عق
الصندوق، عقب املوافقة عليه ليكون صندوق استثمار عقاري متداول سوف يظل صندوق استثمار عقاري متداول أو سوف يستمر يف 

ويف حال تخلف الصندوق عن الوفاء بأي من املتطلبات  االحتفاظ بهذا الوضع (سواء بسبب عدم الوفاء باملتطلبات التنظيمية أو خالفه).
ة رالتنظيمية الالزمة لالحتفاظ بوضعه، يجوز لهيئة السوق املالية تعليق تداول الوحدات أو إلغاء إدراج الصندوق. وميكن أن يؤدي عدم القد

 تسويق الوحدات وعلى سيولتها وقيمتها. على إدراج الصندوق يف السوق املالية السعودية (تداول) إىل نتائج سلبية على إمكانية

 

يعتزم الصندوق التقدم بطلب لكي يتم قبول الوحدات للتداول يف السوق املالية السعودية (تداول). وال ينبغي   خماطر سيولة السوق:
أو إنها يف حال مل تتطور  النظر إىل قبول هذا الطلب كضمان او إشارة إىل أنه سوف تكون هناك سوق سائلة للوحدات أو أنها سوف تتطور،

سوف تستمر إىل أجل غري مسمى عقب القبول. ويف حال عدم نشوء سوق ذات سيولة عالية، قد تتأثر أسعار  تداول الوحدات على نحو 
 ات تأثريسلبي. وباإلضافة إىل ذلك، يف حال عدم تطوير هذه السوق، قد يكون للتعامالت الصغرية نسبياً أو التعامالت املقررة على الوحد

سلبي كبري على سعر الوحدات، و يكون من الصعب تنفيذ التعامالت تتعلق بعدد كبري من الوحدات بسعر ثابت نظراً حلجم ومستوى السيولة 
 يف السوق القائم.  

 

احلركة العامة يف هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر سلباً على السعر السوقي للوحدات ومن بينها   :خماطر التغريات يف األسعار
أسواق األسهم احمللية والعاملية واألسواق العقارية والظروف االقتصادية السائدة ومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل واجتاهات 

املستثمرين والظروف االقتصادية العامة. وقد تتعرض سوق الوحدات للتقلبات، وقد يؤدي عدم وجود السيولة إىل حدوث تأثري سلبي على 
قيمة السوقية للوحدات. وبناءً عليه، فإن شراء هذه الوحدات مالئم فقط للمستثمرين الذين ميكنهم حتمل اخملاطر املرتبطة بهذه ال

 االستثمارات.

 

قد يتم تداول الوحدات بسعر أقل من القيمة التي مت طرحها، وقد ال يستطيع مالكو   :خماطر التداول بسعر أقل من سعر الطرح األويل
ات اسرتداد كامل قيمة استثمارهم. وقد يتم تداول الوحدات بسعر أقل من قيمتها لعدة أسباب من بينها ظروف السوق غري املواتية الوحد

 وضعف توقعات املستثمرين حول جدوى االسرتاتيجية والسياسة االستثمارية للصندوق وزيادة العرض على الطلب من الوحدات.

 

على األقل من صايف أرباحه  %٩٠لى الرغم من أنه وفقاً للوائح ذات الصلة يُفرتَض أن يقوم الصندوق بتوزيع ع  خماطر التقلب يف التوزيعات:
على مالكي الوحدات، فال يوجد ضمان ملعدل التوزيعات املستقبلية من جانب الصندوق أو ضمان لدفعها من عدمه. وباإلضافة إىل ذلك، 

على األقل من صايف األرباح) لتوصية مدير الصندوق  %٩٠رباح وسدادها وقيمتها (التي تزيد عن يخضع اإلعالن عن أي توزيعات مستقبلية لأل
وتعتمد، من بني أشياء أخرى، على أداء الصندوق والوضع املايل للصندوق واملتطلبات النقدية وقدرة الصندوق على االلتزام باملتطلبات 

 القانونية املعمول بها اخلاصة بدفع التوزيعات.

 

قد تؤدي عمليات البيع الالحقة من جانب مالكي الوحدات لعدد كبري من الوحدات إىل تخفيض سعر   خماطر زيادة عمليات بيع الوحدات:
أثري تالوحدة إىل درجة كبرية. وقد تؤدي أي عمليات بيع لعدد كبري من الوحدات يف السوق العامة أو التصور بأن هذه املبيعات سوف حتدث إىل ال

 لبي وكبري على السعر السوقي للوحدات.بشكل س
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قد ال يعكس سعر السوق املتداول للوحدات قيمة االستثمارات األساسية للصندوق. كما تتعرض   خماطر انعكاس القيمة األساسية:
االقتصادية والسياسية أسواق املال لتقلبات كبرية يف األسعار وحجم التعامالت من وقت آلخر، فقد يؤدي هذا األمر، باإلضافة إىل الظروف 

وغريها، إىل التأثري السلبي والكبري على السعر السوقي للوحدات. وبصفته صندوق تداول عام، قد يتأثر سعر الوحدة الواحدة بعدد من 
ي أو قارالعوامل، والتي يقع العديد منها خارج سيطرة الصندوق وبعضها يتعلق بالصندوق وعملياته بحيث يؤثر بعضها على االستثمار الع

 أسواق األسهم بصفة عامة.

 

قد تؤدي متطلبات التوزيع وقيود التمويل مبوجب اللوائح املنظمة   خماطر العوائق للحصول على متويل لعمليات االستحواذ املستقبلية:
 قلصناديق االستثمار العقاري املتداولة إىل احلد من مرونة الصندوق وقدرته على النمو من خالل االستحواذ. ومن املفرتَض أن يقوم الصندو

ذلك ومن أجل احلفاظ على وضع الصندوق كصندوق استثمار  على األقل من صايف أرباحه على مالكي الوحدات. وباإلضافة إىل %٩٠بتوزيع 
من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق، وذلك حسب آخر قوائم مالية  %٥٠عقاري متداول، فيجب أال تتجاوز نسب التمويل للصندوق نسبة 

ل االستحواذ على ممتلكات إضافية. مدققة. وكنتيجة لذلك، ميتلك الصندوق قدرة حمدودة على حتسني ممتلكاته أو حتقيق النمو من خال
ن مويشار إىل أنه كجزء من إجراء احلصول على متويل، قد يقوم مدير الصندوق بالتحوط فيما يتعلق بأي متويل يحصل عليه، والتايل على الرغم 

 أنه يوفر اليقني فيما يتعلق بعوائد الصندوق، إال أنه يعرض الصندوق لتكاليف متويل إضافية

 

ال ميتلك الصندوق تاريخ تشغيلي ميكن للمستثمرين احملتملني من خالله احلكم على أداء الصندوق   اريخ التشغيلي احملدود:خماطر الت
ن أوجناحاته. وعلى الرغم من أن "مدير الصندوق" ميتلك خربة واسعة يف إدارة الصناديق (مبا يف ذلك إدارة حمفظة االستثمار املبدئية) إال 

ت املستقبلية يف الصندوق وكذلك طبيعة اخملاطر املرتبطة بها قد تختلف بشكل جوهري عن االستثمارات طبيعة االستثمارا
واالسرتاتيجيات التي اضطلع بها "مدير الصندوق" يف السابق. كما أنه ليس بالضرورة أن تكون النتائج السابقة التي حققها مدير الصندوق 

 دالّة على األداء املستقبلي، إىل حدٍ ما.

 

 وهذه. الشرعي املراقب يحددها حسبما اإلسالمية الشريعة ملبادئ وفقاً الصندوق استثمارات تتم أن يجب: الشرعية القيود خماطر
 ندوقالص يضطر قد املبادئ، بتلك ولاللتزام. استثماراته وتنوع الصندوق نشاطات على ما حد وإىل االستثمارات هيكل على تنطبق املبادئ

 ىلإ وباإلضافة. اإلسالمية الشريعة ملبادئ خمالف االستثمار هيكل أو االستثمار كان إذا دخله من جزء أو منه، جزء أو االستثمار عن التخلي عن
 غري مقرتح استثمار أي وجود الشرعية الرقابة هيئة قررت إذا استثمارية فرص الصندوق يخسر قد الشرعية باملبادئ االلتزام عند ذلك،
 األداء ىعل سلبي أثر معينة، ظروف ظل يف العوامل، لهذه يكون وقد. فيه النظر للصندوق ميكن ال وبالتايل اإلسالمية الشريعة بأحكام ملتزم
 .شرعية بضوابط مقيد الصندوق يكن مل لو حتقيقها ميكن التي املادية النتائج مع مقارنة استثماراته، أو للصندوق املايل

 

 هناك تنشأ وقد. استشارية وخدمات مالية استثمارات تتضمن التي األنشطة من جمموعة الصندوق مدير يزاول :املصالح تضارب خماطر
 مهامه أداء على الصندوق مدير قدرة من يحد املصالح يف تضارب أي إن. الصندوق مصالح مع الصندوق مدير مصالح فيها تتضارب حاالت
 .وتوزيعاته وعوائده الصندوق استثمارات على سلباً يؤثر قد مما موضوعي بشكل

 

 دئيةاملب االستثمار حمفظة على االستحواذ عقب سيتمكن، الصندوق مدير بأن ضمان تقدمي ميكن ال: املناسبة االستثمارات توفر  خماطر
 بةاملناس االستثمارات حتديد إن. احلالية السوق بيئة يف وحتديداً بالصندوق، اخلاصة االستثمار أهداف مع تتماشى استثمارات حتديد من

 بةاملناس االستثمارات حتديد على الصندوق مدير قدرة وعدم. كبرية بدرجة املضمون غري التحدي من عالياً قدراً يتطلب وهيكلتها للصندوق
 . املرغوبة العوائد حتقيق على الصندوق قدرة على سلباً يؤثر قد

 

 استثمارات اإلدراج تاريخ بعد الصندوق مدير يحدد مل املبدئية، االستثمار حمفظة باستثناء :للعائدات احملدد غري االستخدام  خماطر
 لتقييم فرصة أي الصندوق يف املستثمرين أمام يكون لن ولذلك،. واألحكام الشروط هذه تاريخ بعد بها القيام املقرر من التي الصندوق

 .للصندوق املستقبلية باالستثمارات الصلة ذات األخرى واملعلومات واملالية االقتصادية املعلومات
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 أوضاع يف التغريات على كبري بشكل املستقبلي الصندوق أداء يعتمد :والسياسية اإلقتصادية السوق أوضاع يف التغيريات خماطر
 الذي التنافس وزيادة واحمللية، اإلقليمية والسياسية االقتصادية باألوضاع تتأثر قد والتي الصلة، ذات العقاري القطاع يف والطلب العرض
 العرض يف والتغريات العقاري، الرهن أسعار زيادة أو العقاري الرهن أموال توفر حمدودية واحتمال العقارات قيمة انخفاض عنه ينتج

 .والطلب

 

 هذه من") الوحدات مالكي حقوق" الثاين الباب من" ٢ ش(" الفقرة يف مذكور هو ما باستثناء باستثناء :اإلدارة يف املشاركة عدم خماطر
 .الصندوق استثمارات قرارات من أي على التأثري أو الصندوق إدارة يف املشاركة صالحية أو احلق للمستثمرين يكون ال واألحكام، الشروط
 .الصندوق ملدير اإلدارة مسؤوليات جميع وتُسند

 

 من أي خدمات خسارة تؤثر وقد. إدارته فريق جناح على رئيسي بشكل الصندوق تطوير جناح يعتمد :املوظفني كبار على االعتماد خماطر
 على إضافيني موظفني وتعيني جذب إمكانية عدم أو) خالفه أو االستقالة بسبب ذلك كان سواء( عام بشكل الصندوق إدارة فريق أعضاء
 .ومنظومته الصندوق عمل

 

 ذات الصلة بأصول الصندوق اخملاطرعوامل  .٢

من أجل  ١مع صندوق سدكو اخلاص  ملزمة أبرم الصندوق اتفاقية شراء :االستثمارية املبدئيةاالستحواذ على احملفظة خماطر 
االستحواذ على احملفظة االستثمارية املبدئية قبل تاريخ اإلدراج. ويف حال عدم التزام أي من الطرفني باألداء مبوجب اتفاقية الشراء 

راج أو يف أي تاريخ على اإلطالق. ويف هذه احلالة، سوف يحتاج الصندوق إىل حتديد امللزمة، فقد ال تتم عملية االستحواذ يف تاريخ اإلد
عمليات استحواذ على أصول أخرى وإنهائها قبل أن يستطيع البدء يف تقدمي توزيعات ملالكي الوحدات. وعلى الرغم من توقعات مدير 

مرين على املدى الطويل، قد تنخفض عوائد املستثمرين يف الصندوق بأن الصندوق سوف يستمر يف توفري العوائد املستهدفة للمستث
 املستقبل القريب.

 

سوف تخضع االستثمارات للمخاطر املتعلقة مبلكية العقارات و/أو تأجريها و/أو تطوير عملياتها و/أو إعادة  اخملاطر العقارية العامة:
اطر املرتبطة باملناخ االقتصادي احمللي العام واألوضاع تطويرها. وتشمل هذه اخملاطر، على سبيل املثال وليس احلصر، تلك اخمل

 العقارية احمللية والتغريات يف العرض والطلب املتعلق بالعقارات املتنافسة يف منطقة ما (كنتيجة لإلفراط يف البناء على سبيل املثال)
مني والكوارث الطبيعية واللوائح احلكومية (على سبيل والنقص يف إمدادات الطاقة وخمتلف اخملاطر غري املؤمن عليها أو غري القابلة للتأ

 تقدم خدماتاملثال، مراقبة اإليجارات) والتغريات يف الضرائب العقارية والتغريات يف معدالت العوائد وتوافر صناديق الرهن العقاري التي قد 
لتزامات احملتملة املرتبطة بالتصرف يف األصول والهجمات بيع العقارات الصعبة أو غري العملية أو إعادة متويلها وااللتزامات البيئية واال

اإلرهابية واحلروب وغريها من العوامل التي تقع خارج سيطرة مدير الصندوق. وال يوجد هناك أي ضمان على وجود سوق جاهزة إلعادة بيع 
دم وجود سوق قائمة لالستثمارات، باإلضافة إىل االستثمارات وذلك ألن االستثمارات عموماً لن تكون سائلة. وقد تنتج عدم السيولة من ع

القيود التعاقدية القانونية املفروضة على إعادة بيعها (مبا يف ذلك أي قيود مفروضة على عمليات التصرف يف االستثمارات من جانب 
 املمولني الذين قدموا متويالً لالستحواذ على االستثمارات ذات الصلة).

للتغريات السلبية يف تشغيل أي عقارات أو يف الوضع املايل ألي مستأجر تأثرياً سلبياً على املدفوعات اإليجارية  باإلضافة إىل ذلك، قد يكون
التي يتلقاها الصندوق، وبالتايل على قدرة الصندوق على تقدمي توزيعات أرباح للمستثمرين. وقد يتعرض أي مستأجر، من وقت آلخر، للركود 

عه املايل ويؤدي إىل تخلفه عن سداد املستحقات اإليجارية عند استحقاقها. ويف أي وقت، يجوز ألي مستأجر وهو األمر الذي قد يضعف وض
 أن يسعى للحصول على حماية ضد قوانني اإلفالس أو اإلعسار املعمول بها، وهو األمر الذي قد يؤدي إىل رفض عقد اإليجار أو إنهائه أو أي

التدفق النقدي القابل للتوزيع اخلاص بالصندوق. وال ميكن تقدمي ضمان بأن املستأجرين لن يرفعوا  نتائج سلبية أخرى، وبالتايل انخفاض
.  دعاوى للحماية من اإلفالس يف املستقبل، وإذا فعلوا ذلك يستمر اإليجار سارياً

 

 العقاري القطاع املثال سبيل على حمدد، قطاع يف مركزة أصول يف الصندوق يستثمر قد :العقاري القطاع يف اإلستثمار تركيز خماطر
 األمر ذلك يؤدي فقد أكرث، أو واحد قطاع يف استثماراته الصندوق ركّز حال ويف. اللوجستي قطاع أو/و املكتبي العقاري القطاع أو/و التجاري

 ىعل االستثمارية الصندوق حمفظة اشتملت إذا ما يفوق بشكل وذلك املعني القطاع يف االقتصادي الركود خلطر الصندوق تعريض إىل
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 هعمليات ونتائج للصندوق املايل الوضع على جوهري سلبي تأثري الركود لهذا يكون قد لذلك، وكنتيجة. أخرى قطاعات أو آخر قطاع يف أصول
 .للمستثمرين أرباح توزيعات تقدمي على وقدرته النقدية وتدفقاته

 

 الناجتة الدخل مصادر على الصندوق اعتمد وإذا فقط، جتارية عقارية أصول على الصندوق يستحوذ قد :التجاري العقاري السوق خماطر
 بالوضع وتتأثر الدورية بطبيعتها التجارية العقارات سوق وتتميز.  السوق هذه يف يحدث ركود ألي مُعرضاً الصندوق يصبح قد عنها،

 ذلك، إىل وباإلضافة. وسيولتها التجارية العقارية األصول قيمة لىع سلباً املتدهورة االقتصادية الظروف وتؤثر هذا. عامة بصفة االقتصادي
 وقدرة لها الفعال والتحصيل اإليجارية العوائد مستوى على جوهري سلبي تأثري لها، وسيظل لها، كان السلبية االقتصادية الظروف فإن

 التباطؤب سلباً تتأثر التجارية العقارية األصول كانت قريب، وقت وحتى. الصندوق إىل األمر نهاية يف تتدفق مدفوعات سداد على املستأجرين
 جوهري انخفاض حدوث التجارية، العقارات قيمة ذلك يف مبا العقارية، القيم أظهرت حيث املصرفية، األزمة بعد ما وآثار العاملي االقتصادي

 يف لالنخفاض يكون قد وكذلك. كبرياً االنخفاض هذا يكون وقد أخرى، مرة العقارات قيمة تهبط وقد). مؤخراً احلادث الكبري االنتعاش مع حتى(
 بيسل تأثري األمر لهذا يكون قد لذلك وكنتيجة الشواغر، ومعدالت وعوائده اإليجار مستويات على سلبي تأثري التجارية العقارات أسواق أداء

 .املايل ووضعه الصندوق عمل على جوهري

 

 احلصول يتم التي اإليرادات من املستسقاة القيم على بناءً استثمارات على الصندوق يستحوذ قد :التأجريي الدخل على االعتماد خماطر
 وأ جتديدها يتم سوف املنتهية اإليجارات أن أو تأجريها يتم سوف الشاغرة املساحات بأن ضمان يوجد وال. االستثمارات مستأجري من عليها

 األزمات أنواع من آخر نوع أي أو أعماله يف لركود املستأجرين أحد تعرض حال ويف. الوقت مبرور اإليجارات يف زيادة هناك تكون سوف أنه
 بعض يشغل وقد. إيجاره عقد جتديد أو املناسب الوقت يف اإليجارية املستحقات سداد على قادر غري عندها يصبح فقد املالية،

 وضعال يتأثر فقد األصول، تلك يف مركزة الصندوق استثمارات كانت طاملا وبالتايل، الصلة، ذات االستثمارات من كبرية أجزاء املستأجرين
 تؤثر لبيةس ظروف بأي كبري بشكل سلباً للمستثمرين أرباح توزيعات تقدمي على وقدرته النقدية وتدفقاته عملياته ونتائج للصندوق املايل
 . الرئيسيني املستأجرين هؤالء على

 

 هذه بتاريخ الصندوق استثمارات كافة، وليس بعض، على الصندوق مدير اختيار وقع لقد :املناسبة االستثمارات توافر عدم خماطر
 اتذ األخرى املعلومات وكذلك واملالية االقتصادية املعطيات لتقييم فرصة الصندوق يف للمستثمرين يتسنى ولن واألحكام، الشروط
 الثاين الباب ضمن" ٧ و(" والفقرة يف مبني هو كما الصندوق ملدير املراجعة تقتصر وامنا املستقبلية، باالستثمارات واخلاصة الصلة

 يةاملستقبل االستثمارات حتديد على قادراً سيكون الصندوق مدير بأن ضماناً هناك يكون أن ميكن وال"). االستثماري القرارات اتخاذ عملية"
 االستثمارات وهيكلة حتديد جمال يف شديدة منافسة وهناك. احلالية السوق بيئة يف خاصة للصندوق االستثمارية األهداف حتقق التي

 بهتناس التي االستثمارات حتديد على الصندوق قدرة عدم فإن عليه، وبناءاً. الغموض من عالية درجة على ذلك وينطوي للصندوق، املناسبة
 ولأص قيمة صايف أو/و للمستثمرين العائد انخفاض وبالتايل املرجوة للعوائد الصندوق حتقيق إمكانية على كبري بشكل تؤثر أن ميكن

 .الصندوق

 

 أو يصعب قد وبالتايل،. نسبياً السائلة غري األصول من العقارية األصول تُعَد األصول، من نوع بصفتها :األساسية األصول سيولة خماطر
 وقد. عقارية أصول من الصندوق حمفظة وتتكون. معني وقت أي يف املرغوب بالسعر معني عقاري أصل يبيع أن الصندوق على يستحيل
 اريةعق كأصول تصنيفها يتم التي األصول تلك خاصة وبصفة السوق تراجع أوقات يف خصوصاً( العقارية أصوله بيع الصندوق على يصعب
 مبا كان سبب ألي قصرية زمنية فرتة خالل أصوله من أي يف التصرف على الصندوق اضطر إذا خاصة كبري خلصم السعر يتعرض وقد ،)كبرية
 داءأ على سلباً والتأثري الوحدات قيمة تخفيض إىل األمر هذا يؤدي وقد. اضافية باستثمارات للقيام نقدية ملبالغ املاسة احلاجة ذلك يف

 .الصندوق
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 يف العقاري التطوير مشاريع أن إال االستثمارية، الصندوق حمفظة من كبرية نسبة تشكل لن التطوير مشاريع بأن علماً :التطوير خماطر
 االنتهاء يف التأخري) ١: (يلي ما حصر، دون تشمل، جديد عقاري مشروع وتسويق بناء يف االشرتاك خماطر إن. عديدة خماطر تواجه اململكة

) ٤(و املستهدفة، باملستويات إيجار عقود حتقيق على القدرة عدم) ٣(و احملددة، التكاليف جتاوز) ٢(و املناسب، الوقت يف األعمال من
 البيئية والظروف اجلوية األحوال ذلك يف مبا( التشييد بقطاع تتعلق والتي الصندوق سيطرة خارج تقع عوامل عن الناجتة القاهرة القوة

 على أيضاً ينطوي جديد مشروع يف البدء إن. التطوير مشاريع من االنتهاء يعوق الذي األمر وهو) السوق يف البناء مواد ونقص السيئة
 والتصاريح املوافقات من وغريها واإلشغال، األراضي لتقسيم الالزمة احلكومية والتصاريح املوافقات على احلصول بينها من أخرى، خماطر

 لكلت الناجح اإلجناز إن. االكتمال حتى متابعتها تتم مل التي باملشاريع املتصلة العقاري التطوير وتكاليف املطلوبة، األخرى احلكومية
 للمستثمرين التوزيعات تخفيض إىل يؤدي أن شأنه من ذلك يف فشل وأي الوحدات قيمة على وكبري مباشر تأثري له يكون سوف املشاريع
 .الصندوق أصول قيمة وصايف

 
 

 رأس خسارة إىل يؤدي أن أو الصندوق، يجنيه الذي الدخل على سلباً هذا يؤثر وأن الصندوق أصول متويل يتم أن احملتمل من: التمويل خماطر
 ل،املثا سبيل فعلى. الصندوق حمفظة قيمة يف واالنخفاضات الزيادات تتعاظم سوف التمويل، الصندوق يستخدم وعندما. األصلي املال
 يخلق التمويل استخدام إن. استثماره مبلغ تفوق خلسارة تعرضه قد أو الصندوق أصول قيمة يف عشوائية تغريات التمويل يسبب قد

