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أهداف الصندوق وسياسة التوزيعات 

خاللالصندوقأرباحصافيمن%90عنيقلالبماالوحداتمالكيعلىدوريدخلوتوزيعودورٍي،تأجيريدخللتحقيققابلةإنشائيا  تطويرا  مطورةعقاراتعلىاالستحواذ
خاللهاتوزيعوتاريخاستحقاقهاوتاريخاألرباحعنباإلعالنالصندوقمديريقومأنالمتوقعومنالتوزيعات،عناإلعالنتاريخمنعمليوم90مدةخاللوذلكالصندوقمدة
بماإضافيةأصوليفاستثمارهايعادوالتيالعقاريةاألصولبيععنالناتجةماليةالرأساألرباحباستثناءوذلكميالدية،سنةكلمنوديسمبريونيوشهرنهايةمنعمليوم40

.الوحداتمالكيمصالحيخدم

حقائق أساسية عن الصندوق

مليون ريال سعودي600حجم الصندوق عند اإلدراج

مليون وحدة60المدرجةعدد الوحدات

الريال السعوديعملة الصندوق

جدة، المملكة العربية السعوديةالمقر الرئيسي

2018أبريل 1تاريخ بدء العمليات 

2018مايو1تاريخ إدراج الصندوق في السوق المالية

عاما  من تاريخ اإلدراج99مدة الصندوق
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نسبة قيمة العقار من إجمالي األصول
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ووكأجدان 

نسبة اإلشغالالعقار

%5برج الحياة للشقق الفندقية

100%الرياض–هايبر بنده 

%99مجمع الجزيرة السكني

%100مبنى النيابة العامة

%87مركز الخالدية لألعمال

%100جدة–هايبر بنده 

%75مركز الروضة لألعمال

%100المبنى المؤجر للبنك السعودي الفرنسي

%100الدمام–هايبر بنده 

%100الحكير تايم

%100ووكأجدان 

نسبة اإلشغال

أداء سعر الوحدة
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سعر السوق للوحدة السعر السوقي للوحدةالقيمة االسترشادية للوحدة القيمة االسترشادية للوحدة
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ايكونأنأوبذلكيتصلفيماعليهيعتمدأنأو.كانأّيا  عقدأيإبرامأساس(منهجزءأيأو)كلهيشكلأاليجبكماطريقة،بأيالصندوقفيمشاركةأوبيععرضالمستندهذايمثلال:هامةإشعارات سريالمستندهذاعتبروي.لذلكحافز 
نالسابقااألداءيعتبروالإتالفه،أوكابيتاللسدكووإعادتهمحتوياتهبتجاهلالمالحظةهذهبموجبمطالبفأنت.الخطأطريقعنالمستندهذاتسلمتقدكنتإذاالمختارين،المتقدمينبالمستثمرينإالويعنيبطبيعته للنتائجضما 

ا،ترتفعأنيمكنكماوعمالتهاالصناديقوأسعاراألرباح،وتوزيعاتالوحدات،قيمةتنخفضفقد.المستقبلية العمالتأسعارعلىتطرألتياالتغيراتتؤثروقد.األصلفياستثمروهاالتيتلكمنأقلمبالغعلىالمستثمرونيحصلوقدأيض 
المخاطرمدىأوقيمتهاولحموثوقةمعلوماتعلىوالحصولمنهاأرباحتحقيقأوالماليةالورقةبيعللمستثمربالنسبةالصعبمنيكونفقدالسائلة،غيرالماليةباألوراقيتعلقوفيما.دخلهاأوأسعارهاأوالماليةاألوراققيمةعلىبالسلب

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

.قبل االستثمار

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

المصروفات واألتعاب اإلجمالية
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الحد األعلىالنسبة إلجمالي األصولالقيمةالوصف

من الدخل التأجيري للعقار% 7ال تتجاوز %1,265,0300.12مصاريف تشغيلية

الية من صافي أصول الصندوق حسب آخر تقييم وفقا  آلخر قوائم م% 1%1,490,6630.14أتعاب اإلدارة 

ال ينطبق%3,948,3250.37تكاليف التمويل

ال ينطبق%182,2520.02أتعاب مهنية 

الية من صافي أصول الصندوق حسب آخر تقييم وفقا  آلخر قوائم م% 1%0-مصاريف أخرى 

ال ينطبق%4,040,8150.38واإلطفاءاتاالستهالكات

-%10,927,0851.02إجمالي المصروفات

2020الربع الثاني 2020الربع الثالث 2020الربع الرابع 2021الربع األول 2021الربع الثاني 

9,150,0009,150,0007,500,0007,500,0009,150,000إجمالي األرباح الموزعة في الربع

60,000,00060,000,00060,000,00060,000,00060,000,000عدد الوحدات القائمة

0.15250.15250.1250.1250.1525قيمة الربح الموزع لكل وحدة

%1.55%1.30%1.30%1.62%1.62دوقنسبة التوزيع من صافي أصول الصن

2020يوليو 202006أكتوبر 202018ديسمبر 202128أبريل 202105يونيو 30تاريخ االستحقاق

األرباح الموزعة على مالكي الوحدات
ت البيعجميع التوزيعات المشار إليها أدناه هي من متحصالت التأجير ولم يسبق للصندوق إجراء توزيعات من متحصال

تغييرات أساسية أو غير أساسية تؤثر في عمل الصندوق 

.الصندوقمالرأسزيادةفيللبدءالالزمةاإلجراءاتاستكمالعلىحاليا  الصندوقمديريعمل

12.40الوحدة بنهاية الربعسعر

0.31الدخل التأجيري للوحدة

1,477,703التأجيري على سعر الوحدةالدخل

%1.94صافي قيمة أصول وحدات الصندوقإلى نسبة المصروفات واألتعاب اإلجمالية

%1.02نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق

حقاقهانسبة االقتراض من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق ومدة انكشافها وتاريخ است
45.55 %

ال ينطبق : مدة انكشافها
2024ديسمبر 31: تاريخ استحقاقها

 532,682,674"القيمة الدفترية " صافي قيمة أصول وحدات الصندوق 

 8.8780"القيمة الدفترية " صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة 

 564,043,461*صافي قيمة أصول وحدات الصندوق بالقيمة العادلة لالستثمارات العقارية

  9.4007صافي القيمة العادلة ألصول الصندوق للوحدة

20211,072,663,015إجمالي قيمة أصول الصندوق للربع الثاني من عام 

.2020ديسمبر 31صافي قيمة أصول الصندوق بالقيمة العادلة مبنية على آخر تقييمات معلنة لالستثمارات العقارية كما في * 

المؤشرات المالية


