
صندوق سدكو كابيتال ريت 
2020الربع الثاني -التقرير الفصلي 

ايكونأنأوبذلكيتصلفيماعليهيعتمدأنأو.كانأّيا  عقدأيإبرامأساس(منهجزءأيأو)كلهيشكلأاليجبكماطريقة،بأيالصندوقفيمشاركةأوبيععرضالمستندهذايمثلال:هامةإشعارات سريالمستندهذاتبرويع.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،سيردمنالجنوبيالبرج-11157-37الماليةالسوقهيئةترخيصكابيتالسدكو
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أهداف الصندوق وسياسة التوزيعات 

ودورٍي،يريتأجدخللتحقيققابلةإنشائيا  تطويرا  مطورةعقاراتعلىاالستحواذ
أرباحصافيمن%90عنيقلالبماالوحداتمالكيعلىدوريدخلوتوزيع

عناإلعالنتاريخمنعمليوم90مدةخاللوذلكالصندوقمدةخاللالصندوق
وتاريخاألرباحعنباإلعالنالصندوقمديريقومأنالمتوقعومنالتوزيعات
منوديسمبريونيوشهرنهايةمنعمليوم40خاللتوزيعهاوتاريخاستحقاقها

صولاألبيععنالناتجةماليةالرأساألرباحباستثناءوذلكميالدية،سنةكل
.الوحداتمالكيمصالحيخدمبماإضافيةأصولفياستثمارهايعادوالتيالعقارية

حقائق أساسية عن الصندوق

مليون ريال سعودي600حجم الصندوق عند اإلدراج

مليون وحدة60المدرجةعدد الوحدات

الريال السعوديعملة الصندوق

ةجدة، المملكة العربية السعوديالمقر الرئيسي

2018أبريل 1تاريخ بدء العمليات 

2018مايو1تاريخ ادراج الصندوق في السوق المالية

عاما  من تاريخ اإلدراج99مدة الصندوق

قائمة بأسماء ونسب األصول في محفظة الصندوق

على مالكي الوحدات خالل الفترةالموزعةاألرباح

2020يوليو2تاريخ اإلعالن

2020يوليو 6االستحقاق لحاملي الوحداتتاريخ

ريال سعودي9,150,000األرباح الموزعةإجمالي

ريال سعودي 0.1525قيمة الربح الموزع لكل وحدة

على أساس سنوي%  6.10السعر األولي للوحدة نسبة التوزيع إلى

2020الربع الثاني من العام للفترة

8.22الوحدة بنهاية الربعسعر

0.31الدخل التأجيري للوحدة

2,281,159التأجيري على سعر الوحدةالدخل

صافي قيمة إلى نسبة المصروفات واألتعاب اإلجمالية
أصول وحدات الصندوق

2.24%

صول إلى القيمة اإلجمالية ألنسبة تكاليف الصندوق
الصندوق

1.19%

%46.38ندوقنسبة االقتراض من القيمة اإلجمالية ألصول الص

 562,820,516صافي قيمة أصول وحدات الصندوق

 9.3803للوحدةصافي قيمة أصول الصندوق

دلة بالقيمة العالصافي قيمة أصول وحدات الصندوق
*لالستثمارات العقارية

596,769,484 

 9.9462القيمة العادلة ألصول الصندوق للوحدةصافي

دوق تغييرات أساسية أو جوهرية أو مهمة تؤثر في عمل الصن

لمزيد.سنوينصفسايبورإلىالتحولمعنقطة45بمقدارالتمويلرسومتخفيضتم•
رلمديااللكترونيوالموقعتداولموقععلىاإلعالناتمراجعةيرجىالتفاصيلمن

.2020أبريل19بتاريخالصندوق
لمزيد.لصندوقلالممنوحةالتسهيالتعلىالتمويلرسوملتثبيتتحوطاتفاقيةإبرامتم•

رلمديااللكترونيوالموقعتداولموقععلىاإلعالناتمراجعةيرجىالتفاصيلمن
.2020يونيو23و2020مايو21بتاريخالصندوق

منتأثرينالمالمستأجرينطلباتمعالتعاملفيالمتبعةاآلليةعنالصندوقمديرأفصح•
لىعاإلعالناتمراجعةيرجىالتفاصيلمنلمزيد.المستجدكورونافايروستداعيات
.2020يونيو21بتاريخالصندوقلمديرااللكترونيوالموقعتداولموقع

12%
مركز الروضة لألعمال

3%
مبنى البنك السعودي 

الفرنسي

8%
هايبر بندة الرياض

7%
مجمع الجزيرة السكني

4%
برج الحياة

6%
مبنى النيابة العامة

4%
هايبر بندة جدة

14%
مركز الخالدية لألعمال

3%
الحكير تايم

6%
هايبر بندة الدمام

33%
ووكأجدان 

أداء سعر الوحدة

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

ارية كما فيصافي قيمة أصول الصندوق بالقيمة العادلة مبنية على آخر تقييمات معلنة لالستثمارات العق* 
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