 ىلإ واستثماراته الصندوق تعريض إىل يؤدي وقد املايل اخلطر من عالية درجة على ينطوي الوقت نفس يف ولكنه العائدات يف للزيادة فرصة
 الصندوق الحلص مُقْرِض إىل الصندوق أصول رهن ميكن فإنه ذلك، على عالوة. االقتصادي والركود التمويل تكلفة ارتفاع مثل أخرى عوامل
 جانب من) التمويل وثائق يف مشروط هو حسبما( السداد عن تخلف أي حدوث فور باألصول باملطالبة املُقْرِض ذلك يقوم أن وميكن فقط،

 .ذاته الصندوق أو الصندوق مدير جانب من أو خاص غرض ذات شركة أي

 

 كميتل وقد السعودية، العربية اململكة يف آخرين عقاريني ومطورين ومشغلني مالك مع الصندوق يتنافس :السوق يف املنافسة خماطر
 بتأجري الصندوق منافسو قام وإذا. العقارات فيه تقع الذي النطاق نفس يف الصندوق ميتلكها التي للعقارات مشابهة عقارات بعضهم
 أقل بقيمة الصندوق ميتلكها التي للعقارات لهذه لةمماث أصول بيع أو الصندوق ميتلكها التي للعقارات مماثلة جتارية أو/و سكنية أماكن
 فقو أو مناسبة بأسعار والسكنية التجارية املساحة تأجري يف ينجح ال قد الصندوق فإن للمقارنة، القابلة لألصول الصندوق تقومي من

 وقد تبالعقارا االحتفاظ ألغراض إضافية ومصاريف تكاليف الصندوق يتكبد قد وبالتايل،. اإلطالق على ذلك يف ينجح ال قد أو مناسبة شروط
 .سلباً الوحدات ملالكي املتوقع الدخل يتأثر قد عليه، وبناءً. األساسية العقارات شغل لعدم كنتيجة احملتمل الدخل خلسارة يتعرّض

 

 مصالح مراعاة مع وذلك األخرى، واألصول العقارات من بالتخارج الصندوق يقوم سوف :جيده بشروط التخارج على القدرة عدم خماطر
 سيطرته خارج عوامل على يعتمد مواتية شروط على بناءاً العقارات يف التصرف على الصندوق قدرة إن. عوائدهم لتعزيز الوحدات مالكي

 رفالتص من الصندوق يتمكن مل حال ويف. احملتملني املشرتين جتذب متويل حلول وتوافر آخرين بائعني جانب من املنافسة ذلك يف مبا
 جونتائ املايل وضعه فإن األصول يف بالتصرف الصندوق مدير فيه يقوم الذي التوقيت يف أو يفضلها التي الشروط على بناءاً أصوله يف

 .سلباً تتأثر قد الوحدات مالكي على األرباح توزيع على وقدرته النقدي والتدفق العمليات

 

 دوقالصن يقوم الذين باألطراف تتعلق ائتمانية خملاطر الصندوق يتعرض سوف: االئتمانية واخملاطر االلتزام عن اآلخر الطرف تخلف خماطر
 إىل معينة، ظروف يف يتعرض، قد الصندوق أن كما. السداد عن التخلف تسوية خطر الصندوق يتحمل أن ميكن كما معهم األعمال مبزاولة
 إخالل يؤدي وقد. املقاولني أو/و املقرضة البنوك أو/و العقارات مديري أو/و األراضي مالك ذلك يف مبا االلتزام عن اآلخر الطرف تخلف خماطر

 ائدعو على النهاية يف التأثري وبالتايل الصندوق دخل انخفاض إىل الصندوق إىل تعاقدية مستحقات أي سداد عن معه متعاقد خارجي طرف أي
 .الوحدات مالكي

 

 من كبري عدد هناك كان إذا سلبي بشكل الصندوق نتائج تتأثر قد :االيجارية بالتزاماتهم الوفاء على املستأجرين قدرة عدم خماطر
 أية وأ اإلعسار أو اإلفالس أنظمة إىل ما مستأجر جلوء حال ففي ذلك، إىل وباإلضافة. االيجارية بالتزاماتهم الوفاء على قادرين غري املستأجرين

 حاالت من كبري عدد وجود حال ويف. للصندوق النقدي التدفق يف نقصان ذلك عن وينتج اخلاص اإليجار عقد إنهاء له فيجوز مماثلة، أنظمة
 يعاتتوز تنفيذ على الصندوق قدرة وكذلك بالصندوق اخلاص النقدي التدفق فإن املستأجرين، من اإلفالس حاالت أو/ و بااللتزامات اإلخالل
 .سلباً تتأثر قد الوحدات ملالكي
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 مستأجرو يسددها التي اإليجار مبالغ من دخله معظم الصندوق يستمد سوف :اإليجار عقود جتديد عدم أو التأجري عدم احتمالية خماطر
 تثمرينللمس توزيعات تنفيذ على الصندوق قدرة وكذلك النقدي والتدفق العمليات ونتائج للصندوق املايل الوضع فإن عليه، وبناءاً. العقارات

 القيمة كانت حال يف أو اإليجار عقود جتديد أو فوري بشكل العقارات تأجري إعادة من الصندوق يتمكن مل حالة يف سلباً جميعها تتأثر قد
 هجتديد يتم سوف العقد أن على ضمان أي يوجد ال إيجار، عقد أي انتهاء وعند. املستهدف من بكثري أقل التأجري إعادة أو التجديد عند االيجارية

 نم التقصري حال ويف. احلايل اإليجار عقد من للصندوق فائدة أقل الحق إيجار عقد أي شروط تكون وقد. استبداله يتم سوف املستأجر أن أو
 لىع وعالوة. الصندوق استثمارات حلماية باهظة تكاليف تكبد يتم وقد احلقوق تنفيذ عند قيوداً أو تأخرياً املؤجر يواجه قد مستأجر، أي جانب
 جانب من بالطلب فقط ليس تتأثران يتقاضاها التي االيجارية القيمة وكذلك االيجارية املساحة تأجري على الصندوق قدرة فإن ذلك،

 .املستأجرين اجتذاب يف الصندوق عقارات تنافس التي األخرى العقارات بعدد أيضاً ولكن املستأجرين

 

 أنواع من وغريها امللكية، على وتأمني التجارية، للمسؤولية بتأمني نفقته، على الصندوق، يحتفظ سوف :املؤمنة غري اخلسائر خماطر
 إىل بالنظر ومناسبة كافية أنها يعتقد التي واحلدود بالنوع وذلك الصندوق، ويديرها ميلكها التي املمتلكات جميع تغطي التي التأمني

 أمنيالت أيضاً املمكن ومن. اجليدة الصناعة ممارسات تطبيق مع املناسبة، التغطية وبتكلفة العقار، على تنطبق التي النسبية اخملاطر
 ينهاب من القيود، بعض مراعاة مع الزلزالية، احلوادث أو الفيضانات أو العواصف أو اإلرهابية األعمال عن تنتج التي تلك مثل معينة، خسائر ضد

 صبحي ورمبا التأمني، عائدات تتجاوز مادية خسائر يتكبد قد الصندوق فإن لذا،. التأمني وثائق وقيود التشاركي السداد أو الكبرية اخلصومات
 خسارة أو عليها مؤمن غري خسارة الصندوق واجه فإذا. جتارياً معقولة بأسعار التأمينية التغطية على احلصول يف االستمرار على قادر غري

 يف املستثمر املال رأس الصندوق يخسر أن احملتمل من فإنه أكرث، أو العقارات إحدى مبلكية يتعلق فيما التأمينية حدوده تتجاوز
 من القبيل هذا من خسارة أي فإن وبالتأكيد. املمتلكات هذه من املستهدفة املستقبلية العائدات عن فضالً املتضررة، املمتلكات
 وزيعاتت تقدمي على الصندوق قدرة ثم ومن عنه، الناجتة النقدية والتدفقات عملياته، ونتائج املايل الصندوق وضع على سلباً تؤثر أن املرجح

 .للمستثمرين

 

 يمنيللمق السعودية الهيئة قٍبل من املعتمدين املستقلني املقيّمني من اثنني يجريها التي التقييمات عن فضالً: العقارات تقومي خماطر
 الصندوق مدير يستخدم سوف ميالدية، سنة كل من ديسمرب ٣١و يونيو ٣٠ بتاريخ هو كما الصندوق أصول قيمة تعكس والتي املعتمدين،

 قيمة ديرتق لغرض الصندوق مدير بها يقوم التي التقييم عمليات وستكون. للصندوق بالنسبة احلاالت من العديد يف داخلية تقييم عمليات
 ياملشرت بني التفاوض على األمر يعتمد حيث العقار، ذلك بيع عند عليها احلصول ميكن التي للقيمة دقيقاً مقياساً وليست فقط، ما عقار

 جةاخلار األخرى الظروف من وغريها االقتصادية، الظروف على كبري حد إىل يعتمد للعقار السوقية القيمة من النهائي التحقق إن حيث والبائع،
 تعّرب ال التقييمات فإن ذلك، على وعالوة. عام بشكل السوق ظروف حصر، دون الظروف تلك بني ومن الصندوق، ومدير الصندوق سيطرة عن

 نيب التفاوض طريق عن فقط حتديدها ميكن الصندوق ملمتلكات البيع أسعار بأن علماً مقابله، العقار بيع ميكن الذي السعر عن بالضرورة
. لاألصو لهذه املقدرة التقييم قيمة من أقل أو من أكرث تكون قد احملققة القيمة فإن أصوله، تصفية الصندوق قرر وإذا. والبائع املشرتي

 مقابلها يف ميكن التي املماثلة العمليات وتقل القيمة، لتقديرات بالنسبة اليقني عدم فيها يزيد والتي االقتصادية، التقلبات فرتات ويف
 فإن ذلك، على وعالوة. األصل لذلك النهائية السوقية والقيمة معني عقاري ألصل املقدرة القيمة بني ما يزيد الفارق فإن القيمة، قياس
 بني املفاوضات وعلى العقار قيمة تقديرات دقة على سلباً يؤثر أن ميكن املتعرثة السوق يف النقدية التدفقات بشأن النسبي اليقني عدم

 .الوحدات ملالكي النهائية العوائد على وبالتايل والبائع املشرتي

 

 تنطوي وقد. السعودية العربية اململكة خارج أصوله من جزء استثمار للصندوق يجوز :الصرف وسعر السعودية غري االستثمارات خماطر
 اطراخمل ذلك يف مبا السعودية، العربية اململكة يف باالستثمار عام بشكل تتعلق ال التي  العوامل بعض على السعودية غري االستثمارات

) ٣(و السعودية غري العقارية واألسواق السعودية العقارية السوق بني فاتاالختال) ٢(و العمالت بصرف املرتبطة األمور) ١: (يلي مبا املتعلقة
 اإلشراف من اخملتلفة واملستويات اإلفصاح ومتطلبات واملمارسات املالية والتقارير والتدقيق للمحاسبة موحدة معايري وجود عدم

 املرتبطة واملكاسب الدخل على سعودية غري ضرائب فرض احتمال) ٥(و والسياسية االقتصادية اخملاطر بعض) ٤(و احلكومي والتنظيم
 .الوحدات قيمة إجمايل على وبالتايل السعودية غري الصندوق استثمارات قيمة على سلباً العوامل هذه تؤثر وقد. األصول بهذه

 

 

 األخرى: اخملاطرعوامل  .٣
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ومدير الصندوق. وهذا الرتتيب التعاقدي حتكمه وتشرف عليه  إن الصندوق ميثل ترتيباً تعاقدياً بني مالكي الوحدات خماطر الوضع القانوين:
هيئة السوق املالية. ليس لدى الصندوق شخصيته القانونية اخلاصة ولذا فإن درجة تأييد أية هيئة حكومية سعودية أو حمكمة سعودية 

  واضح وغري خمترب وذلك حسب علمنا.لهذا الفرق بني الوضع القانوين للصندوق والوضع القانوين ملدير الصندوق يعترب أمراً غري

 

إن املعلومات الواردة يف هذه الشروط واألحكام تستند على التشريعات القائمة واملعلنة. فقد تطرأ  :اخملاطر القانونية والتنظيمية
الصندوق، أو استثماراته. وقد تغريات قانونية وتنظيمية يف اململكة أو غريها خالل مدة الصندوق، والتي ميكن أن يكون لها تأثري سلبي على 

 تكون قدرة الصندوق على اللجوء للطرق القانونية يف حال النزاعات حمدودة، وقد يتعني اللجوء إىل حماكم اململكة العربية السعودية سعياً
عملية طويلة وصعبة التنبؤ.  وراء سبل االنتصاف. وتُعَد عملية تنفيذ عقود اإليجارات والعقود األخرى من خالل النظام القضائي يف اململكة

 وباإلضافة إىل ذلك، تتمتع اإلدارات واجلهات احلكومية يف اململكة، على سبيل املثال كاتب العدل، بقدر كبري من الصالحية وحرية التصرف
ت يف تطبيق هذه التشريعا فيما يتعلق بتطبيق التشريعات القائمة. وقد تؤدي أي تغيريات يف التشريعات القائمة أو تأخر اإلدارات احلكومية

 إىل التأثري سلباً على الصندوق. 

 

ضريبية متنوعة، بعضها ينطبق على االستثمار يف زكوية وينطوي االستثمار يف الصندوق على خماطر  :ضريبةالزكوية والاطر اخمل
الصندوق نفسه والبعض اآلخر ينطبق على ظروف معينة قد تكون ذات صلة مبستثمر معني وقد ال تكون. ويؤدي تكبد الصندوق ملثل هذه 

لزكوات اللمستثمرين. وسوف تؤدي الضرائب إىل تخفيض املبالغ النقدية املتاحة لعمليات الصندوق فضالً عن التوزيعات احملتملة الزكوات و
الضرائب التي يتكبدها املستثمرون بالضرورة إىل تخفيض العوائد املرتبطة باالستثمار يف الصندوق. ويجب على املستثمرين احملتملني و

جد حالياً وال تو وبيعها.الضرائب املرتتبة على االستثمار يف الوحدات ومتلكها الزكوات والضريبيني بشأن الزكوين والتشاور مع مستشاريهم 
ة الزكويضرائب مفروضة على الصناديق اخلاضعة لهيئة السوق املالية داخل اململكة العربية السعودية، وحتتفظ السلطات زكوات أو/و 

 ضريبة على جميع مالكي الوحدات.الزكاة والالضريبية احمللية باحلق يف تقدير و

 

هذه الشروط واألحكام، ال يخضع االستثمار يف الصندوق لضريبة دخل أو ضريبة استقطاع أو : كما بتاريخ خماطر ضريبة القيمة املضافة
ر يناي ضريبة على األرباح الرأسمالية أو أي ضريبة أخرى ذات صلة، إال أنه من املقرر أن تطبق ضريبة القيمة املضافة يف اململكة بحلول 

ضافة الصادرة مؤخراً يف اململكة، فإنه ليس من املتوقع أن يخضع االستثمار يف م. ومبوجب الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة امل٢٠١٨
مة املضافة یبة القیر ضریتعلق بتأثیما ین طلب املشورة فیاملستثمر یالصندوق لضريبة القيمة املضافة، إال أنه ينبغي عل

 تعلق باستثمارهم يف الصندوق. یما یف

لضريبة القيمة املضافة فيما يتعلق بأنشطته وأعماله اخلاصة، وبالتايل تُعدل الدفعات املستحقة ومن املتوقع أن يخضع مدير الصندوق 
ملدير الصندوق بحيث تأخذ ضريبة القيمة املضافة بعني اإلعتبار. وبالتايل، فإنه ليس من الواضح ما هو أثر ضريبة القيمة املضافة على 

 الصندوق والعائد إىل مالكي الوحدات.

 

قد ال ينجح الصندوق يف حتقيق أهدافه االستثمارية يف حال رُفِضَ إصدار أي اعتماد أو موافقة بلدية  ملوافقات احلكومية والبلدية:خماطر ا
 مطلوبة أو مت منحها بشروط غري مقبولة. ويف مثل هذه احلالة، قد ال يستطع الصندوق استكمال استثمار أو عملية تطوير مشروع عقاري. 

 

تشرتط حكومة اململكة العربية السعودية توظيف نسبة معينة من املواطنني السعوديني يف القطاع العقاري  قد ة:خماطر السعود
باململكة. ومن غري الواضح يف هذه املرحلة إىل أي مدى سوف يُطلب من الصندوق واستثماراته اإللتزام مبثل هذه السياسات أو النسب 

سعودة قد تتطلب توظيف موظفني إضافيني أو تقدمي تدريب إضايف، وهذه التكاليف األخرى قد تتسبب التي تفوق النسب احلالية. ذلك ألن ال
يف ارتفاع تكاليف التشغيلية للعقارات، وهو ما سوف يتم اقتطاعه من صايف دخل الصندوق وبالتايل سوف تنخفض األرباح الصافية املتاحة 

 للتوزيع على مالكي الوحدات.

 

 أتعاب الصندوق يتحمل وسوف. الغري مع قضائية نزاعات يف االنخراط ألخطار تعرضه الصندوق أنشطة إن: الغري مع التقاضي خماطر
 للتوزيع املتاحة النقدية واألموال الصندوق أصول من يقلل أن شأنه من الذي األمر األحكام، أو التسويات ومبالغ الغري مطالبات ضد الدفاع
 . الوحدات مالكي على

 



 ريت	كابيتال	سدكو	صندوق   كابيتال	سدكو
	واألحكام	الشروط   

	 	 	٥٤ 

 ومساهموه ومستشاروه الصندوق مدير فيها يتحمل التي الظروف الصندوق وأحكام شروط حتدد: والتعويض املسؤولية حتديد خماطر
 فإن لذلك، ونتيجة. الصندوق جتاه املسؤولية الصندوق إدارة جملس وأعضاء له، التابعة والشركات ووكالءه وموظفوه ومسؤولوه ومديروه

. هاعلي منصوص غري الشروط تلك مثل فيها تكون التي احلاالت مع باملقارنة حمدوداً يكون معينة حاالت يف التصرف يف املستثمرين حق
 املطالبات بعض عن واملستشارين الصندوق مدير يعوّض سوف الصندوق أن على تنص واألحكام الشروط فإن ذلك، إىل وباإلضافة
 جوهري بشكل تؤثر أن املمكن من بالتعويض االلتزامات وهذه. الصندوق عن نيابة تصرفاتهم عن الناشئة واملصاريف واألضرار واخلسائر

 جسيم إهمال أو احتيال ألي نتيجة ذلك حدث إذا ما باستثناء احلال، هذه يف التعويض مسؤولية الصندوق ويتحمل. املستثمرين عوائد على
 .العالقة ذات الطرف جانب من متعمد سلوك سوء أو

 

 يف خرىأ شركات يف حلصص أو لعقارات عينية توزيعات إجراء للصندوق يجوز التنظيمية، باملتطلبات بااللتزام رهناً: العينية التوزيعات خماطر
 هاب التصرف أو بيعها يصعب والتي شركة، أو أصل أي يف حصص الوحدات مالكو يستلم قد العيني، التوزيع حال ويف. الصندوق تصفية حال

 . نقد إىل وحتويلها

 

 تقبلياملس باألداء أو مستقبلية بأحداث تتعلق مستقبلية بيانات على حتتوي قد واألحكام الشروط هذه إن: املستقبلية البيانات خماطر
 ،“نوين“ ،“ننتظر“ ،“نُقدّر“ ،“يواصل“ ،“نعتقد“ ،“نتوقع: “مثل مبصطلحات املستقبلية البيانات تعريف ميكن احلاالت، بعض ويف. للصندوق

. املشابهة املصطلحات من غريها أو املصطلحات هذه عكس أو ،"يستهدف" ،"سوف" ،"املفرتض من" ،"مشاريع" ،“خطط“ ،“رمبا“
 دعن املستثمرين على ويجب. جوهري نحو على تختلف قد الفعلية النتائج أو األحداث أن حني يف فقط توقعات جملرد تشري البيانات وهذه
 النتائج أو األحداث جتعل أن املمكن من العوامل هذه أن حيث. اخملتلفة العوامل من عدد يف التحديد وجه على النظر البيانات هذه تقييم

 البيانات من أي حتديث عن مسئولية أي الصندوق مدير يتحمل وال. املستقبلية البيانات من أي عن جوهري نحو على تختلف الفعلية
 . التوقعات يف التغيريات أو الفعلية النتائج مع البيانات هذه مطابقة أجل من واألحكام الشروط هذه تاريخ بعد املستقبلية

 ويُنصح. الصندوق وحدات يف االستثمار يف اخملاطر عوامل لكافة مستنفذاً أو وافياً وملخصاً تفسرياً ليست آنفا املذكورة اخملاطر إن
 .اخملتصني مستشاريهم من مستقلة مشورة طلب على احملتملني املستثمرين كافة يعمل أن بشدة

 

 االشرتاك )ح(

 الطرح العام .١

 ٦٥٠،٠٠٠،٠٠٠ يتجاوز ال مبلغ جلمع سعودي رياالت) عشرة( ١٠ يبلغ اشرتاك بسعر وحدة) مليون ستون و خمسة( ٦٥،٠٠٠،٠٠٠ الصندوق يطرح
 بصناديق اخلاصة للتعليمات وفقاً عام طرح خالل من الوحدات طرح يتم وسوف). سعودي ريال مليون خمسون و ستمائة(  سعودي ريال

 ٣ حتى وتستمر م٢٠١٨ يناير ٢١ من اعتباراً تبدأ التي الطرح فرتة خالل العقاري، االستثمار صناديق والئحة املتداولة العقارية االستثمار
 االستحواذ فقرة يف املتواجد الزمني اجلدول يف موضح هو كما ،"الطرح فرتة" بـ الفرتة هذه إىل ويشار ،")اإلقفال تاريخ("  م٢٠١٨ فرباير
 سعودي رياالت) عشرة( ١٠ مببلغ اشرتاك سعر وحدة لكل يكون الطرح، فرتة وخالل. واألحكام الشروط يف املبدئية احملفظة على

 ٦٥٠،٠٠٠،٠٠٠ بإجمايل العام الطرح خالل من اجلمهور من جمعها يتم التي نقدية مساهمات خالل من الصندوق يف اإلشرتاك ويتم. للوحدة
 لكل اإلشرتاكات وتخضع. الطرح بعد الصندوق مال رأس إجمايل من %١٠٠ ومتثل) سعودي ريال مليون خمسون و ستمائة( سعودي ريال

 اثنان( سعودي ريال ٣٢،٥٠٠،٠٠٠ يعادل مبا الطرح بعد الصندوق مال رأس إجمايل من %٥ يساوي أقصى حلد الصندوق يف مستثمر
 ).سعودي ريال ألف وخمسمائة مليون وثالثون

 
 
 

 

) ديف امللحق (ويتعني على املستثمرين االشرتاك يف الوحدات خالل فرتة الطرح من خالل استكمال منوذج اشرتاك بالصيغة الواردة 
 . وسوف يكون منوذج االشرتاك متاحاً أيضاً على املوقع اإللكرتوين اخلاصواملساهمة مببلغ االشرتاكالشروط واألحكام  من هذه

 )(www.alrajhibank.com الراجحي مصرف وجمموعة )www.alahlionline.com( للجهات املستلمة وهي البنك االهلي التجاري
 االشرتاك من ليتمكن اجلهات املستلمةا لدى عميالاحملتمل  ستثمرامل يكون أن يتعني. www.samba.com)( جمموعة سامبا املالية

ويتعني على كل مستثمر حمتمل (أ) تقدمي منوذج االشرتاك، باإلضافة إىل أي مستندات أخرى مطلوبة مبوجب منوذج . الصندوق يف
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يكون املبلغ صافياً من أي و(ب) سداد كامل مبلغ االشرتاك يف الوحدات املتقدم إليها إضافة إىل رسوم اإلشرتاك.  طلب االشرتاك و
 وليتها).ؤصاريف ورسوم مصرفية وحواالت مصرفية ورسوم تغيري العملة (والتي يتحمل املستثمر مساستقطاعات وم

 

وبتقدمي منوذج طلب االشرتاك املكتمل واملوقع، يكون املستثمر قد تقدم بعرض ملزم وغري قابل لإللغاء لالشرتاك يف الصندوق 
" ضمن الباب الثاين ٣ حالفقرة ("للتخصيص وفقاً ت االشرتاك وأبدى موافقته على هذه الشروط واألحكام. وتخضع كافة طلبا

 .لتفصيل ملحق (ج) آلية االشرتاك ومتطلبات كل عميل، كذلك يرجى الرجوع ل)"التخصيص""

مبالغ االشرتاكات النقدية لبدء أعمال الصندوق خالل فرتة الطرح، رأس املال املستهدف من ويشار إىل أنه يف حال عدم تغطية 
يجوز ملدير الصندوق متديد فرتة الطرح ملدة مماثلة كما ) ريال سعودي (ستمائة وخمسون مليون ريال سعودي ٦٥٠.٠٠٠.٠٠٠ة والبالغ

   ، بعد احلصول على موافقة هيئة السوق املالية.   رأس املال املستهدفتقتضيه الضرورة لتغطية 

 

 اإللغاء واسرتداد األموال .٢

 االشرتاك املستلمة للمستثمرين يف احلاالت اآلتية (ما مل تقرر هيئة السوق املالية خالف ذلك): يجوز إلغاء الطرح ورد جميع مبالغ

(ستمائة و خمسون مليون) ريال سعودي بعد إقفال  ٦٥٠.٠٠٠.٠٠٠ يبلغ الذي رأس املال املستهدف بجمعالعجز عن الوفاء  -
 فرتة الطرح أو متديدها بعد احلصول على موافقة هيئة السوق املالية، أو

 ؛ أو(خمسني) ٥٠ إذا كان عدد مالكي الوحدات من اجلمهور أقل من  -

 من الوحدات ملالكي الوحدات من اجلمهور؛ أو %٣٠مت االشرتاك يف أقل من  -

 تمد هيئة السوق املالية إدراج الوحدات ألي سبب؛مل تع -

 لصالح الصندوقنة للمحفظة االستثمارية املبدئيةعدم القدرة على نقل ملكية األصول املكو -

أيام عمل من تاريخ  ٥ويف حال إلغاء الطرح، سوف يتم رد جميع مبالغ االشرتاك ورسوم اإلشرتاك املستلمة للمستثمرين يف غضون 
 سم من املستثمرين أي عموالت أو غرامات أو أي مبالغ أخرى من مبالغ االشرتاك.اإللغاء دون ح

 

 التخصيص .٣

أيام عمل من تاريخ إقفال فرتة الطرح بقبول أو رفض طلب االشرتاك. يف حال مت قبول  ٥وكيل الطرح كل مستثمر يف غضون  يخطر 
اك املوافق عليه و رد الفائض إذا وجد للحساب اجلاري للمستثمر االشرتاك، يتم إرسال تأكيدات ملالكي الوحدات تتضمن مبلغ االشرت

يف غضون خمسة أيام عمل من تاريخ  (غري خمصوماً منه أي رسوم مصرفية أو حواالت مصرفية أو رسوم صرف عملة يتم تكبدها)
قة للحساب اجلاري للمستثمر ويف حال مت رفض مبلغ االشرتاك، يتم رد مبلغ االشرتاك ورسوم االشرتاك ذات العال تخصيص الوحدات

 (غري خمصوماً منه أي رسوم مصرفية أو حواالت مصرفية أو رسوم صرف عملة يتم تكبدها) واملوضح يف منوذج االشرتاك.

 

 يتم تخصيص الوحدات عقب تاريخ اإلقفال وفقاً للتايل:

 

(ستمائة و خمسون  ريال سعودي  ٦٥٠،٠٠٠،٠٠٠يف حال كان إجمايل مبالغ االشرتاكات املتقدم لها جميع املستثمرين أقل من  )أ(
 ايام عمل من تاريخ اإلقفال ٥كافة مبالغ االشرتاك للمستثمرين (دون أي حسم) يف غضون  إعادةمليون) ريال سعودي، يتم 

 (ستمائة و خمسون ريال سعودي ٦٥٠،٠٠٠،٠٠٠ يف حال كان إجمايل مبالغ االشرتاكات املتقدم لها جميع املستثمرين تساوي )ب(
 مليون) ريال سعودي فيتم قبول كامل املبلغ املتقدم له وتخصيص وحدات بقيمة كامل مبالغ االشرتاكات

(ستمائة و خمسون مليون  ريال سعودي ٦٥٠،٠٠٠،٠٠٠ حال كان إجمايل مبالغ االشرتاكات املتقدم لها جميع املستثمرين تتجاوز يف )ج(
 :كالتايل الطرح من املتبقية القيمة وتخصيصريال سعودي فسيتم تخصيص إجمايل وحدات الطرح 

الف مستثمر)، يتم  خمسة وستون( مستثمر ٦٥،٠٠٠ يعادل يف حال كان عدد املتقدمني لإلشرتاك يف الصندوق أقل من أو -
 قيمةوحدة) لكل مستثمر ويتم تخصيص أي وحدات إضافية على أساس تناسبي من  خمسمائةوحدة ( ٥،٠٠تخصيص 
 االشرتاك.
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، يتم تخصيص الوحدات مستثمرالف)  خمسة و ستون( ٦٥،٠٠٠ عن املتقدمني لإلشرتاك يف الصندوق يزيد يف حال كان عدد -
 ، وال يضمن مدير الصندوق احلد األدنى لالشرتاك. بالتساوي
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 املستثمرون املؤهلون .٤

السعوديون و(ب) األشخاص الطبيعيون من يكون االشرتاك يف الوحدات خالل فرتة الطرح متاح للفئات اآلتية: (أ) األشخاص الطبيعيون 
أي جنسية املقيمون يف اململكة العربية السعودية و(ج) املؤسسات والشركات وصناديق االستثمار وغريها من الكيانات القانونية 

 األشخاص الطبيعيونالقائمة يف اململكة العربية السعودية. ولتجنب الشك، ال يكون اإلشرتاك يف الصندوق متاحاً ألفراد عائلة أي من 
 املذكورون أعاله.

 يتخذ مدير الصندوق كافة اإلجراءات التي قد تكون ضرورية لتضمن يف جميع األوقات: 

 ، و(خمسني مستثمر)مستثمر ٥٠أن يضم الصندوق عدداً من مالكي الوحدات ال يقل عن  )أ(

 على األقل من مالكي الوحدات من اجلمهور. %٣٠أن يكون  )ب(

 

وق مفوضاً التخاذ كافة اإلجراءات الضرورية لضمان االلتزام بالفقرتني (أ) و(ب) أعاله، طاملا كانا مطلوبني من جانب ويُعَد مدير الصند
 هيئة السوق املالية.

 

 احلد األدنى لالشرتاك .٥

 سعودي ريال ١٠ يبلغ اشرتاك بسعر األقل على) وحدة خمسمائة( وحدة ٥٠٠ يف االشرتاك املستثمرين على يتعني الطرح، فرتة خالل
 ).سعودي ريال الفآ خمسة( سعودي ريال ٥،٠٠٠  عن يقل ال اشرتاك مبلغ وبإجمايل للوحدة) سعودي ريال عشرة(

 

 لالشرتاك  األعلى احلد .٦

 بسعر اقصى بحد) وحدة الف وخمسون ومئتان مليون ثالثة( وحدة ٣�٢٥٠�٠٠٠ يف االشرتاك املستثمرين على يتعني الطرح، فرتة خالل
 وثالثون اثنان( سعودي ريال ٣٢�٥٠٠�٠٠٠ عن يزيد ال اشرتاك مبلغ وبإجمايل للوحدة) سعودي ريال عشرة( سعودي ريال ١٠ يبلغ اشرتاك
 ).سعودي ريال الف وخمسمائة مليون

 

 التسجيل واإلدراج .٧

 يوم عمل من تاريخ إقفال الطرح، شريطة أن:  ٦٠من املقرر تسجيل الوحدات وإدراجها يف السوق املالية السعودية خالل 

 من االشرتاكات العينية والنقدية؛ و) سعودي ريال  مليون وخمسون ستمائة(ريال سعودي٦٥٠،٠٠٠،٠٠٠يتم جمع مبلغ  )أ(

 على األقل من إجمايل وحدات الصندوق، و %٣٠مستثمر، وأن ميتلكوا  ٥٠أال يقل عدد مالكي الوحدات من اجلمهور عن  )ب(

 يتم الوفاء بأي شروط تنظيمية أخرى حتددها هيئة السوق املالية لهذا الغرض. )ج(

  

 زيادة رأس املال .٨

 قابلة أولوية حقوق طرح طريق عن أو عينية مساهمات قبول طريق عن الصندوق مال رأس الصندوق لزيادة مدير يلجأ قد
 مبا الشركات لنظام تنفيذاً الصادرة التنظيمية واإلجراءات للضوابط وفقاً املدرجة الشركات على ماهو مطبق بحسب للتداول
 الح مالكيحسب ما يخدم مص تنياملتداولة او عن طريق كال احلالتني جمتمع العقاري يف الصناديق االستثمار طبيعة مع يتناسب
 .الوحدات
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 ت والعموالت وأتعاب اإلدارةالرسوم ومقابل اخلدما )ط(

 فيما يلي ملخص حول الرسوم ومقابل اخلدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة التي يتحملها الصندوق.  

 

 الرسوم .١

 رسوم االشرتاك §

من قيمة مبلغ االشرتاك، تُدفع عند التقدم لشراء  %٢.٠يدفع املتقدمون لالستثمار يف الصندوق رسوم إشرتاك ملرة واحدة بنسبة 
 .عند التقدم لإلشرتاك يف الصندوق إضافة ملبلغ االشرتاك وتدفع رسوم االشرتاك ").رسوم االشرتاكالوحدات خالل فرتة الطرح فقط ("

 .عن الوحدات اخملصصة فعلياً ولتجنب الشك، حتتسب رسوم االشرتاك

 أتعاب اإلدارة §

يدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب إدارة سنوية ("أتعاب اإلدارة") خالل مقابل إدارة أصول الصندوق ودفع كافة النفقات العامة للصندوق، 
 .من صايف قيمة األصول %١مدة الصندوق مبقدار 

. وتُدفع أول دفعة ألتعاب اإلدارة قفالبشكل نصف سنوي ابتداءً من تاريخ اإل مقدماًوسدادها  احتسابهايتحمل الصندوق أتعاب اإلدارة ويتم 
بحيث يُؤخذ بعني االعتبار األيام التي مضت من السنة امليالدية. ويف حال مل يكن لدى الصندوق سيولة نقدية كافية متوفرة على أساس تناسبي 

 لدفع أتعاب اإلدارة يف موعدها، يتم تأجيل دفع األتعاب حلني توفر سيولة نقدية كافية لدى الصندوق.

 األداْءأتعاب  §

 :ليةالتا األداء اتعاب الصندوق مدير يستحق

 يستحق الواحدة، للوحدة األسمية القيمة على سنوية توزيعات كصايف %٧ نسبة تتجاوز نقدية توزيعات الصندوق حقق حال يف -
 األداء أتعاب احتساب ويتم سنوي بشكل تدفع والتي ،%٧ عائد عن يزيد مبلغ أي من %٢٠ بقيمة حتفيزية أتعاب الصندوق مدير

 التوزيعات من تخصم التي االداء أتعاب يخص وفيما املثال، سبيل وعلى. تقوميية سنة كل من ميالدي ديسمرب ٣١ يف وتستحق
 أتعاب الصندوق مدير فيستحق الواحدة، للوحدة االسمية القيمة على %٨ يبلغ الصندوق عائد كان حال يف أنه إىل فيشار النقدية،

 أي الصندوق مدير يستحق فال ،%٧ يبلغ الصندوق عائد كان حال يف أما. الوحدات ملالكي %٧.٨ الـ نسبة وتوزع %٠.٢ بنسبة أداء
 .%٧ نسبة العائد يتجاوز مل حيث أداء، أتعاب

 املثال سبيل على الصفقة تكاليف شاملة( العقارات بيع من احملققة مالية الرأس األرباح قيمة من %١٠ نسبة يستحق كما -
 أصول من اصل أي بيع تاريخ عند وذلك) الصندوق عقارات بيع عند  والبيع االستحواذ ورسوم الوساطة رسوم احلصر وليس

 .الصندوق

 يولةس توفر حلني األداء أتعاب دفع تأجيل يتم الصندوق، ملدير األداء أتعاب لدفع متوفرة كافية نقدية سيولة الصندوق لدى يكن مل حال يف
 . الصندوق لدى كافية نقدية

 رسوم احلفظ §

ملرة واحدة كرسوم تأسيس. وبعد ذلك، يستحق  ( ثالثون ألف ريال سعودي) ريال سعودي ٣٠،٠٠٠بقيمة  رسوميدفع الصندوق ألمني احلفظ 
 ريال سعودي، تدفع بشكل نصف سنوي. ٢٠٠�٠٠٠من صايف قيمة األصول، مبا ال يقل عن  %٠.٠٤أمني احلفظ رسما سنويًا بواقع 

ه بني مدير الصندوق وأمني احلفظ لقاء اخلدمات املقدمة منه لإلحتفاظ ويستحق أمني احلفظ الرسوم أعاله حسب ما مت التفاوض علي
مبلكية أصول الصندوق، مبا يف ذلك تأسيس الشركة ذات الغرض اخلاص والقيام بكافة اإلجراءات الستكمال تسجيلها لتتمكن من 

 االحتفاظ مبلكية أصول الصندوق.

 رسوم االستحواذ والبيع §

من سعر شراء أو بيع كل أصل عقاري يستحوذ عليه أو يبيعه الصندوق لقاء جهوده  %٠.٧٥رسوم بقيمة يدفع الصندوق ملدير الصندوق 
يف إمتام عمليات البيع والشراء للعقار التابع للصندوق. ولتجنب الشك، تُستحق هذه الرسوم بصرف النظر عن أي زيادة حمققة يف العائد 

  ستثمارية املبدئيةللصندوق وال تستحق لقاء نقل ملكية احملفظة اال

 رسوم وساطة §

 ملمارسات وفقاً عليها التفاوض ويتم استثمار، كل على االستحواذ قيمة من %٢،٥٠ إىل تصل رسوم العقاري للوسيط الصندوق يدفع 
 هذه تستحق وال. الوساطة رسوم من نسبة قبض) العالقة ذات أطراف أو/و( الصندوق ملدير يحق الشك، ولتجنب. عليها املتعارف السوق
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 ميت عالقة، ذات طرف ألي وساطة رسوم لدفع نتيجة املصالح يف تضارب أي نشوء حال ويف. املبدئية االستثمارية احملفظة على الرسوم
 اربتض" الثاين الباب ضمن"  ق(" الفقرة يف مذكور هو كما املصالح تضارب وحل االستحواذ بعملية املتعلقة التفاصيل كافة عن اإلفصاح
 ").املصالح

 رسوم ترتيب التمويل §

من كل مبلغ يحصل عليه كتمويل للصندوق أو أي شركة ذات غرض خاص خالل مدة  %١،٢٥يدفع الصندوق ملدير الصندوق رسوم تبلغ نسبة 
الدفع الصندوق (دون أي رسوم أو هوامش ربح)، وذلك مقابل جهوده يف هيكلة وتوفري التمويل للصندوق. وتكون هذه الرسوم مستحقة 

فور إمتام أي صفقات متويل، وهي تغطي رسوم الرتتيب املستحقة للبنك املقرض وأتعاب التقييم واألتعاب القانونية ورسوم دراسة 
 اجلدوى املتعلقة بالتمويل.

 رسوم اخلدمات اإلدارية §

 هذه وتستحق. سنوي نصف بشكل تُدفع الصندوق، أصول قيمة صايف من سنوياً %٠.٠٥ بقيمة سنوياً رسماً اإلداري للمدير الصندوق يدفع
 وادارة  الصندوق بشكل دوري أصول قيمة صايف احتساب احلصر وليس املثال سبيل على اإلدارة األعمال جميع لقاء اإلداري للمدير الرسوم
 ..احلسابية الدفاتر وحفظ احملاسبية العمليات متضمنة الصندوق بشكل يومي عمليات

 أتعاب احملاسب القانوين §

 وقت من تتغري قد والتي ،)سعودي ريال الف وثمانون خمسة( سعودي ريال ٨٥�٠٠٠ بقيمة سنوية اتعاب القانوين للمحاسب الصندوق يدفع
 .العالقة ذات املالية السوق هيئة ولوائح ملتطلبات طبقا عنها اإلفصاح ويتم السوق يف السائدة األسعار حسب آلخر

 أتعاب إدارة األمالك §

 أمالك مدير ألي الصندوق من تُدفع أمالك إدارة أتعاب أي حول التفاوض ويتم املستأجرين املتعدد العقار على األمالك إدارة أتعاب تستحق
 يحصل األمالك إدارة أتعاب أي عن الصندوق إدارة جملس إىل اإلفصاح ويتعني. عليها املتعارف السوق ملمارسات وفقاً الصندوق مدير يعينه
 هذه وحتسب. التشغيل إدارة تكاليف األمالك إدارة أتعاب تتضمن ال الشك، ولتجنب. له التابعة الشركات من أي أو قالصندو مدير عليها
. اإليجار يمةق إجمايل تغري مع يتغري تقديري مبلغ وامنا ثابت مبلغ ليست هي بالتايل التأجري، متحصالت جممل من ثابتة تعاقدية كنسبة األتعاب
 املتعارف السوق ملمارسات وفقاً الصندوق مدير يعينه أمالك مدير ألي الصندوق من تُدفع أمالك إدارة أتعاب أي حول التفاوض يتم وحيث
 العالقة. ذات للعقار التأجريي الدخل من %٧ نسبة تتجاوز ال أنها إال عليه،
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 :كالتايل هي املبدئية االستثمارية للمحفظة االمالك ادارة أتعاب ان يذكر

 

 األتعاب مدير إدارة األمالك العقاراسم 

جممع اجلزيرة 
 السكني

 من االيجارات احملصلة %٥ @املرافق خلدمات احململ شركة

مركز الروضة 
 لألعمال

شركة سقيفة الصفا لتنمية 
 وتسويق العقار احملدودة

 من االيجارات احملصلة %٣.٥ -

 الشاغرةمن قيمة ايجار السنة األوىل يف حال قام بتاجري مساحات  %٥ -

من اجمايل القيمة االيجارية للسنة األوىل يف حال متكن  %١.٥أتعاب حتفيز قدرها  -
 مدير إدارة األمالك من زيادة القيمة االيجارية عند جتديد عقد ايجار

مركز اخلالدية 
 لألعمال

شركة سقيفة الصفا لتنمية 
 وتسويق العقار احملدودة

 من االيجارات احملصلة %٣.٥ -

 ايجار السنة األوىل يف حال قام بتاجري مساحات الشاغرةمن قيمة  %٥ -

من اجمايل القيمة االيجارية للسنة األوىل يف حال متكن  %١.٥أتعاب حتفيز قدرها  -
 مدير إدارة األمالك من زيادة القيمة االيجارية عند جتديد عقد ايجار

 

 .املرافق خلدمات شر يف شركة احململ@ ويشار إىل أن شريك غري مباشر ملدير الصندوق هو شريك مسيطر ومبا

 

 رسوم هيكلة االستثمار §

من قيمة التطوير فقط وال يشمل قيمة األرض  %١.٥يف حال قيام الصندوق بأنشطة التطوير العقاري، يستحق مدير الصندوق رسوم بنسبة 
ر، ترتيب الصفقة العقارية مبا يف ذلك إيجاد يف كل مشروع تطوير عقاري وذلك مقابل قيامه بأمور عدة، ومنها على سبيل املثال ال احلص

العقار املناسب و املستاجر املناسب واالشراف على إدارة عمليات التطوير. ولتجنب الشك، ال تنطبق هذه الرسوم على العقارات املطورة 
.  .هيكلة االستثماررسوم ويف حال نشوء فرصة استثمار تطوير عقاري يتم اإلفصاح ملالكي الوحدات عن  تطويراً انشائياً

 

 أتعاب املطور §

يف حال قيام الصندوق بأنشطة التطوير العقاري، يستحق املطور رسوماً يتم التفاوض عليها وفقاً ملمارسات السوق املتعارف عليها دون 
. ويف حال نشوء فرصة استثمار  أي حد أدنى أو أقصى لها. ولتجنب الشك، ال تنطبق هذه الرسوم على العقارات املطورة تطويراً انشائياً

 تطوير عقاري يتم اإلفصاح ملالكي الوحدات عن أتعاب املطور.

 

 أتعاب أعضاء جملس إدارة الصندوق  §

) سنويا لكل سعودي ريال ثالثون ألفريال سعودي ( ٣٠.٠٠٠يدفع الصندوق أتعاب ألعضاء جملس إدارة الصندوق املستقلني مبلغ وقدره  
) سنويا .  وجتنبا للشك لن يدفع الصندوق أي اتعاب سعودي الف ريال ستونريال ( ٦٠�٠٠٠عضو، ولن تتجاوز اتعاب جملس إدارة الصندوق 

 لألعضاء غري املستقلني.

 

 رسوم رقابية §

حتسب بشكل تراكمي يف كل يوم تُ سنوياً، (سبعة آالف وخمسمائة ريال سعودي) ريال سعودي ٧�٥٠٠يدفع الصندوق رسوم رقابية بقيمة 
 تقومي وتُدفع على أساس سنوي.
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 نشر رسوم §

ريال سعودي (خمسة آالف ريال سعودي) سنوياً، تُحتسب بشكل تراكمي كل يوم تقومي وتُدفع عند  ٥،٠٠٠يدفع الصندوق رسوم نشر بقيمة 
 املطالبة.

 

 الشرعي املراقب أتعاب §

 يتم حسبما سنوياً) سعودي ريال الف ثالثون( سعودي ريال ٣٠،٠٠٠ بقيمة مقطوع مبلغ عن عبارة وهي شرعية رقابة رسوم الصندوق يدفع
 وتدفع. سنوي ربع أساس على متساوية أقساط على املذكورة الرسوم وتُدفَع. الشرعي واملراقب الصندوق مدير بني عليه اإلتفاق
 بأحكام تتعلق أمور بأي يتعلق فيما أخرى جهة وأي الشرعية الرقابة لهيئة املبالغ دفع عن مسؤوالً يكون الذي الشرعي للمراقب الرسوم
 .الشريعة

 رسوم مركز اإليداع (رسوم إنشاء ملكية الوحدات) §

 يدفع الصندوق الرسوم اآلتية للتسجيل يف مركز اإليداع لدى السوق املالية السعودية:

لكل مالك وحدات وبحد أقصى  (اثنان ريال سعودي) ريال سعودي ٢باإلضافة إىل  ( خمسون ألف ريال سعودي) ريال سعودي ٥٠،٠٠٠ -
 تُدفَع إىل السوق املالية السعودية يف مقابل إنشاء سجل ملالكي الوحدات؛ و (خمسمائة ألف ريال سعودي)  ريال سعودي ٥٠٠،٠٠٠

ل ملالكي الوحدات، وقد تتغري بناء على قيمة إجمايل رأس سنوياً يف مقابل إدارة سج) (أربعمائة ألف ريال سعوديريال سعودي  ٤٠٠.٠٠٠ -
 مال الصندوق. 

 وتكون الرسوم املذكورة عرضة للتعديل كما يتم حتديده من قبل السوق املالية السعودية.

 

 رسوم اإلدراج يف السوق املالية السعودية §

 يتم دفع رسوم اإلدراج اآلتية من الصندوق:

 رسوم إدراج أولية؛ و (خمسون ألف ريال سعودي) ريال سعودي ٥٠،٠٠٠رسوم اإلدراج االويل:  -

وبحد  (خمسون ألف ريال سعودي) ريال سعودي ٥٠،٠٠٠بحد أدنى . القيمة السوقية للصندوق سنوياً من %٠.٠٣رسوم استمرار اإلدراج:  -
 .(ثالثمائة الف ريال سعودي) سعوديريال  ٣٠٠،٠٠٠أقصى 

 كما يتم حتديده من قبل السوق املالية السعودية. وتكون الرسوم املذكورة عرضة للتعديل

 

 صاريف أخرىم §

 وتكاليف التشغيل ادارة تكاليف احلصر ال الذكر سبيل على منها أخرى ورسوم أتعاب مباشر غري أو مباشر بشكل الصندوق على يرتتب قد
 لعقاريا اإلستثمار صناديق على تطبيقها حال يف( والزكاة احملاميني وأتعاب الصندوق عليه يستحوذ الذي العقار على التأمني ورسوم اخلدمات
 يالهندس االستشاري وأتعاب التثمني وأتعاب احلكومية واألتعاب البلديات وأتعاب) الوحدات ملالكي اخلاصة الزكاة ذلك واليشمل املتداولة
 يةالفعل واملصاريف الرسوم إال خصم يتم لن األحوال جميع ويف. الداخلية الديكورات ومهندسني املعماريني واملهندسني املساحني وأتعاب

 %١نسبته  ما املصاريف هذه مثل تتجاوز أال املتوقع ومن. الصندوق إدارة جملس موافقة على احلصول بعد ومشاريعه بالصندوق املتعلقة
 .مدققة مالية قوائم آخر بحسب وذلك سنويا، الصندوق أصول قيمة اجمايل من

 

 والضريبة الزكاة §

 .الوحدات مالكي مسؤوليات من انها حيث سدادها او الضربية او الزكاة باحتساب الصندوق مدير يقوم لن
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 ٦٥٠،٠٠٠،٠٠٠ وهي املستهدفة القيمة إجمايل الصندوق جمع افرتاض على بناءً الصندوق على املستحقة والرسوم باألتعاب جدول يلي وفيما
 ):سعودي ريال مليون وخمسون ستمائة( سعودي ريال

 نوع الرسوم / املبلغ املفروض النسبة املفروضة طريقة احلساب تكرار دفع الرسم

 رسوم االشرتاك %٢.٠ من قيمة مبلغ االشرتاك مرة واحدة عند اإلشرتاك

تُدفَع مقدماً بشكل نصف 
 .ايسنو

كما قيمة أصول الصندوق  من صايف
وفقا آلخر  يتم تقيمها حسب آخر تقييم

 .قوائم مالية مدققة

 أتعاب اإلدارة %١.٠

 سنوي ويتم بشكل تدفع
 األداء أتعاب احتساب
 ديسمرب ٣١ يف وتستحق
 سنة كل من ميالدي

 تقوميية.

 العقار. بيع عند

 نقدية توزيعات الصندوق حقق يف حال
 توزيعات كصايف %٧ نسبة تتجاوز
 للوحدة األسمية القيمة على سنوية

 الواحدة.
 

احملققة من بيع  مالية الرأس األرباح
 الصفقة تكاليف شاملة( العقارات

 احلصر وليس املثال سبيل على
 االستحواذ ورسوم الوساطة رسوم
 .)الصندوق عقارات بيع عند  والبيع

 كصايف %٧ عائد عن يزيد مبلغ أي من %٢٠
 األسمية القيمة على سنوية توزيعات
 .الواحدة للوحدة

 
 

 األرباح قيمة من %١٠ نسبة كما يستحق
  العقارات.بيع  من احملققة مالية الرأس

 أتعاب األداء

 التاسيسمرة واحدة عند 

 ، تُدفَع بشكل سنوي
 
 

نهاية كل  يفوحتتسب 
 قيمةسنة بناءً على صايف 

بحسب الصندوق  أصول
 آخر قوائم مالية مدققة

 مبلغ مقطوع.
 
 

 

من صايف قيمة أصول الصندوق 
  ماليةاخر قوائم  حسب

(ثالثون الف ريال  سعودي ريال ٣٠،٠٠٠
ملرة واحدة عند تاريخ إقفال سعودي) 

 فرتة الطرح كرسوم تأسيس.

 

ذلك، يستحق أمني احلفظ رسما  بعد
 عن يقل ال مبا وذلك %٠.٠٤سنويًا بواقع 

سعودي (مئتان الف ريال  ريال ٢٠٠،٠٠٠
 سعودي)

 رسوم احلفظ

تدفع عند شراء أو بيع أي 
يستحوذ عليه أو يبيعه عقار 

 الصندوق.

 رسوم االستحواذ والبيع %٠.٧٥ كل اصل عقاريبيع  اوسعر شراء  من

(الينطبق على احملفظة 
 املبدئية)

 رسوم وساطة %٢.٥قد تصل اىل  سعر شراء العقار قيمة  من االفراغ عند  تدفع

(الينطبق على احملفظة 
 املبدئية)

 مقدما فور إمتام صفقات
 التمويل

 رسوم ترتيب التمويل %١.٢٥ التمويلمبلغ  من

بشكل نصف  تُدفَع مقدماً
 .سنوي

من صايف قيمة أصول الصندوق  
 اخر قوائم مالية حسب

 رسوم اخلدمات اإلدارية %٠.٠٥

سعودي (خمسة وثمانون الف  ريال ٨٥،٠٠٠ مقطوع مبلغ سنويا تدفع
 الخر وقت من تتغري قد ريال سعودي)،

 ويتم السوق يف السائدة األسعار حسب
طبقا ملتطلبات ولوائح هيئة  اإلفصاح

 السوق املالية ذات العالقة.

 أتعاب احملاسب القانوين
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مدير الصندوق على ان الرسوم املذكورة يف اجلدول اعاله هي جميع الرسوم املفروضة واحملسوبة على الصندوق خالل مدة الصندوق دون  يقر
 استثناء ويعد مدير الصندوق مسؤول مسؤولية كاملة عن احتساب رسوم اخرى غري التي مت ذكرها يف اجلدول اعاله.

  

 أتعاب إدارة األمالك  %٧ال تتجاوز  التاجريي للعفار الدخل من تدفع عند تقدمي اخلدمات

عند استثمار مقدما تدفع 
الصندوق يف مشروع 

 .تطوير

 تشمل ال و فقط التطويرمن قيمة 
 مشروع تطوير عقاري. ألي األرض قيمة

 رسوم هيكلة االستثمار %١.٥

 وفقا عليها التفاوض يتم
 السوق ملمارسات
مبا يخدم  عليها املتعارف

 مصالح مالكي الوحدات

يتم التفاوض عليها وفقا ملمارسات 
ويتم اإلفصاح السوق املتعارف عليها 

 مصالح مالكي الوحداتمبا يخدم عنها 

ملمارسات  وفقاعليها  التفاوض يتم
ويتم اإلفصاح عنها  السوق املتعارف عليها

 مصالح مالكي الوحداتمبا يخدم 

 أتعاب املطور

ريال سعودي (ثالثون الف ريال  ٣٠،٠٠٠ كمبلغ مقطوع سنويا تدفع
 مستقل عضو لكل سعودي)

أتعاب أعضاء جملس إدارة 
 الصندوق املستقلني

ريال سعودي (سبعة االف  ٧،٥٠٠ بشكل نصف سنويحتتسب  تُدفع نهاية العام.
 وخمسمائة ريال سعودي)

 رسوم رقابية

ريال سعودي (خمسة االف ريال  ٥،٠٠٠ تُحتسب بشكل نصف سنوي تُدفع عند املطالبة.
 سعودي)

 رسوم نشر

على أساس ربع  تدفع
 سنوي 

(ثالوثون الف ريال ريال سعودي  ٣٠،٠٠٠ مقطوع كمبلغ
 سعودي)

 الشرعي املراقبأتعاب 

 وحدات مالك لكل(اثنان ريال سعودي)  سعودي ريال ٢ إىلباإلضافة  (خمسون الف ريال سعودي) سعودي ريال ٥٠،٠٠٠
 مقابل يف السعودية املالية السوق إىل تُدفَع(خمسمائة الف ريال سعودي)  سعودي ريال ٥٠٠،٠٠٠ أقصى وبحد
 الوحدات؛ ملالكي سجل إنشاء

 على بناء تتغري وقد ،الوحدات ملالكي سجل إدارة مقابل يف (اربعمائة الف ريال سعودي) سنوياً سعودي ريال ٤٠٠،٠٠٠
 ةاملالي السوق قبل من حتديده يتم كما للتعديل عرضة املذكورة الرسوم وتكون. الصندوق مال رأس إجمايل قيمة

 .السعودية

 رسوم مركز اإليداع 

(رسوم إنشاء ملكية 
 الوحدات)

 رسوم إدراج أولية؛ و(خمسون الف ريال سعودي) ريال سعودي  ٥٠,٠٠٠اإلدراج االويل: رسوم 

(خمسون الف ريال سعودي  ٥٠،٠٠٠أدنى  بحد، وسنوياًمن القيمة السوقية للصندوق  %٠.٠٣رسوم استمرار اإلدراج: 
 .(ثالثمائة الف ريال سعودي) ريال سعودي ٣٠٠،٠٠٠وبحد أقصى ريال سعودي) 

 السوق املالية السعودية.وم املذكورة عرضة للتعديل كما يتم حتديده من قبل وتكون الرس

رسوم اإلدراج يف السوق 
 املالية السعودية

وحتتسب عند تقدمي  تدفع
على طبيعة  وبناءاخلدمة 

 املصروفات

من صايف قيمة أصول الصندوق 
  قوائم مالية حسب اخر

 مصاريف أخرى  %١تتجاوز املتوقع اال  من
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 املسؤولية .٢

أو أي من املدراء واملسئولني واملوظفني والوكالء واملستشارين التابعني له والشركات التابعة واألطراف ذات العالقة، لن يتحمل مدير الصندوق، 
وأمني احلفظ، ووكيل الطرح وكل مطور ومدير أمالك واملراقب الشرعي وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية وجملس إدارة الصندوق (يُشار إىل كل 

أي مسؤولية جتاه الصندوق أو جتاه أي مستثمر وذلك بخصوص أي خسارة يتعرض لها الصندوق بسبب القيام بأي ") طرف مؤمن عليهمنهم "
تصرف يصدر عن أي من األطراف املذكورة فيما يتعلق بقيامهم بإدارة شؤون الصندوق. ويف هذه احلالة، فإنه يشرتط ألي طرف سابق ذكره، 

رة، أن يكون قد تصرف بحسن نية وبشكل يُعتقد أنه يخدم مصالح الصندوق بالشكل األمثل وأن يكون والذي يريد أن يستند إىل أحكام هذه الفق
 التصرف ال ينطوي على اإلهمال الفادح أو االحتيال أو سوء التصرف املتعمد.

 

 ملخص اإلفصاح املايل .٣

اإلفصاح املايل الوارد يف امللحق (أ) من هذه الشروط  مت حتديد الرسوم واألتعاب والنفقات املتوقع أن يتكلفها ويتكبدها الصندوق يف ملخص
 واألحكام.

 

 توزيعات األرباح والتوزيعات األخرى .٤

من صايف أرباح الصندوق، وذلك خالل مدة  %٩٠يهدف مدير الصندوق بأن يقوم بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية على املستثمرين بنسبة ال تقل عن 
، ومن املتوقع أن يقوم مدير الصندوق باالعالن عن االرباح وتاريخ استحقاقها وديسمرب من كل سنة ميالدية من نهاية شهر يونيو تقوميييوم  ٩٠

وذلك باستثناء األرباح الرأس مالية الناجتة عن بيع األصول العقارية  يوما من نهاية شهر يونيو وديسمرب من كل سنة ميالدية. ٤٠وتاريخ توزيعها خالل 
. ويف حال عدم توافر فرص استثمارية مناسبة خالل سنة واحدة من مصالح مالكي الوحداتا يف أصول إضافية مبا يخدم والتي يعاد استثماره

الرأس مالية على مالكي الوحدات. ويحق ملدير الصندوق القيام بتوزيعات أخرى كما يراه مناسباً يف حال كان ذلك  تاريخ بيع األصول، يتم توزيع األرباح
مالكي الوحدات. ومن املتوقع أن تتزايد مبالغ األرباح نصف السنوية خالل مدة الصندوق مع ازدياد عدد العقارات املدرة للدخل اململوكة من مصلحة 

 للصندوق.

 

 ضريبة القيمة املضافة .٥

س ضريبة القيمة املضافة جميع األتعاب والنفقات املشار إليها يف هذه الشروط واألحكام هي إشارة إىل ذلك املبلغ املعرب عنه على أسا
و أحصراً، ما مل يُذكر خالف ذلك. وبقدر ما تكون ضريبة القيمة املضافة مستحقة األداء فيما يتعلق بأي توريد من طرف أي شخص إىل الصندوق 

 توريد، على أن تساويمدير الصندوق الذي يعمل بصفته مديراً للصندوق، يلتزم مدير الصندوق بدفع مبلغ إضايف من أصول الصندوق عن ذلك ال
 قيمة هذا املبلغ اإلضايف القيمة احلصرية لضريبة القيمة املضافة (أو القيمة السوقية احلصرية لضريبة القيمة املضافة إن وجدت) مضروبة

 يف سعر ضريبة القيمة املضافة املطبقة على هذا التوريد (شريطة أن تصدر فاتورة ضريبية ويستلمها الصندوق). 

تنص هذه الشروط واألحكام على استحقاق أي شخص (مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، الطرف املؤمن عليه) للتعويض عن وبقدر ما 
ة باخلسائر أو التكاليف أو النفقات أو املصروفات املتكبدة فيما يتعلق بالصندوق، يجب أوالً خفض مبلغ التعويض مببلغ يساوي أي رصيد لضري

ستحقاً للطرف املتلقي للتعويض فيما يتعلق بتلك اخلسارة أو التكلفة أو النفقات أو املصروفات؛ وبعد ذلك إذا أصبح مبلغ املدخالت يكون مُ
 السداد هو مقابل أو جزء من مقابل التوريد اخلاضع للضريبة، فيتعني زيادته على حساب ضريبة القيمة املضافة وفقاً للفقرة السابقة.

 

 تقييم أصول الصندوق )ي(

 فية تقييم  أصول الصندوق العقاريةكي .١

يئة همعتمدين من قٍبل ال يقوم املدير اإلداري بتقييم أصول الصندوق العقارية استناداً إىل تقييم معد من قبل مقيمني اثنني مستقلني
مة الذين قاما بتقييم قيوالسعودية للمقيمني املعتمدين. وبحسب الرتتيبات القائمة، يكونوا املقيمني هما نايت فرانك وجونز الجن السال 
بعد موافقة جملس إدارة   األصول العقارية يف حمفظة االستثمار املبدئية. ويحق ملدير الصندوق تغيري أو تعيني أي مثمن جديد للصندوق

دون أي إشعار مسبق ملالكي الوحدات. ويتم التعيني املذكور من قبل مدير الصندوق آخذاً بعني االعتبار مسؤوليته االئتمانية جتاه صندوق، وال
 مالكي الوحدات.
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والرسوم  ويتم احتساب سعر الوحدة الواحدة يف الصندوق عن طريق خصم املطلوبات اإلجمالية للصندوق، مبا يف ذلك أي التزامات مالية
واملصاريف املستحقة على الصندوق خالل فرتة االحتساب (حيث يتم خصم االلتزامات الثابتة أوال ومن ثم املطلوبات املتغرية)، من إجمايل 

 أصول الصندوق. ويتم تقسيم الناجت على عدد وحدات الصندوق لنفس الفرتة. ويكون هذا السعر هو السعر االسرتشادي لوحدات الصندوق.
 

كون قيمة إجمايل أصول الصندوق هي جمموع كافة األصول العقارية، والنقدية، واألرباح املرتاكمة، وذمم مدينة أخرى والقيمة السوقية وت
جلميع االستثمارات إضافةً إىل القيمة احلالية ألي أصول أخرى مملوكة للصندوق. ويقوم املدير اإلداري مبمارسة حكمه املعقول يف حتديد 

ي تخص أصول الصندوق ومطلوباته، شريطة أن يتصرف بحسن نية ملصلحة الصندوق ككل. وألغراض حتديد صايف قيمة األصول، القيم الت
 تقييمني. لل احلسابي توسطامليحسب املدير اإلداري 

 
 قآخر لتقييم أصول الصندوويف حال وجود تناقض جوهري بني التقييمات املُعدَة من قبل املقيمني املستقلني، فإنه من املمكن تعيني مثمن 

 .مالكي الوحدات مصالح ذلك مبا يخدممع موافقة (جملس ادارة) الصندوق على القيمة املقرتحة. و
 

قُيمت األصول املكونة للمحفظة االستثمارية املبدئية بناءً على املتوسط احلسابي الثنني من التقييمات املستقلة التي حصل عليها مدير 
البيانات واملعلومات األساسية لعقارات احملفظة االستثمارية املبدئية كما يف تاريخ إعداد هذه الشروط واألحكام وهي الصندوق. وفيما يلي 

احالل املستأجرين. كما يجب قراءة هذه أو جتديد و/وذلك نتيجة خاضعة للتغري املستمر، خاصة يف العقارات متعددة املستأجرين، 
 لتعريفات املوجودة مبقدمة هذا املستند.املعلومات مع الرجوع اىل قائمة ا

 

 .إىل أنه تُعد كافة التقييمات بناءً على رسملة الدخل لكل عقار و يشار ٢٠١٧أكتوبر  ٢٤ تاريخ تقارير التقييمني أعاله هو

 . 

 عدد مرات التقييم وتوقيته .٢

هيئة السعودية للمقيمني اليقوم مدير الصندوق بتقييم أصول الصندوق من خالل تعيني مقيمني اثنني مستقلني معتمدين من قبل 
(ويشار إىل مثل ذلك اليوم بـ "يوم  ديسمرب من كل سنة ميالدية ٣١يونيو و  ٣٠بتاريخ  واحدة على األقل كل ستة أشهراملعتمدين، وذلك مرة 

) من ٢٢التقييم"). ويجوز ملدير الصندوق تأجيل تقييم أصول الصندوق وذلك بعد احلصول على موافقة هيئة السوق املالية طبقا للمادة (
 الئحة صناديق االستثمار العقاري.

 

 العقار

 جونز  تقييم شركة 

 النغ السال

(Jones Lang LaSal l e) 

 ٢٠١٧ بتاريخ  يوليو
 ريال سعودي

 تقييم شركة نايت فرانك

(Kni ght  Fr ank) 
 ٢٠١٧ بتاريخ  يوليو
 ريال سعودي

 قيمة العقار وسعر الشراء
 ريال سعودي

للشقق   برج احلياة )١العقار (
 الفندقية

٤١،٢٦٠،٠٠٠ ٤٢،٨٢٠،٠٠٠ ٣٩،٧٠٠،٠٠٠ 

 ٣٩،٣٠٠،٠٠٠ ٣٨،٧٠٠،٠٠٠ ٣٩،٩٠٠،٠٠٠ هايرب بنده جدة) ٢العقار (

 ٧٨،٧٦٥،٠٠٠ ٧٧،٥٣٠،٠٠٠ ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ هايرب بنده الرياض) ٣العقار (

 ٦٣،٠١٥،٠٠٠ ٦٤،٤٣٠،٠٠٠ ٦١.٦٠٠.٠٠٠ مبنى النيابة العامة  )٤العقار (

 ٦٧،٤٦٥،٠٠٠ ٦٩،٥٣٠،٠٠٠ ٦٥،٤٠٠،٠٠٠ جممع اجلزيرة )٥العقار (

 ١٢٦،٤٩٥،٠٠٠ ١٢٩،٨٢٠،٠٠٠ ١٢٣،١٧٠،٠٠٠ مركز الروضة لألعمال )٦العقار (

 ١٤٨،٦٤٥،٠٠٠ ١٤٢،٦٩٠،٠٠٠ ١٥٤،٦٠٠،٠٠٠ مركز اخلالدية لألعمال  )٧العقار (
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 صايف أصول الوحدة الواحدةكيفية اإلعالن عن قيمة  .٣

 كما للصندوق، املالية السنة نهاية تاريخ من يوماً) ٤٠يقوم مدير الصندوق بإعالن قيمة صايف أصول الوحدة الواحدة يف الصندوق خالل (
الوحدات بالتقييم من خالل . ويتم إخطار مالكي األولية الفرتة نهاية تاريخ من يوماً) ٢٥( خالل الوحدات ملالك باإلعالن الصندوق مدير سيقوم

 تقارير دورية. وتكون هذه املعلومات متاحة على املوقع اإللكرتوين للسوق املالية السعودية وموقع مدير الصندوق.

 

 تداول وحدات الصندوق )ك(

اول). وبالتايل، عند اإلدراج، يجوز تداول وحدات الصندوق بنفس طريقة تداول أسهم الشركات املدرجة يف السوق املالية السعودية (تد .١
شركات الوساطة  يجوز ملالكي الوحدات واملستثمرين التداول خالل ساعات التداول العادية يف أي يوم عمل من خالل السوق عرب

 املرخصة.
يعترب شراء وحدات يف الصندوق عن طريق السوق املالية السعودية (تداول) إقراراً من مشرتي بأنه قد اطلع على هذه الشروط  .٢

 واألحكام.
 يكون التداول يف وحدات الصندوق خاضع لرسوم تداول يتم تسويتها حسبما هو سائد يف السوق. .٣
مسؤوال  املستثمر ويكون .السوق يف سائد هو حسبما تسويتها يتم وعموالت تداول لرسوم خاضع الصندوق وحدات يف التداول يكون .٤

 .التداول وعموالت رسوم عن
األسباب  تقدمي بعد إدراجها، إلغاء أو وقت أي يف الصندوق وحدات تداول تعليق املالية السوق هيئة موافقة بعد الصنوق ملدير يجوز .٥

 .اإللغاء أو التعليق لطلب احملددة
أو  وقت أي يف الصندوق وحدات تداول املالية تعليق السوق لهيئة يجوز املتداولة، العقاري االستثمار بصناديق اخلاصة للتعليمات  اوفق .٦

 .مناسباً تراه حسبما إدراجها إلغاء
 .للصندوق احملفظة االستثمارية املبدئية ملكية نقل بعد إال املالية السوق يف الصندوق إدراج يتم لن بأنه الصندوق مدير يقر  .٧

 
 انقضاء الصندوق )ل(

 انتهائه.دون اإلخالل مبا ورد يف الئحة صناديق االستثمار العقاري، يلغى إدراج وحدات الصندوق عند  .١
شهر من تاريخ إشعار مدير  ١٢مالك خالل  ٥٠عن من اجلمهور يف الصندوق  قل عدد مالك الوحداتيجوز إنهاء الصندوق يف حال (أ)  .٢

، )الصندوق الهيئة بذلك مبوجب الفقرة (ع) من البند ثالثاً من التعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة (األحكام العامة
يف حال التصرف بكافة أصوله ومت توزيع جميع العائدات من هذه التصرفات للمستثمرين أو (ج) يف حال أي تغيري لألنظمة أو  (ب)و

اللوائح أو املتطلبات النظامية األخرى أو تغيريات جوهرية لظروف السوق يف اململكة العربية السعودية واعترب مدير الصندوق ذلك 
ريال سعودي) خالل ستمائة وخمسون مليون ريال سعودي ( ٦٥٠�٠٠٠�٠٠٠وق أو (د) يف حال مل يتم جمع مبلغ سبباً مربراً إلنهاء الصند

فرتة الطرح أو أي متديد له وفقاً لهذه الشروط واألحكام أو (ه) إذا كان املطلوب إنهاء صندوق وفقاً لقرار لهيئة السوق املالية أو 
 مبوجب أنظمتها (كل منها "حالة إنهاء").

يوماً من  ٣٠تطلب كل حالة إنهاء موافقة جملس إدارة الصندوق وهيئة السوق املالية. وسيتم إخطار مالكي الوحدات يف غضون ت .٣
 تاريخ وقوع حالة اإلنهاء.

يف حال إنهاء الصندوق، يتم إلغاء إدراج الوحدات بعد تقدمي إخطار خطي لهيئة السوق املالية وإعالن إنتهاء الصندوق وجدول زمني  .٤
لتصفيته على املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق والسوق املالية السعودية. والحقاً لذلك، يتم البدء بإجراءات تصفية الصندوق ويحق 

ملدير الصندوق أن يكون املصفي إلجراء عمل إنهاء الصندوق مع توزيع اصوله على مالكي الوحدات، ويحق ملدير الصندوق تعيني 
للصندوق. يجوز توزيع أصول الصندوق على مالكي الوحدات عينياً يف حال استحالة التصرف يف أصول  مصفي اخر مبا يراه أفضل

 الصندوق أو يف حال رأى مدير الصندوق أن هذا األمر يصب يف مصلحة مالكي الوحدات.

 

 جملس اإلدارة )م(

وللعمل كوكيل لصالح الصندوق ومالكي الوحدات. يقوم مدير الصندوق بتعيني جملس إدارة للصندوق ملراقبة تصرفات حمددة للصندوق 
 ويعمل جملس إدارة الصندوق مع مدير الصندوق لضمان جناح الصندوق.
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 تشكيل جملس اإلدارة .١

سوف يتألف جملس إدارة الصندوق من خمسة أعضاء يعينهم مدير الصندوق منهم اثنني مستقلني. وبعد احلصول على موافقة 
يف تشكيل جملس إدارة الصندوق على املوقع اإللكرتوين ملدير الصندوق واملوقع تعديل إلعالن عن أي هيئة السوق املالية، يتم ا

 املالية السعودية (السوق املالية السعودية).للسوق  اإللكرتوين

 ويتألف جملس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسماؤهم:

 

 )الصندوق إدارة جملس ورئيس مستقل عضو( باناجه سليمان الرؤوف عبد/ الدكتور §

 دقيقت جمالس عضوية يتوىل كما خمتلفة استثمارية صناديق ادارة جمالس عضوية حاليا باناجه سليمان الرؤوف عبد الدكتور يتوىل
 عام باربرا سانتا كاليفورنيا جامعة من االقتصاد يف الدكتوراه درجة على حصل. مدرجة والغري املدرجة الشركات من عدد يف
 العربي النقد ومؤسسة املالية وزارة من كل يف مستشارا عمل كما سعود، امللك جامعة يف مساعد كأستاذ وعمل م،١٩٨١

 .التجاري يلھاأل والبنك الدويل اخلليج وبنك ساب بنك يف عليا وظائفا وتسلم املصرفية الصناعة يف أيضا عمل. السعودي

 

 ) مستقل عضو( لنجاوي حسني طارق السيد §

 يف إدارية مناصب عدة ذلك قبل وشغل املتحدون، مشورة جملموعة التنفيذي والرئيس املؤسس هو لنجاوي طارق األستاذ
 توليه إىل باإلضافة كابيتال، لألهلي مكلف تنفيذي رئيس فيها مبا كابيتال واألهلي الوطني العربي والبنك التجاري األهلي البنك
 لحص. كابيتال األهلي يف االستثمار جلنة وعضو. كابيتال األهلي شركة تديرها استثمار صناديق جملس رئيس منصب سابقاً
 يف كرانفيلد جامعة من والتسويق االسرتاتيجيات على برتكيز األعمال إدارة يف املاجستري درجة على لنجاوي طارق األستاذ
 .م٢٠٠٣ عام املتحدة اململكة

 

 )مستقل غري عضو( باعارمة سعيد املهندس §

 واإلنشاءات الطاقة توليد جماالت يف تعمل شركات إدارة جمالس لعدة رئاسة أو عضوية باعارمة سعيد املهندس يشغل
 يهوالتوج اسرتاتيجياتها وحتديد الشركات لتلك كقائد بدوره يقوم حيث العقارية، اخلدمات وأيضا املعمارية والهندسة الصناعية
 قابضة شركة وهي للتطوير بياد لشركة التنفيذي الرئيس أيضا وهو أهدافها، يخدم فيما أنشطتها على املستمر واإلشراف
 املعمارية الهندسة بكالوريوس درجة على سعيد املهندس وحصل. اجملال نفس يف وتعمل عاما ٣٥ من أكرث منذ أسست

 .األمريكية أوهايو والية جامعة من

 

 )مستقل غري عضو( عكر أبو سامر السيد §

 ٤ أمضى أن بعد م٢٠١١ العام يف) كابيتال سدكو( املالية لألوراق والتنمية لالقتصاد السعودية بالشركة سامر األستاذ التحق
 حماسب شهادة على حاصل وهو. ظبي أبو يف املالية لألوراق الربوج بشركة للعمليات التنفيذي الرئيس منصب يف سنوات
 والبنوك املالية املؤسسات من عدد لدى عمله خالل من وتنفيذية وسطى إدارية مناصب يف سنة ١٦ عن تزيد خربة وميلك قانوين

 يف البكالوريوس درجة على حاصل. برمودا يف نيويورك وبنك سي، ال أل ماجنمنت سبيد اليت شركة ومنها العاملية االستثمارية
 .الكندية أونتاريو مبقاطعة بروك جامعة من احملاسبة

 بالشركة وااللتزام واملطابقة اخملاطر وجلنة املنتجات تطوير وجلنة االستثمار جلنة يف عضو منصب سامر األستاذ يتوىل
 ).كابيتال سدكو( املالية لألوراق والتنمية لالقتصاد السعودية

 

 )مستقل غري عضو( جمجوم نواف املهندس §

 خمتلف يف سنة١٥ عن تزيد خربة ميلك وهو كابيتال، سدكو بشركة املنتجات تطوير إدارة رئيس هو جمجوم نواف املهندس
 يف ماجستري بشهادتني وتبعها الصناعية النظم يف هندسة بكالوريوس درجة على حصل. واالستثمارات الرثوات ادارة اقسام

 يشارك. سي  دي واشنطن األمريكية، اجلامعة من األعمال إدارة ماجستري ثم كولومبيا ميزوري، جامعة من الصناعية الهندسة
 .املنتجات تطوير جلنة أهمها كابيتال بسدكو جلان عدة يف نواف املهندس
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 أهلية األعضاء .٢

 يقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء جملس إدارة الصندوق:

 غري خاضعني ألي إجراءات إفالس أو تصفية؛ و )أ(

 مل يسبق لهم ارتكاب أي أعمال احتيالية أو خملة بالشرف أو تنطوي على الغش؛ و )ب(

 واخلربات الالزمة التي تأهلهم ليكونوا أعضاءً مبجلس إدارة الصندوق.يتمتعون باملهارات  )ج(

ويقر مدير الصندوق مبطابقة كل من العضوين املستقلني لتعريف العضو املستقل الوارد يف قائمة املصطلحات املستخدمة يف 
 لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها.

 

 اتعاب وتعويضات أعضاء جملس إدارة الصندوق .٣

) سنويا سعودي الف ريال ثالثونريال سعودي ( ٣٠.٠٠٠فع الصندوق أتعاب ألعضاء جملس إدارة الصندوق املستقلني مبلغ وقدره  يد
) سنويا  . وجتنبا للشك لن يدفع الصندوق أي سعودي الف ريال ستونريال ( ٦٠،٠٠٠لكل عضو، ولن تتجاوز اتعاب جملس إدارة الصندوق 

 لني.اتعاب لالعضاء الغري مستق

 

 املسؤوليات .٤

 :ما يليأعضاء جملس إدارة الصندوق  تتضمن مسؤوليات

ضمان قيام مدير الصندوق مبسئولياته بالطريقة التي حتقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً للشروط واألحكام والئحة صناديق  )أ(
 االستثمار العقاري وتعليمات صناديق االستثمار العقاري املتداولة؛

اجلوهرية والقرارات والتقارير املتعلقة بالصندوق مبا يف ذلك، على سبيل املثال وليس احلصر، اتفاقيات التطوير اعتماد العقود  )ب(
 واتفاقيات احلفظ واتفاقيات التسويق وتقارير التقييم؛

 اعتماد هذه الشروط واألحكام وأي تعديالت عليها؛ )ج(

 الصندوق؛ اعتماد أي تضارب يف املصالح يتم اإلفصاح عنه من جانب مدير )د(

 اعتماد تعيني احملاسب القانوين للصندوق الذي يسميه مدير الصندوق؛ )ه(

اإلبالغ عن جرائم مكافحة غسل  و مسؤولاالجتماع مرتني على األقل سنوياً مع مسئول االلتزام التابع ملدير الصندوق  )و(
 ا؛األموال/مكافحة اإلرهاب لضمان امتثال مدير الصندوق للقواعد واللوائح املعمول به

 ضمان إفصاح مدير الصندوق عن كافة املعلومات اجلوهرية إىل مالكي الوحدات وغريهم من املعنيني؛ )ز(

 العمل بحسن نية وبالعناية املعقولة لتحقيق مصالح الصندوق ومالكي الوحدات. )ح(

 

الصندوق ملساعدتهم على ويقدم مدير الصندوق كافة املعلومات الضرورية املتعلقة بأمور الصندوق إىل جميع أعضاء جملس إدارة 
 تنفيذ الواجبات املنوطة بهم.
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 الصناديق األخرى املدارة من قبل أعضاء جملس إدارة الصندوق .٥

 اجلدول التايل يوضح عضويات أعضاء جملس إدارة الصندوق يف صناديق االستثمار األخرى كما يلي:

 

 املنصب املدير صناديق االستثمار األخرى اسم العضو

عبدالرؤوف الدكتور 
 سليمان باناجه

 صندوق النخبة املرن لألسهم السعودية

 

 صندوق (سدكو كابيتال) العقاري األول للتطوير حسب املالءمة

 

 م األوروبيةهلي للمتاجرة باألسهصندوق األ

 م اخلليجيةسهللمتاجرة باأل ليهألاصندوق 

 السعوديةم سهباألللمتاجرة  ليهألاصندوق 

 العامليةم سهباألللمتاجرة  ليهألاصندوق 

 ألسهم الشركات السعودية املتوسطة ليهألاصندوق 

 األمريكيةم سهباألللمتاجرة  ليهألاصندوق 

 م األسواق الناشئةسهللمتاجرة بأ ليهألاصندوق 

 اآلسيوية الباسيفيكيةم سهباألللمتاجرة  ليهألاصندوق 

 للعقار العاملي ليهألاصندوق 

 الرعاية الصحيةم سهبأللمتاجرة  ليهألاصندوق 

 العاملي للموارد الطبيعية ليهألاصندوق 

 الشركات الصاعدةم سهبأللمتاجرة  ليهألاصندوق 

 اخلليجي للنمو والدخل ليهألاصندوق 

 العاملي للنمو والدخل ليهألاصندوق 

 م السعوديةسهاملرن لأل ليهألاصندوق 

 سدكو للتطوير السكني ليهألاصندوق 

 للطروحات األولية ليهألاصندوق 

 سدكو كابيتال

 

 سدكو كابيتال

 

 األهلي املالية 

 األهلي املالية

 األهلي املالية

 األهلي املالية

 األهلي املالية

 األهلي املالية

 األهلي املالية

 األهلي املالية

 األهلي املالية

 األهلي املالية

 األهلي املالية

 األهلي املالية

 األهلي املالية

 األهلي املالية

 األهلي املالية

 األهلي املالية

 األهلي املالية

عضو مستقل ورئيس 
 جملس إدارة الصندوق

عضو مستقل ورئيس 
 جملس إدارة الصندوق

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 ضو مستقلع

 عضو مستقل

 عضو مستقل

السيد طارق حسني 
 لنجاوي

 عضو مستقل سدكو كابيتال صندوق النخبة املرن لألسهم السعودية

 صندوق النخبة املرن لألسهم السعودية السيد سامر أبو عكر

 صندوق (سدكو كابيتال) العقاري األول للتطوير حسب املالءمة

 سدكو كابيتال

 سدكو كابيتال 

 مستقل عضو غري

 عضو غري مستقل

املهندس سعيد 
 باعارمة 

 ال يوجد

 

-- -- 

املهندس نواف 
 جمجوم

 عضو غري مستقل سدكو كابيتال صندوق (سدكو كابيتال) العقاري األول للتطوير حسب املالءمة
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 مدير الصندوق واملستشار املايل املشارك )ن(

 وعنوانه واملستشار املايل املشاركاسم مدير الصندوق  .١

 الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق املالية (سدكو كابيتال) االسم:
 مبنى سدكو، الدور الثاين العنوان:

 أسواق البحر األحمر 
 ٨و ٧بني البوابات 

 طريق امللك عبد العزيز
  ١٣٣٩٦ص.ب. 

  ٢١٤٩٣جده، 
 اململكة العربية السعودية 

 + ٩٦٦ ١٢ ٦٩٠ ٦٥٥٥هاتف: 
 + ٩٦٦ ١٢ ٦٩٠ ٦٥٩٩فاكس: 

 www.sedcocapital.comاملوقع االلكرتوين: 

 

 مدير الصندوق كشخص مرخص له .٢

مدير الصندوق هو شركة مساهمة مقفلة مسجلة وفقاً ألنظمة اململكة وهو مرخص من الهيئة "كشخص مرخص له" مبوجب الئحة 
هـ  ٢١/٥/١٤٢٦بتاريخ  ١-٨٣-٢٠٠٥ق املالية وذلك بقرار رقم األشخاص املرخص لهم الصادرة عن جملس الهيئة طبقاً لنظام السو

 م). ١٩/٤/٢٠٠٩هـ (املوافق  ٢٣/٤/١٤٣٠بتاريخ  ١١١٥٧-٣٧م) مبوجب ترخيص رقم ٢٨/٦/٢٠٠٥(املوافق 
السعودية. سدكو كابيتال هي شركة متخصصة يف جمال إدارة الرثوات مقرها الرئيسي يف مدينة جدة باململكة العربية ويشار اىل ان 

وتقدم الشركة خدمات إدارة األصول واالستشارات ومتويل الشركات وخدمات احلفظ لألفراد من ذوي الرثوات الكربى واملكاتب والشركات 
 . العائلية

 

 خدمات مدير الصندوق .٣

لهم والصادرة من هيئة  يعيّن مدير الصندوق مدير حمفظة استثمارية مسجل لدى هيئة السوق املالية وفقاً لالئحة األشخاص املرخص
 السوق املالية وذلك لإلشراف على إدارة أصول الصندوق.

 سوف يُقدم مدير الصندوق اخلدمات اإلدارية التالية وخدمات أخرى للصندوق مبا يشمل، دون حصر، ما يلي:
 حتديد الفرص االستثمارية وتنفيذ عمليات بيع وشراء أصول الصندوق؛ )أ(
 التي ينبغي إتباعها عند تنفيذ القضايا الفنية واإلدارية ألعمال الصندوق؛ وضع إجراءات اتخاذ القرارات )ب(
 إطالع هيئة السوق املالية السعودية حول أي وقائع جوهرية أو تطورات قد تؤثر على أعمال الصندوق؛ )ج(
 االلتزام بجميع األنظمة واللوائح السارية يف اململكة العربية السعودية املتعلقة بعمل الصندوق؛ )د(
 رة أصول الصندوق بشكل يحقق مصلحة املستثمرين وفقاً للشروط واألحكام؛إدا )ه(
 ضمان قانونية وسريان جميع العقود املربمة لصالح الصندوق؛ )و(
 تنفيذ اسرتاتيجيات الصندوق املوضحة يف هذه الشروط واألحكام؛ )ز(
 عية نيابة عن الصندوق؛الرتتيب والتفاوض وتنفيذ وثائق تسهيالت الدين املتوافقة مع ضوابط االستثمار الشر )ح(
تعيني هيئة الرقابة الشرعية للصندوق واحلصول على موافقتهم أن هذه الشروط واألحكام متوافقة مع ضوابط االستثمار  )ط(

 الشرعية؛
 الرتتيب والتفاوض وتنفيذ عقود مدراء األمالك ومدراء تشغيل العقارات بالنيابة عن الصندوق؛ )ي(
 اقد معها الصندوق من الغري؛اإلشراف على أداء األطراف التي يتع )ك(
 ترتيب تصفية الصندوق عند انتهائه؛ )ل(
تزويد جملس إدارة الصندوق بجميع املعلومات الالزمة املتعلقة بالصندوق لتمكني أعضاء اجمللس أداء مسؤولياتهم بشكل  )م(

 كامل؛
 واألحكام. التشاور مع جملس إدارة الصندوق لضمان االمتثال للوائح هيئة السوق املالية وهذه الشروط )ن(

 

 كما يتحمل مدير الصندوق املسئولية عن أي خسائر يتكبدها الصندوق كنتيجة إلهمال مدير الصندوق اجلسيم أو سوء سلوكه املتعمد.
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 التضاربات اجلوهرية يف املصالح  .٤

يحدد مدير الصندوق أي  يقر مدير الصندوق بعدم وجود أي تضارب مصالح مع أي طرف ذوو عالقة حتى تاريخ هذه الشروط واألحكام ومل
 نشاط جتاري أو مصلحة ألعضاء جملس إدارة مدير الصندوق من شأنها أن تتضارب مع مصالح الصندوق.

(ر) من هذه الشروط واألحكام (تضارب ٢مت حتديد حاالت التضارب احملتملة يف املصالح بني مدير الصندوق والصندوق يف الفقرة 
 املصالح).

أي مصلحة يف أصول الصندوق أو مطالبات ضدها، إال للحد الذي ميلك فيه وحدات بالصندوق. وال يكون لدائني مدير لن يكون ملدير الصندوق 
 الصندوق أي مصلحة يف أي أصول بالصندوق.

 

 التفويض للغري .٥

يكون مدير الصندوق مسئوالً عن إدارة الصندوق، ويكون مسئوال عن تعيني أي طرف (مبا يف ذلك تابعيه) للقيام بأي من مسؤولياته 
 املذكورة. ويجوز ملدير الصندوق تعيني الغري لتوفري اخلدمات وتفويض صالحياته للغري من أجل تعزيز أداء الصندوق. 

 

 االستثمار يف الصندوق .٦

 خالل وحدات على واحلصول  الطرح بعد الصندوق مال رأس إجمايل من %٥ يعادل أقصى بحد الصندوق يف املشاركة حق دوقالصن ملدير
 اإلفصاح ملخص يف مالية سنة كل نهاية يف الصندوق يف له استثمار أي عن باإلفصاح الصندوق مدير يقوم أن شريطة الصندوق، مدة
  .املايل

 

 أمني احلفظ )س(

 اإلمناء لالستثمارشركة   :االسم

 ٢٠، الطابق ٢برج العنود   :العنوان

 طريق امللك فهد  

  العليا  

  ٦٦٣٣٣ص.ب.   

 ١١٥٧٦لرياض ا  

  اململكة العربية السعودية  

  www.alinmainvestment.com  املوقع اإللكرتوين:

 أكرث أو واحدة احلفظ أمني وميتلك ٠٩١٣٤-٣٧ رقم الرتخيص مبوجب" له مرخص شخص" كـ املالية السوق هيئة من مرخص احلفظ أمني
 مبوجب الصندوق أصول ملكية لتحوز") خاص غرض ذات شركة" تَكُوْنْ منها واحدة كل( احملدودة املسؤولية ذات السعودية الشركات من

 الكفاءة على الهيكلة هذه مثل حتافظ وسوف. مقرض بنك بإسم مسجلة تكن مل ما لألصول القانونية ملكيتها تثبت نظامية صكوك
 صولأ يف مطالبة أو حق أي احلفظ ألمني يكون ولن. للمستثمرين القانونية احلماية من قدر أقصى ستوفر كما النظامي واالمتثال الضريبية
  .الصندوق أصول من أي يف حق أي احلفظ أمني لدائني يكون ولن. للوحدات حمتمل كمالك بصفته إال الصندوق،
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 املدير اإلداري )ع(

 سدكو كابيتال  : االسم

 مبنى سدكو، الدور الثاين  :العنوان

 أسواق البحر األحمر   

 ٨و ٧بني البوابات   

 طريق امللك عبد العزيز

  ١٣٣٩٦ص.ب.   

  ٢١٤٩٣جده،   

 اململكة العربية السعودية    

   www.sedcocapital.com  املوقع االلكرتوين:

يجوز ملدير الصندوق أن يقوم بتغيري املدير و يتحمل املدير اإلداري مسئولية معاجلة طلبات االشرتاك وحساب صايف قيمة أصول الصندوق.
ملالية عند اإلداري اخلاص بالصندوق من وقت آلخر بناءً على موافقة جملس إدارة الصندوق. ويتم إشعار مالكي الوحدات وهيئة السوق ا

 التغيري. ويجوز للمدير اإلداري تعيني مديرين إداريني فرعيني من وقت آلخر، ويتحمل املدير اإلداري أي رسوم أو أتعاب مستحقة لهم. 

 

 احملاسب القانوين )ف(

 كى بي ام جي الفوزان والسدحان            : االسم

 مركز الظهران التجاري            :العنوان

 ؛ مبنى أ٩الدور                                        

 شارع االمري سلطان  

 ٥٥٠٧٨ص.ب.   

 ٢١٥٣٤جدة   

 اململكة العربية السعودية  

 www.kpmg.com.sa :املوقع االلكرتوين

يتم وبناءً على موافقة جملس إدارة الصندوق وهيئة السوق املالية. يجوز ملدير الصندوق أن يقوم بتغيري احملاسب القانوين اخلاص بالصندوق 
 إشعار مالكي الوحدات عند التغيري يف الرسوم.

 

 القوائم املالية  )ص(

ديسمرب من كل عام، باستثناء السنة األوىل لتأسيس الصندوق والتي تبدأ السنة  ٣١يناير وتنتهي يف  ١تبدأ السنة املالية للصندوق من 
 .م٢٠١٨ديسمرب  ٣١لها من تاريخ اإلقفال وتنتهي بتاريخ  املالية

يقوم مدير الصندوق بإعداد القوائم املالية للصندوق ومراجعتها من قبل احملاسب القانوين للصندوق وفقا للمعايري احملاسبية واملالية 
) من ٢٤سيقوم مدير الصندوق بإتاحة القوائم املالية السنوية املراجعة للصندوق حسب املادة ( السائدة يف اململكة العربية السعودية.

) يوماً من تاريخ نهاية السنة املالية للصندوق، كما سيقوم مدير الصندوق بإتاحة القوائم ٤٠الئحة صناديق االستثمار العقاري جماناً خالل (
) يوماً من تاريخ نهاية الفرتة األولية املعد عنها تلك القوائم. كما سيتم إصدار أول قوائم ٢٥الل (املالية األولية املفحوصة ملالك الوحدات خ

  ديسمرب من كل عام ميالدي.  ٣١وتنتهي الفرتة املالية حلسابات الصندوق يف  م،٢٠١٨مالية مراجعة للصندوق يف نهاية عام 
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 تضارب املصالح  )ق(

 :د أي تعامل للصندوق مع أي طرف ذي عالقة تضارباً يف املصالح وعلى مدير الصندوق االلتزام باآلتيمع عدم اإلخالل مبا ورد أعاله، يُع

 .اإلفصاح عن أي تضارب يف املصالح جمللس إدارة الصندوق )١

 .اإلفصاح عن أي تضارب مصالح يف شروط الصندوق وأحكامه وتقاريره الدورية )٢

 أ أثناء عمل الصندوق.اإلفصاح فوراً عن أي تضارب يف املصالح، قد ينش )٣

 

بناءً على املعلومات التي منت إىل معرفة مدير الصندوق كما بتاريخ هذه الشروط واألحكام، فإنه ال يوجد يف الوقت احلايل أي تضارب يف 
مدير الصندوق أو املصالح بني الصندوق وأي طرف آخر. علماً أنه قد ينشأ أو يقع تضارباً يف املصالح من وقت آلخر بني الصندوق من جهة و

وموظفيه ووكالئه من جهة أخرى، وغريه من الصناديق التي يقومون برعايتها أو إدارتها. إذا كان لدى  و مسؤوليهالشركات التابعة له ومديريه 
جمللس إدارة الصندوق خالل فرتة  مدير الصندوق تضارب جوهري يف املصالح مع الصندوق، فعليه أن يفصح عن ذلك بشكل كامل

وسوف يحاول مدير الصندوق وجملس إدارة الصندوق حل أي . من اليوم الذي تنمو فيه حالة التضارب إىل علم مدير الصندوقأسبوعني 
  تضارب يف املصالح عن طريق توخي احلكمة وحسن النية وأخذ مصالح األطراف املتضررة ككل بعني االعتبار.

بشأن تضارب املصالح، يقوم مدير الصندوق بنـشره يف تقرير جملس إدارة الصندوق السنوي وعن وبعد أخذ جملس إدارة الصندوق قراراً 
أي معامالت ينتج عنها تضارب مصالح حمتمل. وسيقوم مدير الصندوق بأخذ اإلجراءات التي تضمن حتقيق مصلحة مالك الوحدات باملقام 

مصالح مدير الصندوق أو األطراف ذات العالقة، وعدم تغليب مصالح  األول، وسيعمل على وضع مصالح مالكي الوحدات بالصندوق فوق
 مستثمرين على مصالح مستثمرين آخرين يف نفس الصندوق.

 

 وبدايةً، فقد حدد مدير الصندوق نقاط تضارب املصالح احملتملة التالية:

 

 استثمارات مشابهة الستثمارات سدكو كابيتال .١

ومن املتوقع أن تستمر يف إدارته، وكذلك تدير استثمارات ذات أهداف مماثلة بشكل أو بآخر  تدير شركة سدكو كابيتال حسابها اخلاص
ألهداف الصندوق، ومن بينها صناديق استثمارية أخرى التي ميكن أن تديرها أو ترعاها شركة سدكو كابيتال، أو التي قد متتلك شركة 

 املال.سدكو كابيتال أو إحدى شركاتها التابعة فيها حصة من رأس 

 

باإلضافة إىل ذلك، فإنه رهناً بالقيود املنصوص عليها يف هذه الشروط واألحكام، فإنه يجوز لشركة سدكو كابيتال والشركات التابعة لها 
يف املستقبل القيام برعاية صناديق أو استثمارات أخرى أو القيام بدور مدير الصندوق أو مدير االستثمار أو الشريك العام يف صناديق 

استثمارية خاصة أو استثمارات جماعية أخرى، ويجوز أن يستثمر واحد منها أو أكرث يف مشاريع مشابهة لتلك املوجودة يف حمفظة 
 الصندوق، شريطة أال يضر هذا النشاط اآلخر بنجاح الصندوق.

 

 تضارب املصالح فيما يتعلق باملعامالت مع مدير الصندوق والشركات التابعة له .٢

الصندوق يف معامالت مع مدير الصندوق أو الشركات التابعة له أو مع غريها من الكيانات األخرى التي متتلك فيها شركة قد يدخل 
"سدكو كابيتال" حقوقاً مباشرة أو غري مباشرة. فعلى سبيل املثال، قد تُقَدِّم أو من املتوقع أن تقوم بعض الشركات التابعة لشركة 

ات معينة للصندوق مثل املستشار املايل املشارك واملدير اإلداري أو مدير األمالك أو املطور أو الوسيط. "سدكو كابيتال" بتقدمي خدم
وسيتم اإلفصاح جمللس إدارة الصندوق عن جميع املعامالت التي تتم ما بني الصندوق ومدير الصندوق والشركات التابعة له والكيانات 

 وقاً مباشرة أو غري مباشرة.التي متتلك فيها شركة "سدكو كابيتال" حق

ومع ذلك فإن مدير الصندوق وجملس إدارة الصندوق سوف يبذالن اجلهود املعقولة بحسن نية ليتم إعداد شروط االتفاقيات بني مدير 
 وأن تتماشى مع الشروط وفقاً ملمارسات السوق املتعارف عليهاالصندوق والشركات التابعة له من جهة والصندوق من جهة أخرى 

 القياسية للسوق.
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 جملس اإلدارة  .٣

يقوم جملس اإلدارة باإلشراف على أي تضارب للمصالح وتسويته. واعتباراً من تاريخ الشروط واألحكام هذه، يكون جملس اإلدارة مكون 
صندوق، وذلك من أعضاء معينني من قبل مدير الصندوق. ويكون على أعضاء جملس اإلدارة واجب بذل العناية جتاه املستثمرين يف ال

.  مبوجب الئحة صناديق االستثمار العقاري، باإلضافة إىل بذل أقصى جهد ممكن حلل تضارب املصالح بحسن النية، كما يرونه مناسباً

 

 املعامالت اخلاصة باألطراف ذوي العالقة .٤

ميكن أن يقوم الصندوق، من وقت آلخر، بالدخول يف تعامالت مع األطراف ذوي العالقة والشركات التابعة لتوفري خدمات للصندوق (مبا 
يف ذلك اخلدمات القانونية واالستشارية) أو لعقار معني. ويتعني أن يتم اإلفصاح عن تلك التعامالت إىل جملس إدارة الصندوق وأن تتم 

 ط السوق القياسية. بناءً على شرو

 

 الصندوق التي يستحوذ عليهاكيفية حتديد قيمة احملفظة االستثمارية املبدئية  .٥

عني مدير الصندوق مقيمني اثنني مستقلني معتمدين من قٍبل الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين لتحديد قيمة العقارات املكونة 
للمحفظة االستثمارية املبدئية التي على أساسها مت حتديد متوسط القيمة وسعر الشراء للمحفظة االستثمارية املبدئية. ومن املقرر 

وذلك لقاء مبلغ نقدي يدفعه الصندوق للعقارات  احملفظة االستثمارية املبدئية لتصبح جزءاً من أصول الصندوقلى اإلستحواذ عأن يتم 
املكونة للمحفظة االستثمارية املبدئية. ولتجنب الشك، يعتمد مدير الصندوق على مقيمني اثنني مستقلني معتمدين من قٍبل الهيئة 

قيمة احملفظة االستثمارية املبدئية من أجل تخفيف من أثر أي تضارب يف املصالح متوسط السعودية للمقيمني املعتمدين لتحديد 
 بهذا اخلصوص، 

 

 رفع التقارير ملالكي الوحدات )ر(

 األحداث التي يجب رفع تقارير عنها .١

دية، ويفصح عن يرفع مدير الصندوق تقارير إىل هيئة السوق املالية مباشرة ومالكي الوحدات، من خالل السوق املالية السعو
 املعلومات التالية على الفور عن طريق املوقع اإللكرتوين ودون أي تأخري:

أي تطور جوهري غري معروف للعامة قد يؤثر على أصول الصندوق أو األطراف املتعاقدة معه أو مركزه املايل أو املسار العام للعمل أو  )أ(
أي تغيري آخر قد يؤدي إىل االستقالة الطوعية ملدير الصندوق من منصبه كمدير للصندوق والتي قد تؤثر بشكل معقول على سعر 

 تأثري كبري على قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بأدوات الدين؛  الوحدة أو قد يكون لها

من إجمايل قيمة أصول الصندوق وفقاً  %١٠أي معاملة لشراء أحد أصول الصندوق أو بيعه أو تأجريه أو رهنه بسعر يعادل أو يزيد على  )ب(
 أحدث؛  ألحدث بيانات مالية مؤقتة مراجعة أو بيانات سنوية مدققة أيهما

من صايف قيمة أصول الصندوق وفقاً ألحدث بيانات مالية مؤقتة مراجعة أو بيانات سنوية مدققة  %١٠أي خسائر تعادل أو أكرب من  )ج(
 أيهما أحدث؛ و

 أي تغيريات يف تشكيل جملس إدارة الصندوق أو جلانه (إن وجدت)؛  )د(

من صايف قيمة  %٥أي نزاع مبا يف ذلك أي دعاوي قضائية أو دعاوى حتكيم أو وساطة حيث تكون القيمة املتضمنة تعادل أو أكرب من  )ه(
 أصول الصندوق وفقاً ألحدث بيانات مالية مؤقتة مراجعة أو بيانات سنوية مدققة أيهما أحدث؛ 

وفقاً ألحدث بيانات مالية مؤقتة مراجعة أو بيانات سنوية  %١٠تزيد على  أي زيادة أو انخفاض يف صايف قيمة أصول الصندوق تعادل أو )و(
 مدققة أيهما أحدث؛ 

 وفقاً ألحدث بيانات سنوية مدققة؛  %١٠أي زيادة أو انخفاض يف إجمايل أرباح الصندوق تعادل أو تزيد على  )ز(

وق وطرف ذي صلة يف مشروع أو أصل من أجل أي معاملة بني الصندوق وبني طرف ذي صلة أو أي ترتيب من خالله يستثمر الصند )ح(
 من إجمايل إيراد الصندوق وفقاً ألحدث بيانات سنوية مدققة؛  %١توفري التمويل للصندوق مببلغ يعادل أو يزيد على 

 من إجمايل إيراد الصندوق وفقاً ألحدث بيانات سنوية مدققة؛  %٥أي تعطل يف أنشطة الصندوق األساسية يعادل أو يزيد على  )ط(
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 للصندوق؛ للمحاسب القانوين أي تغيري  )ي(

 أي تعيني ألمني حفظ بديل للصندوق؛  )ك(

على إصدار أي حكم أو قرار أو أمر أو إعالن من جانب أي حمكمة أو هيئة حتكيم، سواء يف الدرجة األوىل أو االستئناف، والذي قد يؤثر سلباً  )ل(
من صايف قيمة األصول وفقاً ألحدث بيانات مالية مؤقتة مراجعة أو  %٥استغالل الصندوق ألي جزء من أصوله بقيمة إجمالية تتجاوز 

 بيانات سنوية مدققة أيهما أحدث؛ 

 أي تغيري مقرتح إلجمايل القيمة املستهدفة للصندوق. )م(

 

 التقارير السنوية .٢

ضمن التقارير السنوية املعلومات يتوىل مدير الصندوق إعداد تقارير سنوية واإلفصاح عنها ملالكي الوحدات من خالل موقعه اإللكرتوين. وتت
 اآلتية:

 األصول األساسية التي يستثمر فيها الصندوق؛  )أ(

 األصول التي يستهدف الصندوق االستثمار فيها؛  )ب(

 توضيح للعقارات املستأجرة وغري املستأجرة فيما يتعلق بإجمايل األصول التي ميتلكها الصندوق؛  )ج(

 سنوات املالية الثالث السابقة (أو منذ نشأة الصندوق) يفسر ما يلي:توضيح مقارن يغطي أداء الصندوق على مدار ال )د(

 صايف قيمة أصول الصندوق يف نهاية كل سنة مالية؛  §

 صايف قيمة األصول لكل وحدة يف نهاية كل سنة مالية؛  §

 أعلى وأدنى صايف قيمة أصول لكل وحدة يف نهاية كل سنة مالية؛  §

 عدد الوحدات املُصدرة يف نهاية كل سنة مالية؛  §

 توزيع الدخل لكل وحدة؛  §

 نسبة املصروفات واجمايل النفقات التي حتملها الصندوق. §

 سِجل أداء يبني ما يلي: )ه(

 إجمايل العائد ملدة سنة وثالث سنوات وخمس سنوات (أو منذ نشأة الصندوق)؛  §

 شرة املاضية (أو منذ نشأة الصندوق)؛ إجمايل العائد السنوي لكل عام من األعوام الع §

جدول يبني الرسوم واألتعاب والعموالت التي تكبدها الصندوق لصالح األطراف األخرى على مدار العام. وباإلضافة إىل ذلك،  §
 يفصح السجل عن أي ظروف تدعو مدير الصندوق للتنازل عن أي أتعاب أو تخفيضها.

 ة ذات الصلة   والتي تؤثر على أداء الصندوق؛ يف حال حدوث تغيريات أساسية خالل الفرت )و(

التقرير السنوي جمللس إدارة الصندوق والذي يشمل، على سبيل املثال وليس احلصر، املوضوعات التي ناقشها جملس اإلدارة  )ز(
 وكذلك القرارات التي أصدرها، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بأداء الصندوق وحتقيقه ألهدافه؛ 

 بالعموالت اخلاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفرتة ذات الصلة يذكر بوضوح غرض العموالت وكيفية استغاللها.بيان  )ح(
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 معلومات أخرى )ش(

 اجتماعات مالكي الوحدات  .١

 يجوز ملدير الصندوق، بناءً على مبادرة منه، الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات.

أيام عمل من استالم طلب خطي من أمني احلفظ. ويتعني  ١٠جتماع مالكي الوحدات يف غضون يتعني على مدير الصندوق الدعوة ال
أيام عمل من استالم طلب خطي من مالك أو أكرث من مالكي  ١٠على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات يف غضون 

 ت الصندوق.على األقل من وحدا %٢٥الوحدات الذي ميلك منفرداً أو ميتلكون جمتمعني 

يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكرتوين اخلاص به وعلى املوقع اإللكرتوين اخلاص 
بالسوق املالية السعودية السوق املالية السعودية، ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني احلفظ مع إعطاء 

يوم عمل من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعني أن يحدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع  ٢١أيام عمل وال تزيد عن  ١٠ل عن مهلة ال تق
ومكانه ووقته وجدول األعمال املُقرتَح. كما يتعني على مدير الصندوق، يف نفس وقت إرسال اإلخطار إىل مالكي الوحدات فيما يتعلق 

  نسخة من هذا اإلخطار إىل هيئة السوق املالية.بأي اجتماع، تقدمي

على األقل من قيمة وحدات  %٥١يتحقق النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين ميتلكون جمتمعني 
قعه اإللكرتوين وعلى املوقع الصندوق. يف حال عدم حتقق النصاب الالزم، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن على مو

اإللكرتوين اخلاص بالسوق املالية السعودية السوق املالية السعودية ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني 
لكي الوحدات أيام عمل من تاريخ انعقاد االجتماع الثاين. وخالل االجتماع الثاين، يشكل أي عدد من ما ٥احلفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

.  الذين ميتلكون أي عدد من الوحدات، احلاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلني، نصاباً قانونياً

يحق لكل مالك وحدات تعيني وكيل لتمثيله يف اجتماع مالكي الوحدات. ويجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات ومداوالتها والتصويت 
اتف عن بُعد وفقاً للشروط التي حتددها هيئة السوق املالية. إضافةً، متثل كل وحدة على القرارات من خالل االجتماعات عرب اله

ميتلكها مالك الوحدات صوتاً واحداً يف اجتماع مالكي الوحدات ويكون قرار مالكي الوحدات نافذاً رهناً مبوافقة مالكي الوحدات الذين 
يف االجتماع سواء بصفة شخصية أو من خالل وكيل أو عرب االجتماع عرب من إجمايل وحدات الصندوق واحلاضرين  %٥٠ميتلكون أكرث من 

 الهاتف عن بُعد.

 

 حقوق مالكي الوحدات .٢

تم ييقر مدير الصندوق بأنه يحق ملالكي الوحدات التصويت على املسائل التي تُطرَح عليهم يف اجتماعات مالكي الوحدات. وباإلضافة إىل ذلك، 
، فيما يتعلق بإجراء أي تغيري أساسي على الصندوق من وحدات %٥٠ من أكرثاحلصول على موافقة أغلبية مالكي الوحدات الذين ميلكون 

 والذي يشمل ما يلي: الصندوق،
 

 التغيري املهم يف أهداف الصندوق أو طبيعته؛ §

 التغيري الذي قد يكون له تأثري سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق؛ §

 التغيري الذي قد يكون له تأثري يف وضع اخملاطر للصندوق؛  §

 ق.أي زيادة يف إجمايل القيمة املستهدفة للصندو  §

 

 املراقب الشرعي وااللتزام .٣

سوف يقوم الصندوق بالعمل وفقاً ملبادئ الشريعة اإلسالمية ووفقاً للضوابط الشرعية الواردة يف امللحق (ب) من هذه الشروط 
 واألحكام.

 

وحدة الرقابة سوف تقوم شركة سدكو كابيتال (مدير الصندوق) بدور املراقب الشرعي للصندوق. ويوجد لدى شركة سدكو كابيتال 
الشرعية ومستشار شريعة داخلي وهيئة رقابة شرعية. وبصفتها املراقب الشرعي، تقوم شركة سدكو كابيتال بتحمل املسؤوليات 

 التالية:
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التأكد من أن استثمارات الصندوق متوافقة مع ضوابط االستثمار الشرعية املبينة يف امللحق (ب) من هذه الشروط  §
 واألحكام.

 يق الشرعي من قبل شركة مستقلة.ترتيب التدق §

 اإلفصاح عن أي خمالفات شرعية ملستشار الشريعة الداخلي وهيئة الرقابة الشرعية. §

 

هيئة الرقابة الشرعية يف شركة سدكو كابيتال. وقد قامت هيئة الرقابة الشرعية أعضاء ويوضح امللحق (ب) من هذه الشروط واألحكام 
وافقة على هيكل الصندوق وطرح الوحدات. وسيكون املراقب الشرعي للصندوق (مدير الصندوق) مبراجعة هذه الشروط واألحكام وامل

مسؤوالً عن أجور ونفقات الرقابة الشرعية اخلاصة بالصندوق مبا يف ذلك أتعاب هيئة الرقابة الشرعية واملدققني الشرعيني وعمليات 
 للضوابط الشريعة اإلسالمية.الرقابة الشرعية واالستثمارات والتمويل لضمان االمتثال 

يف حال كانت أي عائدات أو غريها من املبالغ التي تلقاها الصندوق ال تتوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية، يقوم املراقب الشرعي 
للصندوق (مدير الصندوق) باتخاذ الرتتيبات الالزمة لتطهري مثل تلك املبالغ وفقا لإلجراءات التي يتبعها مدير الصندوق واملعتمدة من 

 قابة الشرعية من وقت آلخر. قبل هيئة الر

 

 مدير األمالك .٤

عن الشؤون اإلدارية للعقارات، مبا يف ذلك وضع قواعد وسياسات اإلدارة،  مسؤوالًيقوم مدير الصندوق بتعيني مدير لكل عقار ليكون 
ومتابعة دائمة للعقار وشؤون املستأجرين فيها، ومتابعة حتصيل اإليجارات، ومتابعة الصيانة الدورية واستغالل العقار على نحو فعال 

آلخر بناءً على أدائه. ولتجنب الشك، يحق ملدير الصندوق أن يكون لتحقيق أفضل العوائد. ويحق ملدير الصندوق تغيري مدير األمالك من وقت 
وباعتبار أن العقارات حمل استثمار مدير األمالك أو أن يقوم بتعيني شركة تابعة له لتكون مدير أمالك لواحد أو أكرث من أصول الصندوق. 

يتم إدارة العقارات أحادية املستأجرين من قِبل  الصندوق مقسمة بني عقارات احادية املستأجرين وعقارات متعددة املستأجرين،
 املستأجر ذات العالقة ويتم تعيني مدير أمالك من الغري فيما يتعلق بالعقارات متعددة املستأجرين.

 

 املطورون .٥

ويقوم املطور  يقوم مدير الصندوق بالتعاقد مع مطور أو أكرث لكل عقار وحسب احلاجة يف حالة وجود عقار مت تطويره من جانب الصندوق.
بإعداد خطة رئيسية لكل مشروع، واحلصول على جميع املوافقات الالزمة، والعقود مع استشاري التصميم واإلشراف على تصميم 

املشروع. ويف كل حالة على حدة، يجوز تعيني املطور للتعاقد مع املقاولني املطلوبني إلكمال املشروع وفقاً لتصميم املشروع املعتمد 
إدارة الصندوق، ويتسلم املشروع املكتمل من املقاولني ويبدأ حمالت التسويق واملبيعات املتعلقة باملشروع. ولتجنب من جملس 

 الشك، يحق ملدير الصندوق تعيني شركة تابعة له لتكون املطور نيابة عن الصندوق.

 

 مزودو اخلدمات اآلخرون .٦

إضافيني ومزودي خدمات آخرين خارجيني فيما يتعلق بأحد األصول أو أكرث، مبا يف  يجوز ملدير الصندوق من وقت آلخر االستعانة باستشاريني
ذلك، على سبيل املثال وليس احلصر، مديري املنشآت ومديري املشاريع واملقاولني واملهندسني املعماريني واملصممني 

وفقاً ملمارسات السوق ية يتم التفاوض بشأنها واملستشارين القانونيني وغريهم. وسوف تتم االستعانة بأي طرف خارجي مبوجب اتفاق
 ولتجنب الشك، يحق ملدير الصندوق تعيني شركة تابعة له لتوفري هذه اخلدمات إىل الصندوق. املتعارف عليها.

 

 إجراءات الشكاوى .٧

الوحدات املعني االتصال إذا كان لدى أي من مالكي الوحدات أسئلة أو شكاوى تتعلق بعمليات الصندوق خالل مدة الصندوق، على مالك 
 +.٩٦٦ ١٢ ٦٩٠ ٦٦٢٨بقسم االمتثال ومكافحة غسل األموال يف سدكو كابيتال على هاتف رقم 

تتبنى سدكو كابيتال سياسة إدارة شكاوى موثقة والتي تستخدمها مع عمالئها احلاليني. ويعتزم مدير الصندوق استخدام هذه السياسة 
دوق. وعلى املستثمرين ومالكي الوحدات احملتملني الراغبني يف احلصول على نسخة من هذه وتطبيقها على مالكي وحدات هذا الصن

 +.٩٦٦ ١٢ ٦٩٠ ٦٦٢٨السياسة االتصال بقسم االمتثال ومكافحة غسل األموال يف سدكو كابيتال على هاتف رقم 
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 تعديل شروط الصندوق وأحكامه )ت(

لتقديره رهناً مبوافقة جملس إدارة الصندوق وهيئة الرقابة الشرعية وهيئة  يقوم مدير الصندوق بتعديل هذه الشروط واألحكام وفقاً
" ضمن ٢الفقرة ("ر  السوق املالية، شريطة احلصول على موافقة أغلبية مالكي الوحدات على أي تغيري أساسي مقرتح منصوص عليه يف

 )."التقارير السنويةالباب الثاين ""

أيام عمل من تاريخ إجراء أي  ١٠الية وأمني احلفظ نسخة معدلة من الشروط واألحكام يف غضون ويقدم مدير الصندوق لهيئة السوق امل
ويعلن مدير الصندوق أي تفاصيل متعلقة بالتغيريات يف الشروط واألحكام على موقعه اإللكرتوين وعلى املوقع اإللكرتوين اخلاص  تغيري.

أيام عمل من تاريخ إجراء أي تغيري، مبا يف ذلك التحديثات السنوية  ١٠ غضون بالسوق املالية السعودية السوق املالية السعودية يف
 اخلاصة بأداء الصندوق.

ويعلن مدير الصندوق أي تفاصيل متعلقة بالتغيريات األساسية يف الشروط واألحكام على موقعه اإللكرتوين وعلى املوقع اإللكرتوين اخلاص 
 أيام عمل من سريان أي تغيري. ١٠ة السعودية قبل بالسوق املالية السعودية السوق املالي

سيقوم مدير الصندوق بتعديل الشروط واألحكام وفقاً لتقديره بعد احلصول على اعتماد جملس إدارة الصندوق وموافقة مالكي الوحدات 
 .من كونها قيد التنفيذيوم عمل  ٣٠وهيئة السوق املالية والهيئة الشرعية. واشعار مالكي الوحدات بالتعديالت الهامة قبل 

من مالكي الوحدات على أي تغيري أساسي مقرتح  % ٥٠أكرث من  ة ويف حال كانت هذه التغيريات أساسية فإنه ينبغي احلصول على موافق
 :والذي يشمل وليس بشكل حصري على التايل

 .التغيري اجلوهري يف أهداف الصندوق وطبيعته §

 وجوهري على مالكي الوحدات او على حقوقهم املتعلقة بالصندوق.أي تغيري يكون له تأثري سلبي  §

 .أي تغيري يكون له تأثري يف خماطر الصندوق §

 زيادة إجمايل رأس مال الصندوق بعد الطرح. §

 

 النظام املطبق  )ث(

االشرتاك يف   الوحدات  تُشكل هذه الشروط واألحكام عقداً ملزماً من الناحية القانونية بني مدير الصندوق وكل مالك للوحدات. ويعترب
 وشراؤها موافقة ضمنية على هذه الشروط واألحكام.

 وتخضع هذه الشروط واألحكام وتُفسر وفقاً لألنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة.

نظام متلك غري  يلتزم الصندوق واستثماراته يف جميع األوقات باللوائح واألنظمة التي حتكم ملكية العقارات يف اململكة، مبا يف ذلك
 السعوديني للعقار واستثماره.

وسوف يسعى مدير الصندوق وكل مستثمر إىل احلل الودي ألي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الشروط واألحكام، وباملسائل الواردة يف 
ة هذا النزاع إىل هيئة الفصل يف هذه الشروط واألحكام. ويف حال وجود نزاع مل يتم التوصل حلل ودي بشأنه، فإنه يجوز ألي طرف إحال

 منازعات األوراق املالية التي أنشأتها هيئة السوق املالية.

إن الشروط واألحكام هذه مطابقة ألحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة 
دوق بأن هذه الشروط واألحكام حتتوي على إفصاح كامل وصحيح بجميع احلقائق الصادرة عن هيئة السوق املالية، ويقر مدير الصن

ويقر مدير الصندوق بأنه مت االفصاح عن جميع الرسوم، ومقابل اخلدمات، والعموالت، واألتعاب التي  .اجلوهرية ذات العالقة بالصندوق
 يتقاضاها، أو تتقاضها جهات أخرى.



 ريت	كابيتال	سدكو	صندوق   كابيتال	سدكو
	واألحكام	الشروط   

	 	 	٧٩ 

 ملخص اإلفصاح املايل –امللحق أ 

 الصندوق نوع وفئة مقفل. عام صندوق استثمار عقاري متداول 

 مالكي على دوري دخل تأجريي ودوريٍ، وتوزيع دخل لتحقيق االستحواذ على عقارات مطورة تطويراً انشائياً قابلة
 الصندوقمدة  خالل (وذلك حسب آخر قوائم مالية مدققة) الصندوق أرباح صايف من %٩٠ عن يقل ال مبا الوحدات
 مالية الرأس األرباح باستثناء ، وذلككل سنة ميالدية وديسمرب منيوم من نهاية شهر يونيو  ٣٠خالل مدة  وذلك
 .يف مبا يخدم مصالح مالكي الوحدات إضافية أصول يف استثمارها يعاد قد والتي العقارية األصول بيع عن الناجتة

 

 أهداف الصندوق

وذلك حسب آخر قوائم  سنوياً من صايف أرباح الصندوق %٩٠على مالكي الوحدات عن ال تقل نسبة األرباح املوزعة 
 مالية مدققة.

 التوزيعات املستهدفة

 مقفل / غري مقفل  صندوق مقفل.

وفقاً لتقدير مدير الصندوق عقب ملدة مماثلة  عاماً من تاريخ اإلدراج، وقابلة للتجديد  ٩٩تكون مدة الصندوق 
 هيئة السوق املالية. احلصول على موافقة

 مدة الصندوق

 مدير الصندوق سدكو كابيتال.

 أمني احلفظ شركة اإلمناء لالستثمار.

من قيمة مبلغ االشرتاك، تُدفع  %٢.٠يدفع املتقدمون لالستثمار يف الصندوق رسوم إشرتاك ملرة واحدة بنسبة 
عند التقدم  إضافة ملبلغ االشرتاك االشرتاكعند التقدم لشراء الوحدات خالل فرتة الطرح فقط. وتدفع رسوم 

 .عن الوحدات اخملصصة فعلياً . ولتجنب الشك، حتتسب رسوم االشرتاكلإلشرتاك يف الصندوق

 رسوم االشرتاك

يدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب إدارة مقابل إدارة أصول الصندوق ودفع كافة النفقات العامة للصندوق، 
 .من صايف قيمة األصول %١مبقدار  سنويةخالل مدة الصندوق

فع . وتُدقفالاإلبشكل نصف سنوي ابتداءً من تاريخ  مقدماًوسدادها  احتسابهايتحمل الصندوق أتعاب اإلدارة ويتم 
أول دفعة ألتعاب اإلدارة على أساس تناسبي بحيث يُؤخذ بعني االعتبار األيام التي مضت من السنة امليالدية. ويف 

الصندوق سيولة نقدية كافية متوفرة لدفع أتعاب اإلدارة يف موعدها، يتم تأجيل دفع األتعاب حلني حال مل يكن لدى 
 توفر سيولة نقدية كافية لدى الصندوق.

 أتعاب اإلدارة

 للوحدة األسمية القيمة على سنوية توزيعات كصايف %٧ نسبة تتجاوز نقدية توزيعات الصندوق حقق حال يف
 سنوي بشكل تدفع والتي ،%٧ عائد عن يزيد مبلغ أي من %٢٠ بقيمة حتفيزية أتعاب لصندوقا مدير يستحق ،الواحدة

 وفيما املثال، سبيل وعلى. تقوميية سنة كل من ميالدي ديسمرب ٣١ يف وتستحق األداء أتعاب احتساب ويتم
 %٨ يبلغ الصندوق عائد كان حال يف أنه إىل فيشار النقدية، التوزيعات من تخصم التي االداء أتعاب يخص
 الـ نسبة وتوزع %٠.٢ بنسبة أداء أتعاب الصندوق مدير فيستحق الواحدة، للوحدة االسمية القيمة على
 أداء، أتعاب أي الصندوق مدير يستحق فال ،%٧ يبلغ الصندوق عائد كان حال يف أما. الوحدات ملالكي %٧.٨
 .%٧ نسبة العائد يتجاوز مل حيث

 الصفقة تكاليف شاملة( من بيع العقارات احملققة مالية الرأس األرباح قيمة من %١٠ نسبة يستحق كما
 )الصندوق عقارات بيع عند  والبيع االستحواذ ورسوم الوساطة رسوم احلصر وليس املثال سبيل على

 .وذلك عند تاريخ بيع أي اصل من أصول الصندوق

أتعاب األداء ملدير الصندوق، يتم تأجيل دفع أتعاب  يف حال مل يكن لدى الصندوق سيولة نقدية كافية متوفرة لدفع
  األداء حلني توفر سيولة نقدية كافية لدى الصندوق.

 أتعاب األداء
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ملرة واحدة كرسوم  (ثالثون الف ريال سعودي) ريال سعودي ٣٠،٠٠٠بقيمة  ومرس ألمني احلفظيدفع الصندوق 
 ٢٠٠،٠٠٠األصول، مبا ال يقل عن قيمة صايف من  %٠.٠٤بواقع  رسوم سنويةتأسيس. وبعد ذلك، يستحق أمني احلفظ 

 ، تدفع بشكل نصف سنوي.(مئتان الف ريال سعودي) ريال سعودي

وأمني احلفظ لقاء اخلدمات الصندوق  عليه بني مديرالتفاوض  ويستحق أمني احلفظ الرسوم أعاله حسب ما مت
الغرض اخلاص والقيام بكافة ذات  ذلك تأسيس الشركةاملقدمة منه لإلحتفاظ مبلكية أصول الصندوق، مبا يف 

 .االحتفاظ مبلكية أصول الصندوقمن  تسجيلها لتتمكناإلجراءات الستكمال 

 احلفظرسوم 

من سعر شراء أو بيع كل أصل عقاري يستحوذ عليه أو يبيعه  %٠.٧٥الصندوق رسوم بقيمة  يدفع الصندوق ملدير
عمليات البيع والشراء للعقار التابع للصندوق. ولتجنب الشك، تُستحق هذه الرسوم الصندوق لقاء جهوده يف إمتام 

  بصرف النظر عن أي زيادة حمققة يف العائد للصندوق وال تستحق لقاء نقل ملكية احملفظة االستثمارية املبدئية.

 االستحواذ والبيعرسوم 

 عليها التفاوض ويتم استثمار، كل على االستحواذ قيمة من %٢.٥٠ إىل تصل رسوم العقاري للوسيط الصندوق يدفع
 قبض) العالقة ذات أطراف أو/و( الصندوق ملدير يحق الشك، ولتجنب .عليها املتعارف السوق ملمارسات وفقاً
ويف حال نشوء أي . املبدئية االستثمارية احملفظة على الرسوم هذه تستحق الو. الوساطة رسوم من نسبة

نتيجة لدفع رسوم وساطة ألي طرف ذات عالقة، يتم اإلفصاح عن كافة التفاصيل املتعلقة تضارب يف املصالح 
 بعملية االستحواذ وحل تضارب املصالح.

 وساطةرسوم 

من كل مبلغ يحصل عليه كتمويل للصندوق أو أي شركة  %١.٢٥يدفع الصندوق ملدير الصندوق رسوم تبلغ نسبة 
أي رسوم أو هوامش ربح)، وذلك مقابل جهوده يف هيكلة وتوفري ذات غرض خاص خالل مدة الصندوق (دون 

التمويل للصندوق. وتكون هذه الرسوم مستحقة الدفع فور إمتام أي صفقات متويل، وهي تغطي رسوم الرتتيب 
 املستحقة للبنك املقرض وأتعاب التقييم واألتعاب القانونية ورسوم دراسة اجلدوى املتعلقة بالتمويل.

 التمويلرسوم ترتيب 

 بشكل تُدفع الصندوق، أصول قيمة صايف من سنوياً %٠.٠٥ بقيمة سنوياً رسماً اإلداري للمدير الصندوق يدفع
 احلصر وليس املثال سبيل على اإلدارة األعمال جميع لقاء اإلداري للمدير الرسوم هذه وتستحق. سنوي نصف

 العمليات متضمنة يومي بشكل الصندوق عمليات وادارة  دوري بشكل الصندوق أصول قيمة صايف احتساب
 .احلسابية الدفاتر وحفظ احملاسبية

 رسوم اخلدمات اإلدارية

 ،)سعودي ريال الف وثمانون خمسة( سعودي ريال ٨٥،٠٠٠ بقيمة سنوية اتعاب القانوين للمحاسب الصندوق يدفع
 ئةهي ولوائح ملتطلبات طبقا عنها اإلفصاح ويتم السوق يف السائدة األسعار حسب آلخر وقت من تتغري قد والتي

 .العالقة ذات املالية السوق

 أتعاب احملاسب القانوين

 من تُدفع أمالك إدارة أتعاب أي حول التفاوض ويتم املستأجرين املتعدد العقار على األمالك إدارة أتعاب تستحق
 لسجم إىل اإلفصاح ويتعني. عليها املتعارف السوق ملمارسات وفقاً الصندوق مدير يعينه أمالك مدير ألي الصندوق

 ،الشك ولتجنب. له التابعة الشركات من أي أو الصندوق مدير عليها يحصل األمالك إدارة أتعاب أي عن الصندوق إدارة
 جممل من ثابتة تعاقدية كنسبة األتعاب هذه وحتسب .التشغيل إدارة تكاليف األمالك إدارة أتعاب تتضمن ال

 يتم وحيث. اإليجار قيمة إجمايل تغري مع يتغري تقديري مبلغ وامنا ثابت مبلغ ليست هي بالتايل التأجري، متحصالت
 ملمارسات وفقاً الصندوق مدير يعينه أمالك مدير ألي الصندوق من تُدفع أمالك إدارة أتعاب أي حول التفاوض
 .العالقة ذات للعقار التأجريي الدخل من %٧ نسبة تتجاوز ال أنها إال عليه، املتعارف السوق

 يذكر ان اتعاب ادارة االمالك للمحفظة االستثمارية املبدئية هي كالتايل:

 

 

 

 

 

 إدارة األمالكأتعاب 
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 األتعاب مدير إدارة األمالك اسم العقار

 من االيجارات احملصلة %٥ @املرافق خلدمات احململ شركة جممع اجلزيرة السكني 

 مركز الروضة لألعمال 
لتنمية شركة سقيفة الصفا 

 وتسويق العقار احملدودة

 من االيجارات احملصلة  %٣.٥

من قيمة ايجار السنة األوىل  %٥
يف حال قام بتاجري مساحات 

 الشاغرة  

من  %١.٥أتعاب حتفيز قدرها 
اجمايل القيمة االيجارية للسنة 
األوىل يف حال متكن مدير إدارة 

األمالك من زيادة القيمة االيجارية 
 ايجارعند جتديد عقد 

 مركز اخلالدية لألعمال
شركة سقيفة الصفا لتنمية 

 وتسويق العقار احملدودة

 من االيجارات احملصلة  %٣.٥

من قيمة ايجار السنة األوىل  %٥
يف حال قام بتاجري مساحات 

 الشاغرة  

من  %١.٥أتعاب حتفيز قدرها 
اجمايل القيمة االيجارية للسنة 
األوىل يف حال متكن مدير إدارة 

مالك من زيادة القيمة االيجارية األ
 عند جتديد عقد ايجار

 .املرافق خلدمات @ ويشار إىل أن شريك غري مباشر ملدير الصندوق هو شريك مسيطر ومباشر يف شركة احململ

من قيمة التطوير  %١.٥يف حال قيام الصندوق بأنشطة التطوير العقاري، يستحق مدير الصندوق رسوم بنسبة 
فقط وال يشمل قيمة األرض يف كل مشروع تطوير عقاري وذلك مقابل قيامه بأمور عدة، ومنها على سبيل املثال 

ال احلصر، ترتيب الصفقة العقارية مبا يف ذلك إيجاد العقار املناسب و املستاجر املناسب واالشراف على إدارة 
.عمليات التطوير. ولتجنب الشك، ال تنطبق  ويف حال نشوء  هذه الرسوم على العقارات املطورة تطويراً انشائياً

 .رسوم هيكلة االستثمارفرصة استثمار تطوير عقاري يتم اإلفصاح ملالكي الوحدات عن 

 رسوم هيكلة االستثمار

ات يف حال قيام الصندوق بأنشطة التطوير العقاري، يستحق املطور رسوماً يتم التفاوض عليها وفقاً ملمارس
السوق املتعارف عليها دون أي حد أدنى أو أقصى لها. ولتجنب الشك، ال تنطبق هذه الرسوم على العقارات 

. ويف حال نشوء فرصة استثمار تطوير عقاري يتم اإلفصاح ملالكي الوحدات عن أتعاب  املطورة تطويراً انشائياً
 املطور.

 املطورأتعاب 

 الف ريال ثالثونريال سعودي ( ٣٠،٠٠٠الصندوق املستقلني مبلغ وقدره   يدفع الصندوق أتعاب ألعضاء جملس إدارة
) سعودي الف ريال ستون(سعودي ريال  ٦٠،٠٠٠) سنويا لكل عضو، ولن تتجاوز اتعاب جملس إدارة الصندوق سعودي

 سنويا.  وجتنبا للشك لن يدفع الصندوق أي اتعاب لألعضاء غري املستقلني.

أتعاب أعضاء جملس إدارة 
 الصندوق

حتسب ، تُسنوياً (سبعة آالف وخمسمائة ريال سعودي)ريال سعودي  ٧،٥٠٠يدفع الصندوق رسوم رقابية بقيمة 
 بشكل تراكمي يف كل يوم تقومي وتُدفع على أساس سنوي.

 رسوم رقابية

تراكمي ريال سعودي (خمسة آالف ريال سعودي) سنوياً، تُحتسب بشكل  ٥،٠٠٠يدفع الصندوق رسوم نشر بقيمة 
 كل يوم تقومي وتُدفع عند املطالبة.

 رسوم نشر
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(ثالثون الف ريال  ريال سعودي ٣٠،٠٠٠يدفع الصندوق رسوم رقابة شرعية وهي عبارة عن مبلغ مقطوع بقيمة 
سنوياً حسبما يتم اإلتفاق عليه بني مدير الصندوق واملراقب الشرعي. وتُدفَع الرسوم املذكورة على سعودي) 

متساوية على أساس ربع سنوي. وتدفع الرسوم للمراقب الشرعي الذي يكون مسؤوالً عن دفع املبالغ أقساط 
 لهيئة الرقابة الشرعية وأي جهة أخرى فيما يتعلق بأي أمور تتعلق بأحكام الشريعة.

 الشرعي املراقبأتعاب 

 السعودية:يدفع الصندوق الرسوم اآلتية للتسجيل يف مركز اإليداع لدى السوق املالية 

لكل (اثنان ريال سعودي) ريال سعودي  ٢باإلضافة إىل  (خمسون الف ريال سعودي) ريال سعودي ٥٠،٠٠٠
تُدفَع إىل السوق املالية سعودي)  (خمسمائة الف ريالريال سعودي  ٥٠٠.٠٠٠مالك وحدات وبحد أقصى 

 السعودية يف مقابل إنشاء سجل ملالكي الوحدات؛ و

سنوياً يف مقابل إدارة سجل ملالكي الوحدات، وقد اربعمائة الف ريال سعودي) (سعودي ريال  ٤٠٠،٠٠٠
 .تتغري بناء على قيمة إجمايل رأس مال الصندوق

 وتكون الرسوم املذكورة عرضة للتعديل كما يتم حتديده من قبل السوق املالية السعودية.

 مركز اإليداعرسوم 

(رسوم إنشاء ملكية 
 الوحدات)

 اإلدراج اآلتية من الصندوق:يتم دفع رسوم 

 رسوم إدراج أولية؛ و(خمسون الف ريال سعودي) ريال سعودي  ٥٠،٠٠٠رسوم اإلدراج االويل: 

ريال سعودي  ٥٠،٠٠٠بحد أدنى ، من القيمة السوقية للصندوق سنوياً %٠.٠٣رسوم استمرار اإلدراج: 
 .(ثالثمائة الف ريال سعودي) ريال سعودي ٣٠٠،٠٠٠وبحد أقصى (خمسون الف ريال سعودي) سنويا 

 وتكون الرسوم املذكورة عرضة للتعديل كما يتم حتديده من قبل السوق املالية السعودية.

اإلدراج يف السوق رسوم 
 املالية السعودية

 

 فتكالي  احلصر ال الذكر سبيل على منها أخرى ورسوم أتعاب مباشر غري أو مباشر بشكل الصندوق على يرتتب قد
 لزكاةوا احملاميني وأتعاب الصندوق عليه يستحوذ الذي العقار على التأمني ورسوم اخلدمات وتكاليف التشغيل ادارة

 عابوأت) الوحدات ملالكي اخلاصة الزكاة ذلك واليشمل  املتدوالة العقاري اإلستثمار صناديق على تطبيقها حال يف(
 واملهندسني املساحني وأتعاب الهندسي االستشاري وأتعاب التثمني وأتعاب احلكومية واألتعاب البلديات

 الفعلية واملصاريف الرسوم إال خصم يتم لن األحوال جميع ويف. الداخلية الديكورات ومهندسني املعماريني
 مثل تتجاوز أال املتوقع ومن. الصندوق إدارة جملس موافقة على احلصول بعد ومشاريعه بالصندوق املتعلقة

 .مدققة مالية قوائم آخر بحسب وذلك سنويا، الصندوق أصول قيمة اجمايل من ٪١ نسبته ما املصاريف هذه

 مصاريف أخرى

 والضريبة الزكاة لن يقوم مدير الصندوق باحتساب الزكاة او الضربية او سدادها حيث انها من مسؤوليات مالكي الوحدات.
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 مثال الحتساب الرسوم املتكررة -(أ) ملحق تابع 

ريال  ٦٥٠�٠٠٠�٠٠٠صايف قيمه اصول الصندوق املصاريف التي يتم حتميلها على الصندوق على اساس مبلغ االشرتاك االفرتاضي وبافرتاض 
 سعودي

 ريال سعودي ١،٠٠٠،٠٠٠ االفرتاضياالشرتاك  مبلغ

 ريال سعودي سنوياً ٤٠٠                         )%٠,٠٤رسوم احلفظ (كحد أقصى 

 ريال سعودي سنوياً  ٥٠٠                        )%٠.٠٥( اخلدمات اإلداريةرسوم 

 ريال سعودي سنوياً  ١٣١                        سعودي ريال ٨٥٠٠٠أتعاب مراقب احلسابات 

 ٦٠,٠٠٠أتعاب اعضاء جملس ادارة الصندوق 
الف ريال سعودي لكل عضو  ٣٠ريال سعودي (

 مستقل)
 ريال سعودي سنوياً  ٩٢                          

 ريال سعودي سنوياً  ٤٦                           سعودي ريال ٣٠،٠٠٠ الشرعي املراقبأتعاب 

رسوم االدراج يف السوق املالية السعودية 
 من القيمة السوقية للصندوق %٠.٠٣

 ريال سعودي سنوياً  ٣٠٠                       

 ريال سعودي سنوياً  ١،٠٠٠  )%٠.١رسوم أخرى بحد (

 ريال سعودي سنوياً  ١٢�٤٦٩                  السنوية املتكررة الرسوم واملصاريف إجمايل

  %١.٢٥ إجمايل الرسوم واملصاريف السنوية املتكررة

إجمايل قيمة التوزيعات املتوقع (بناءاً على 
املصاريف املباشرة عائد اإليجار التقديري بعد 

 )%٧.٤١لألصول العقارية 
 ريال سعودي  ٧٤�١٠٠                 

(بناءاً على  املتوقع قيمة التوزيعاتصايف 
 )%٦.١٠عائد اإليجار التقديري 

 ريال سعودي  ٦١�٠٠٠                 

(بناءاً على  املتوقع قيمة التوزيعاتصايف 
 )%٦.١٠عائد اإليجار التقديري 

٦.١٠%   

 ٢٠�٠٠٠ )%٢.٠رسوم االشرتاك ( 
ال يتم حتويلها على الصندوق  -ريال سعودي 

 ويتحملها املشرتك مباشرة
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 الصناديق العقارية اتضوابط الشرعية الستثمارال –امللحق ب 
عملية متويل تقليدي، يف حني أنه يجوز التعامل بصيغ التمويل املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ال يجوز للصندوق االستفادة من أي  .١

 .فقط
 .ال يسمح باستخدام األدوات املالية التقليدية كالعقود اآلجلة، أو اخليارات، أو عقود املقايضة وغريها يف إدارة الصندوق .٢
تضم مستأجرين يقوموا بتقدمي خدمات مالية تقليدية (كالبنوك، شركات السمسرة، شركات ال يحق للصندوق االستثمار يف العقارات التي  .٣

 .التأمني)، ويستثنى منها التي تعمل بالضوابط الشرعية
ال يحق للصندوق االستثمار يف عقارات تضم مستأجرين مشاركني يف أنشطة غري متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية كاملوسيقى  .٤

 .وغريها
) أعاله، وال ميكن إنهاء العقد اخلاص به، ٤أو  ٣ل وجود عقار يحتوي على مستأجر يعترب مشاركاً يف األنشطة الواردة يف الفقرتني (يف حا .٥

 يتم و النهاية العقد، ال يتم التجديد لذلك املستأجر  و عندمن إيرادات ذلك العقار.  %١٠يجب أن ال يتجاوز إجمايل اإليراد غري الشرعي ما نسبته 
 .الشرعيإبرام أي عقد إيجار مع أي مستأجر آخر ال يخضع لضوابط الصندوق 

  .، إن وجديةالغري شرعي من احملفظة االستثمار اجلزءيقوم الصندوق بتطهري 
 

 لسدكو كابيتـــالالشرعية  هيئة الرقابةمت إعتماده من قبل 
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 هيئة الرقابة الشرعية –امللحق ب تابع 
 :الشرعيةأعضاء هيئة الرقابة 

رئيسا، أستاذ االقتصاد اإلسالمي يف جامعة امللك عبد العزيز بجدة سابقا، ومن أشهر علماء  –القري حممد بن على/ الدكتورالشيخ  §
 االقتصاد اإلسالمي يف العامل، ويحمل درجة الدكتوراه يف االقتصاد من جامعة كاليفورنيا.

اسة اجمللس الشرعي االستشاري للبنك املركزي املاليزي وهيئة األوراق املالية يف ماليزيا عضوا، ويتوىل حاليا رئ –الدكتور/ حممد داود بكر  §
م من جامعة الكويت وقد حصل بعد ذلك على درجة الدكتوراه ١٩٨٨وهيئات اخلدمات املالية يف البوان. حصل على أول مؤهل علمي يف عام 

شغل الدكتور حممد يف السابق منصب نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية م. و١٩٩٣من جامعة سانت آندروز يف اململكة املتحدة عام 
 العاملية مباليزيا. ويتمتع بعضوية العديد من الهيئات الشرعية للمؤسسات املالية.

عضوا، وهو أستاذ بكلية الشريعة يف جامعة الكويت، يحمل الدكتوراه من جامعة األزهر، ويشغل  –عبد العزيز بن خليفة القصار  /الدكتور §
منصب أستاذ مساعد بقسم الفقه املقارن والسياسة الشرعية، وهو عضو الهيئة الشرعية لعدة شركات استثمارية أخرى يف دول 

  اخلليج.
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 آلية االشرتاك يف الصندوق –امللحق ج 
 :الصندوق يف الشرتاكل العامة الشروط

ليتمكن من االشرتاك يف الصندوق و  املالية سامبا جمموعةأو  الراجحي مصرف ى البنك األهلي التجاري أويتعني أن يكون املستثمر عميال لد .١
. يوقع العميل على منوذج االشرتاك  ان ال يكون قد طر أ أي تغيري على املعلومات اخلاصة باملستثمر منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثاً

، كما ميكنه إجراء املالية سامبا جمموعةأو  الراجحي مصرفوالشروط واألحكام عن طريق فرع البنك املستلم وهو البنك األهلي التجاري أو 
أو  .comalrajhibank www. أو   www.alahlionline.com اإللكرتوينالقنوات البديلة عن طريق املوقع ذلك من خالل 

www.samba.com أو الهاتف املصريف للبنك  املالية سامبا جمموعةأو  الراجحي مصرفاخلاصة بالبنك األهلي أو   أو أجهزة الصرف اآليل
، ليتم خصم )٨٠٠ ١٢٤ ٢٠٠٠( اجملاين الهاتف رقم علىأو  سامبا فون  )١١٤٦٢٩٩٢٢( الراجحي مصرفاملصريف  اتف) أو اله٩٢٠٠٠١٠٠٠االهلي (

 مبلغ االشرتاك أو جزء منه بحسب احلال من حساب العميل باإلضافة إىل خصم رسوم االشرتاك

 املفعول مثل بطاقة الهوية الوطنية (للسعوديني) أو اإلقامة (للمقيمني) سارية ابراز هوية .٢

) سنة أو سجل األسرة يف حالة ١٨( –) سنة ١٥و يف حال االشرتاك ألي من التابعني أو القصر يقوم الويل بإبراز الهوية الوطنية للقصر بني ( .٣
 لوطنية (للويل السعودي) أو اإلقامة (للويل املقيم).) سنة و التابعني باإلضافة إاىل بطاقة الهوية ا١٥القصر أقل من (

 من الهوية موقعة صورة  +  معبئة وموقعة كامالً االشرتاك منوذج + موقعة واألحكام الشروط(كاملة  االشرتاك مستندات تقدمي .٤
 كالتايل:)املستثمر 

i. كاملة  االشرتاك مستندات يجب أن تقدميإذا كان املستثمر  سوف يتقدم باالشرتاك عن طريق فرع احدى اجلهات املستلمة، ف
و تسليمها ملوظف  )املستثمر  من الهوية موقعة صورة  +  معبئة وموقعة كامالً االشرتاك منوذج  + موقعة واألحكام الشروط(

 احدى اجلهات املستلمة

ii. واألحكام  يتقدم باالشرتاك عن طريق املوقع اإللكرتوين الحدى اجلهات املستلمة، فيجب أن يقبل الشروط إذا كان املستثمر  سوف
 كامالً على املوقع االشرتاك الصندوق تعبئة منوذج وأحكام بالضغط على املربع بأنه موافق و يقبل شروط

iii. باحدى اجلهات املستلمة، فيجب أن يقبل الشروط و االحكم اخلاصة   إذا كان املستثمر  سوف يتقدم باالشرتاك عن طريق الصرف اآليل
 كامالً على الصرف اآليل االشرتاك على الصرف اآليل حسب تتبع اخلطوات التي سيوضحها الصرف اآليل و تعبئة منوذج

iv. بل الشروط و إذا كان املستثمر  سوف يتقدم باالشرتاك عن طريق الهاتف املصريف اخلاص باحدى اجلهات املستلمة، فيجب أن يق
االحكم بالضغط على الرقم الذي سوف يطلبه الهاتف املصريف من العميل و يتبع اخلطوات التي سيوضحها الهاتف املصريف لتعبئة 

 االشرتاك منوذج

 

 :وكيل الطرحآلية االشرتاك يف الصندوق من خالل 

 واألحكام الشروط على احلصول – األوىل اخلطوة
 خالل: من واالحكام الشروط من نسخة على احلصول باالشرتاك الراغبني بإمكان

 من خالل زيارة موقع احدى اجلهات املستلمة .١
  www.sedcocapital.comشركة سدكو كابيتال – الصندوق ملدير اإللكرتوين املوقع زيارة .٢
 زيارة احد فروع احدى اجلهات املستلمة خالل من .٣

 يف لالشرتاك العامة الشروط"الصندوق و املوافقه عليها كما هو موضح يف  وأحكام الشروط على االطالع الصندوق يف باالشرتاك يرغب من على
  كاملة)" االشرتاك مستندات تقدمي. ٣( الصندوق
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 االشرتاك منوذج تعبئة – الثانية اخلطوة
الراجحي أو جمموعة سامبا  مصرفعن طريق فرع احدى اجلهات املستلمة وهم البنك األهلي التجاري و  االشرتاك منوذج على املستثمر يحصل
أو أجهزة الصرف اآليل  اخلاصة باحدى اجلهات املستلمة أو الهاتف  اإللكرتوين ، كما ميكنه إجراء ذلك من خالل القنوات البديلة عن طريق املوقع املالية

 يف لالشرتاك العامة هو موضح يف "الشروط كامالً، كما االشرتاك منوذج تعبئة على املستثمر ويتوجب املصريف لدى احدى اجلهات املستلمة،
 .كاملة)" االشرتاك مستندات . تقدمي٣الصندوق (

 .سيتم خصم مبلغ االشرتاك أو جزء منه بحسب احلال من حساب العميل باإلضافة إىل خصم رسوم االشرتاك
منوذج  يف الواردة البيانات تعديل املستثمر يستطيع ولن االكتتاب.  أليام األخري العمل يوم انتهاء بعد بنكي حتويل أو اشرتاك طلب أي قبول يتم ولن

 .وتأكيده عليه املوافقة بعد االشرتاك إلغاء ميكن ال كما جديد، بطلب والتقدم االشرتاك إلغاء تسليمه. وميكن أو ارساله بعد االشرتاك
 .والوثائق املطلوبة االشرتاك متطلبات واستكمال تسليم مراعاة فئاتهم مبختلف املستثمرين على يجب احلاالت، جميع ويف

 

 االشرتاك استالم تأكيد – الثالثة اخلطوة
 نصية ةرسال خالل من للعميل الصندوق يف االشرتاك طلب استالم تأكيد بإرسال املستلمة اجلهات ااحدى ستقوم الكرتوين، بشكل االشرتاك حال يف
 .اإللكرتوين االشرتاك خاصية خالل من املسجل اجلوال رقم اىل

 مستندات  املستلم املستلمة، اجلهات احدى لدى املوظف فسيقوم الشركة، مقر إىل ورقياً املستندات تقدمي خالل من االشرتاك حال ويف
 .ورقياً االشرتاك تأكيد بإشعار املستثمر بتزويد االشرتاك،

 .لقبوله تأكيدا االشرتاك طلب استالم يعني وال

 

 االشرتاك طلب قبول  –الرابعة  اخلطوة
 كامل االشرتاك طلب استيفاء عدم حال ويف ) أيام عمل ،٥يخطر وكيل الطرح و اجلهات املستلمة املستثمر بتأكيد أو رفض إشرتاكه خالل خمسة (

 االشرتاك خاصية خالل من املسجل اجلوال رقم اىل نصية رسالة خالل من أو االلكرتوين عرب الربيد العميل اشعار يتم مالحظات، أي وجود أو املتطلبات
 .االشرتاك طلب بقبول املستثمر إشعار سيتم مكتمالً الطلب كان حال ويف اشعار املشرتك، من عمل يوم خالل املتطلبات الستكمال اإللكرتوين

 

 التخصيص اشعار – اخلامسة  اخلطوة
 الإقف تاريخ من عمل أيام عشرة خالل احملددة التخصيص آللية وفقاً الطرح وكيل قبل من للمستثمرين  الوحدات وتخصيص الطرح فرتة إقفال بعد
 .لمةاملست اجلهات الحدى  االلكرتوين املوقع خالل من الوحدات وتخصيص النهائية الطرح نتائج وإعالن املالية السوق هيئة اشعار سيتم الطرح، فرتة

 

 واالدراج الفائض رد  –السادسة  اخلطوة
 ورسوم اخملصصة الوحدات قيمة خصم بعد وذلك حسم أي دون املشرتكني إىل الفائض رد يتم ، عمل أيام بخمسة النهائي التخصيص إعالن بعد

 اجلهات الحدى التابعة املرخصة الوساطة شركة لدى للمشرتكني االستثمارية احملافظ يف اخملصصة الوحدات ادراج يتم أن على ، االشرتاك
 .تداول السعودية املالية السوق شركة خالل من املستلمة

 

 :املستثمر فئة حسب التالية املستندات إرفاق يتم

 

 :املستثمرين جميع من املطلوبة املستندات
 .واألحكام الشروط من موقعة نسخة §

 كامل بشكل ومعبئاً موقعاً االشرتاك منوذج §
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 :األفراد املطلوبة املستندات
 املفعول سارية للمقيمني مقيم هوية من صورة أو للسعوديني الوطنية الهوية من صورة §

 

 :للشركات املطلوبة املستندات
 الشركة ختم مع التجاري السجل من صورة §
 الشركة ختم مع األساسي والنظام التأسيس عقد من صورة §
 املفوض من وموقعة الشركة، ختم مع بالتوقيع املفوض هوية من صورة §

 

 :االستثمارية الراغبة باإلستثمار للصناديق املطلوبة املستندات
 

 الشركة ختم الصندوق الراغب باإلستثمار مع ملدير التجاري السجل من صورة §
 الشركة ختم الصندوق الراغب باإلستثمار مع األساسي والنظام التأسيس عقد من صورة §
 الصندوق الراغب باإلستثمار النشاط ممارسة ترخيص من صورة §
 الصندوق الراغب باإلستثمار اخلاصة واألحكام الشروط من صورة §
 الصندوق الراغب باإلستثمار طرح على املالية السوق هيئة موافقة من صورة §
 املفوض من الشركة، وموقعة ختم مع بالتوقيع املفوض هوية من صورة §

 

 :االستثمارية للمحافظ املطلوبة املستندات
 االستثمارية احملفظة صاحب هوية من صورة §
 الشركة ختم مع احملفظة ملدير التجاري السجل من صورة §
 الشركة ختم مع احملفظة ملدير األساسي والنظام التأسيس عقد من صورة §
 احملفظة ملدير النشاط ممارسة ترخيص من صورة §
 االستثمارية احملفظة إدارة اتفاقية من صورة §
 املفوض من وموقعة ، الشركة ختم مع بالتوقيع املفوض هوية من صورة §

 

 :هامة مالحظات
 أي أخطاء عن ينتج قد البنك االهلي ما يتحمل وال تقدميها، يتم التي والوثائق املسجلة البيانات صحة من التأكد العميل على يجب §
اختالف  أي وجود حال يف االشرتاك طلب رفض وسيتم املنفذة، البنكية احلواالت مع االشرتاك طلب قيمة تطابق مراعاة العميل على يجب §

 النقص أو بالزيادة
احلساب  يكون أن ويجب الصندوق، يف االشرتاك عند لدينا املسجل احلساب غري حساب من حتويله يتم مبلغ أي قبول عدم/رفض سيتم §

 .العميل بإسم البنكي
 االلكرتوين الربيد خالل من أو الهاتف رقم عرب مع احدى اجلهات املستلمة التواصل يرجى استفسارات أي وجود حالة يف §
نظر عن استالم منوذج طلب االشرتاك املوقع أو استيفاء أي متطلبات أخرى، فإن مدير الصندوق أو البنك املستلم يحتفظ باحلق وبصرف ال §

) كون اشرتاك املستثمر يسبب خمالفة ألنظمة ولوائح ٢) كون املشرتك شخصاً حمظوراً، و/أو (١املطلق يف رفض أي اشرتاك يف حال (
ي أو الصندوق أو مديره لنظام هيئة السوق املالية ولوائحها التنفيذية أو لألنظمة املعمول بها يف اململكة مؤسسة النقد العربي السعود

العربية السعودية أو خمالفة شروط وأحكام الصندوق أو يسبب ضررا ملالك الوحدات اآلخرين أو الصندوق. ويف حال رفض طلب االشرتاك، 
اك ورسوم االشرتاك. وبعد االشرتاك، ال يحصل املستثمر على شهادة ملكية للوحدات يرد مدير الصندوق للمستثمر مبلغ االشرت

 االستثمارية، وإمنا يتم قيد جميع الوحدات االستثمارية يف مركز اإليداع لدى شركة السوق املالية السعودية
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 منوذج طلب االشرتاك –امللحق د 
 منوذج اشرتاك صندوق سدكو كابيتال ريت (الصندوق)

 ريال سعودي ١٠ :سعر الوحدة

 من مبلغ االشرتاك  %٢ :رسوم االشرتاك

 منوذج طلب اشرتاك يف صندوق سدكو كابيتال ريت

 (صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية)

رمز شركة الوساطة  التاريخ:
 املرخص لها: 

 رمز اجلهة املستلمة:  رمز الفرع: اسم الفرع:

NCBK 

 

 رقم املرجع:

 

 

 

   معلومات املشرتكالرئيسي  لألفراد   آلية االشرتاك

يتم االشرتاك من قبل األفراد السعوديني  .١
ومواطني جملس التعاون اخلليجي 

واملقيمني إقامة نظامية واملؤسسات 
والشركات وصناديق االستثمار وغريها من 

الكيانات واألشخاص االعتبارية القائمة يف 
اململكة العربية السعودية، مبوجب هذا 

النموذج والذي يتوفر لدى جميع فروع 
ستلمة (البنك األهلي التجاري اجلهات امل

 سامبا وجمموعة و مصرف  الراجحي 
 املالية)

احلد األدنى لالشرتاك للفرد الواحد هو  .٢
وحدة  ٥٠٠ريال سعودي ، أي  ٥،٠٠٠

  (لبنك الراجحي) ومضاعفاته

) ٣٢.٥٠احلد األعلى لالشرتاك هو مبلغ ( .٣
 مليون ريـال سعودي.

ال يقبل الطلب ما مل ترفق معه  .٤
 :ت التالية بحسب فئة املستثمراملستندا

املستندات املطلوبة من جميع  )أ(
  املستثمرين:

منوذج االشرتاك موقعًا ومعبئًا  )ب(
 .بشكل كامل

املستندات املطلوبة لألفراد /  )ج(
 :املقيميني

صورة من الهوية الوطنية  )د(
للسعوديني ودفرت العائلة يف حالة 
وجود تابعني ويضاف لهم جدول به 

ضمن منوذج االكتتاب خانات 
الهوية) أو صورة –العالقة  -(االسم

من هوية مقيم للمقيمني سارية 
املفعول وصورة من إقامة التابعني 

 .له

 :املستندات املطلوبة للشركات )ه(

مصادق  صورة من السجل التجاري )و(
 .من الشركة

صورة من عقد التأسيس والنظام  )ز(
األساسي مصادق عليهما من 

 .الشركة

 :األولاالسم  اسم األب: اسم اجلد: اسم العائلة:

 اجلنس:(  ) ذكر (  ) انثى نوع الهوية: األسرة سجل(  ) هوية وطنية  (  ) هوية مقيم  (  )  

 رقم الهوية: اجلنسية:              تاريخ امليالد:       مكان امليالد:          

 العنوان:

 ص.ب املدينة: الرمز الربيدي: الدولة:

 رقم اجلوال الربيد االلكرتوين:

 األسرة سجلاملضافني للطلب واملشمولني يف  األسرةأفراد  صلة القرابة رقم الهوية

   ١ 

   ٢ 

   ٣ 

   ٤ 

   ٥ 

 للشركات والصناديق العقارية

 اسم املشرتك: 

 نوع الهوية: (   )  سجل جتاري     (   ) ترخيص     (    )  صندوق استثماري     (    ) أخرى:

 رقم الهوية: صدار:تاريخ اإل تاريخ االنتهاء:

 ص.ب  املدينة: الرمز الربيدي: الدولة:

 رقم الهاتف: رقم اجلوال: لكرتوين:الربيد اإل

 معلومات االشرتاك:

 املعلومات رقما كتابة الوحدة

 عدد الوحدات:   وحدة

 مبلغ االشرتاك:   ر.س

 رسوم االشرتاك:   ر.س

 إجمايل املبلغ:   ر.س

. مالحظة:  يف حال اختالف القيمة املدخلة رقماً وكتابة، سيتم اعتماد القيمة املدخلة كتابةً



 ريت	كابيتال	سدكو	صندوق   كابيتال	سدكو
	واألحكام	الشروط   

	 	 	٩٠ 

 

صورة من هوية املفوض بالتوقيع  )ح(
مصادق من الشركة، وموقعة من 

 .املفوض

املستندات املطلوبة للصناديق  )ط(
 :االستثمارية

صورة من السجل التجاري ملدير الصندوق مع 
 .ختم مصادق من الشركة

التأسيس والنظام األساسي صورة من عقد 
 .ملدير الصندوق مصادق عليهما من الشركة

صورة من ترخيص ممارسة النشاط ملدير 
 .الصندوق

 .صورة من الشروط واألحكام اخلاصة بالصندوق

صورة من موافقة هيئة السوق املالية على 
 .طرح الصندوق

صورة من هوية املفوض بالتوقيع مصادق من 
 .فوضالشركة، وموقعة من امل

 :املستندات املطلوبة للمحافظ االستثمارية -و

صورة من هوية صاحب احملفظة  §
 .االستثمارية

صورة من السجل التجاري ملدير  §
 .احملفظة مصادق من الشركة

صورة من عقد التأسيس والنظام  §
األساسي ملدير احملفظة مصادق 

 .عليهما من الشركة

صورة من ترخيص ممارسة النشاط  §
 .ملدير احملفظة

صورة من اتفاقية إدارة احملفظة  §
 .االستثمارية

صورة من هوية املفوض بالتوقيع  §
مصادق من الشركة، وموقعة من 

 املفوض.

مالحظة هامة: إن إكمال النموذج اليعني 
بالضرورة قبول طلب االشرتاك يف الصندوق، 

وان قبول االشرتاك يخضع لتقدير مدير الصندوق 
روط وأحكام واستيفاء األحكام الواردة يف ش

الصندوق. وسيخطر وكيل الطرح و اجلهات 
أيام عمل من  ٥املستلمة كل مستثمر خالل 

تاريخ إقفال فرتة الطرح بقبول طلب االشرتاك أو 
رفضه، والوحدات التى مت قبولها فى حالة 

العمالء األفراد سيتم تخصيصها جميع الوحدت 
للمكتب الرئيسي وفى حالة وجود رد فائض وهو 

صيصها خيمة الوحدات التي مل يتم تميثل ق
مضافا اليها رسم االشرتاك اخلاص بتلك 

الوحدات سيتم عكسها حلساب املكتتب وذلك 
 بعد إعالن التخصيص النهائي بخمسة أيام عمل

  )احلساب نفس صاحب هو املكتتب يكون ان البدمعلومات احلساب البنكي (

 اسم صاحب احلساب:

 رقم احلساب البنكي (آيبان): 

 يف حالة الوكالة:

 اسم الوكيل:

 املدين للوكيل:رقم السجل  :وكالةرقم ال

 ص.ب املدينة: الرمز الربيدي: الدولة:

 رقم الهاتف: رقم اجلوال: لكرتوين:الربيد اإل

 املوافقة 

 االسم.......................................       التوقيع..............................

للجهة املستلمة، وأقر/نقر بأنني/أننا قد حصلت/حصلنا على نسخة أقر بصحة البيانات املسجلة والوثائق التي مت تقدميها 
شروط وأحكام صندوق صندوق سدكو كابيتال ريت واملالحق اخلاصة بها وقمت/قمنا باالطالع عليها وفهم ما جاء فيها 

 وقبولها.

فظة استثمارية مع أي شخص إذا كان العميل غري سعودي ومقيم يف اململكة العربية السعودية: أقر بأنه اليوجد لدي أي حم
مرخص له من هيئة السوق املالية باستثناء شركة األهلي املالية (االكتتاب عن طريق البنك األهلي)/ الراجحي املالية (االكتتاب 

 سامبا كابيتال (االكتتاب عن طريق جمموعة سامبا املصرفية)/عن طريق مصرف الراجحي)

 انات الواردة يف منوذج االشرتاك بعد إرساله أو تسليمه للجهة املستلمة.مالحظة: لن يستطيع املستثمر تعديل البي

 اسم املشرتك / الوكيل: التاريخ: التوقيع:

 تفويض

 ) لالكتتاب يف الصندوقأعالهأفوض اجلهة املستلمة بخصم املبلغ من حسابي لديها(املذكور 

 اسم املشرتك / الوكيل: توقيع املشرتك / الوكيل:

 الستعمال اجلهة املستلمة

 استلمنا من املشرتك                                                   مبلغا وقدره رقما (                      ) ريال سعودي فقط

 كتابة:

خصما من حسابه لدينا رقم:البد ان يكون نفس رقم  :اخلصم بتاريخ
   أعالهاحلساب املذكور 

 .مراجعة املعلومات الشخصية للمشرتك / املشرتكني الواردة بالهوية / هوياتهم والتعليمات اخلاصة بهذا االشرتاكوقد متت 

 اسم املوظف املسؤول: التوقيع:

 ختم اجلهة املستلمة:


