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 مدير الصندوق
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 :اتصل بنا ع�
ي 
 مبىن سدكو، الدور الثاىن

 أسواق البحر األحمر
ن البوابات   ٨و  ٧بني

 ط��ق الملك عبد الع��ز
 ١٣٣٩٦ص.ب. 

 ٢١٤٩٣جدە، 
 الممل�ة الع���ة السعود�ة

 + ٩٦٦ ١٢ ٦٩٠ ٦٥٥٥هاتف: 
 + ٩٦٦ ١٢ ٦٩٠ ٦٥٩٩فا�س: 

ي 
وىن  : www.sedcocapital.comالموقع االل��ت
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 مدير الصندوق
 

كة   السعود�ة لالقتصاد والتنم�ة لألوراق المال�ة (سدكو كابيتال)ال�ش
خ�ص رقم  كة السعود�ة لالقتصاد والتنم�ة لألوراق المال�ة �ي شخص اعتباري مرخص له بموجب ال�ت الصادر عن هيئة السوق  ١١١٥٧-٣٧ال�ش

 الصادرة عن مجلس هيئة السوق المال�ة مؤسسات السوق المال�ةحكام الئحة أالمال�ة وفق 

 

وط وأحكام ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوقالتكم��ي الملحق   ل�ش

 SEDCO CAPITAL REIT Fundصندوق سدكو كابيتال ر�ت (الصندوق) 

( �ي �عة اإلسالم�ة المعتمدة من المراقب ال�ش  (صندوق استثمار عقاري متداول ُمقفل متوافق مع ضوابط ال�ش

وط واألحكام  تار�ــــخ   م ٠٤/١٢/٢٠١٧إصدار ال�ش

وط وأحكام الصندوق    م ١١/١٠/٢٠٢٠تار�ــــخ آخر تحد�ث ل�ش

وط واألحكام ل��ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق   م١٨/١١/٢٠٢١تار�ــــخ إصدار ملحق ال�ش

 

وط واألحكام، و�قر، ي هذە ال�ش
بعد أن أجرى كافة التح��ات، وحسب علمه  يتحمل مدير الصندوق المسؤول�ة ال�املة عن دقة المعلومات الواردة �ن

ي هذە الوث�قة إ� جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. 
 واعتقادە، أنه ال توجد أي وقائع أخرى �مكن أن يؤدي عدم تضمينها �ن

 
ي هذا  ال تع�ي هيئة السوق المال�ة أي تأ��د يتعلق بدقة هذا المستند أو ا�تماله، وتخ�ي الهيئة نفسها من أي مسؤول�ة أو 

أي خسارة تنتج عما ورد �ن
ي األوراق المال�ة المطروحة بموجب هذا المستند تحري مدى صحة 

اك �ن ي االش�ت
ن �ن المستند أو االعتماد ع� أي جزء منه. و�جب ع� الراغبني

ي حال تعذر فهم محت��ات هذا المستند، �جب عليهم األخذ 
ص له. المعلومات المتعلقة باألوراق المال�ة محل الط�ح. و�ن بمشورة مستشار ما�ي ُمرخَّ

�عة اإلسالم�ة المعتمدة من المراق ب تم اعتماد صندوق سدكو كابيتال ر�ت ع� أنه صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط ال�ش
�ي   ال�ش

 
وط وأحكام الصندوق والملحق الخاص  ي الصندوق قراءة �ش

ي إجما�ي ق�مة أصول الصندوق �جب ع� جميع المستثم��ن قبل االستثمار �ن
بال��ادة �ن

 : ي ع� المستثم��ن الحصول ع� مشورة مال�ة من مستشار ما�ي مرخص له وذلك لب�ان التا�ي
ي حال عدم الوض�ح ينب�ن

 و�ن
ي الصندوق لتحقيق األهداف االستثمار�ة للمستثمر.  )أ (

 مدى مالئمة االستثمار �ن
ي الصندوق. مدى قابل�ة المستثم��ن لتحمل أ�ة خسائر محتملة  )ب(

 لرأس المال كنت�جة للمخاطر المرتبطة باالستثمار �ن
 

ي الصندوق والمخاطر الناجمة عنه ستتم ع� مسؤوليتهم الخاصة. 
د ع� المستثم��ن أن قرار االستثمار �ن

�
 بموجب هذا التنب�ه فإنه يؤك

  

 

 

 

 سامر أبو عكر      سلطان سكر

ام                     ن  الرئ�س التنف�ذي                              ومكافحة غسل األموالرئ�س المطابقة واالل�ت
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قدل�ل الصندو   

  مدير الصندوق

كة السعود�ة لالقتصاد والتنم�ة لالوراق المال�ة  ("سدكو كابيتال")  ال�ش
ي 

 مبىن سدكو القابضة، الطابق الثاىن
 أسواق البحر األحمر، ط��ق الملك عبد الع��ز

ن البوابات   ٨و ٧بني
 الممل�ة الع���ة السعود�ة ٢١٤٩٣، جدە ١٣٣٩٦ص.ب: 

 : ي
وىن �د اإلل��ت   info@sedcocapital.comال�ب

 : ي
وىن   www.sedcocapital.comالموقع اإلل��ت

 

  مدير الط�ح

 المال�ة (الج��رة كابيتال)الج��رة لألسواق 
 ال��اض  -ط��ق الملك فهد 

 الممل�ة الع���ة السعود�ة ١١٤٩٥، ال��اض ٢٠٤٣٨ص.ب 
 : ي

وىن   https://www.aljaziracapital.com.saالموقع اإلل��ت

�ي المدير اإل    داري والمراقب ال�ش

كة السعود�ة  ("سدكو كابيتال") لالقتصاد والتنم�ة لألوراق المال�ة ال�ش
ي 

 مبىن سدكو القابضة، الطابق الثاىن
 أسواق البحر األحمر، ط��ق الملك عبد الع��ز 

ن البوابات   ٨و ٧بني
 الممل�ة الع���ة السعود�ة ٢١٤٩٣، جدە ١٣٣٩٦ص.ب: 

 : ي
وىن �د اإلل��ت   info@sedcocapital.com ال�ب

 : ي
وىن   www.sedcocapital.comالموقع اإلل��ت

 

ي 
  المحاسب القانوين

ي لالستشارات المهن�ة  ي إم �ب  � ىب
 واجهة ال��اض ، ط��ق المطار

 الممل�ة الع���ة السعود�ة ١١٦٦٣، ال��اض ٩٢٨٧٦ص.ب: 
 : ي

وىن   https://home.kpmg/sa/en/home.htmlالموقع اإلل��ت

  

mailto:info@sedcocapital.com
http://www.sedcocapital.com/
https://www.aljaziracapital.com.sa/
mailto:info@sedcocapital.com
http://www.sedcocapital.com/
https://home.kpmg/sa/en/home.html
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ي 
  المستشار القانوين

كة السلوم والطع��ي للمحاماة واالستشارات القانون�ة  �ش
ي 

 سكاي تاورز، الدور الثاىن
 ط��ق الملك فهد

 ٢٤١٩-١٢٢١٤ال��اض 
 السعود�ةالممل�ة الع���ة 

 ٠١١٢٠٢٠٣٤٤هاتف: 
www.statlawksa.com  

ن الحفظ   أمني

كة اإلنماء لالستثمار  �ش
 ٢٠، الطابق ٢ب�ج العنود: 
 فهد، العل�ا ط��ق الملك

 الممل�ة الع���ة السعود�ة ١١٥٧٦، ال��اض ٦٦٣٣٣ص.ب: 
 : ي

وىن  https://www.alinmainvestment.comالموقع اإلل��ت

 

  الجهات المستلمة

 الج��رة لألسواق المال�ة (الج��رة كابيتال)
 ال��اض  -ط��ق الملك فهد 

 الممل�ة الع���ة السعود�ة ١١٤٩٥، ال��اض ٢٠٤٣٨ص.ب 
 : ي

وىن   https://www.aljaziracapital.com.saالموقع اإلل��ت

  الجهات المستلمة

 م�ف الراج�ي 
 شارع العل�ا

 ١١٤١١ال��اض  ٢٨ص.ب. 
 الممل�ة الع���ة السعود�ة

 : ي
وىن    http://www.alrajhibank.com.saالموقع اإلل��ت

  

https://www.alinmainvestment.com/
https://www.aljaziracapital.com.sa/
http://www.alrajhibank.com.sa/
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  الجهات المستلمة

 البنك األه�ي السعودي
 ط��ق الملك عبد الع��ز

 ٢١٤٨١، جدة ٣٥٥٥ص.ب 
 الممل�ة الع���ة السعود�ة

ي 
وىن   www.alahli.com: الموقع اإلل��ت

 

ن  ن المق�مني    العقار�ني

ن  كة خب�ي التثمني  �ش

ي  ج الجنوىب  الطابق السادس، ال�ب

 مبىن مؤسسة الملك ف�صل

 مجمع الف�صل�ة

 الممل�ة الع���ة السعود�ة -ال��اض 

 : ي
وىن  http://valustrat.comالموقع اإلل��ت

 

ن  ن العقار�ني    المق�مني

كة المكعبات الب�ضاء  �ش

 الممل�ة الع���ة السعود�ة -ال��اض  

 2955ص.ب. 

 : ي
وىن   cubes.com-http://whiteالموقع اإلل��ت

 

http://valustrat.com/
http://white-cubes.com/
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 جدول المحت��ات
 

 ٣ الصندوقدل�ل 

 ٧ ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق ملخص تفاص�ل

 ٩ الصندوق ملخص

 ١٠ المراد تمل�ها من خالل ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوقوصف ألنواع األصول العقار�ة أ) 

 ١٠ ب�ان تفص��ي عن المحفظة االستثمار�ة اإلضاف�ة المراد تمل�ها .١

ي عن عقارات المحفظة االستثمار�ة اإلضاف�ة .٢
 ١١ ملخص تع���ن

 ١٢ م٢٠٢١للعام ملخص للعوائد المستهدفة لألصول العقار�ة اإلضاف�ة  .٣

 ١٣ معلومات تفص�ل�ة عن كل عقار من عقارات المحفظة االستثمار�ة اإلضاف�ة .٤

ي .٥  ٣٤ عوائد اإل�جارات السابقة والمستهدفة ل�ل عقار و�سبتها من إجما�ي الدخل التأج�ي

ي العائد المستهدف قبل و�عد ز�ادة إجما�ي ق�مة  .٦
 ٣٥ أصول الصندوقإجما�ي وصا�ن

 ٣٥ تقي�م العقارات المراد االستحواذ عليها .٧

ي الخاص ب��ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوقب) 
 ٣٧ الط�ح اإلضا�ن

 ٣٧ إجما�ي ق�مة أصول الصندوق قبل ال��ادة و�عدها .١

 ٣٧ عدد الوحدات قبل و�عد ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق .٢

 ۳۷ ق�مة أصول الصندوق إجما�ي  مل��ة المستثم��ن من الجمهور قبل و�عد ز�ادة .٣

ي  .٤
 ٣٨ متحصالت الط�ح اإلضا�ن

ة الط�ح  .٥ اك مدير الصندوق خالل ف�ت ي اش�ت
 ٣٨ اإلضا�ن

ي  .٦
اك العيين  ٣٨ االش�ت

 ٣٩ الحد األدين واألع� لمجم�ع ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق .٧

ي  .٨
ي المتوقع للط�ح اإلضا�ن

 ٤٠ الجدول الزمين

ا�ات وتخص�ص الوحدات .٩ ن  آل�ة قبول االش�ت كني  ٤٠ للمش�ت

 ٤٣ الجهات المستلمة .١٠

 ٤٣ المخاطر اإلضاف�ة الخاصة ب��ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوقج) 

 ٤٤ الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارةد) 

 ٤٤ الرسوم .١

 ٤٧ آل�ة احتساب الرسوم .٢

 ٤۹ �سبة التكال�ف من إجما�ي ق�مة أصول الصندوق .٣

ي لمالك وحدات .٤
ا�ن  ٤٩ استثمار اف�ت

ن ه)   ٥١ التأمني

ي تتو� إدارة األمالكو) 
كة اليت  ٥٢ ال�ش

 ٥٢ ز) المعلومات األخرى

ي  -١ملحق
 ٥٣ اقرارات مدير الصندوق وخطاب المستشار القانوين
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 ملخص تفاص�ل ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق

 
اك المستهدف:  اض سعر االش�ت ي للحد األدين باف�ت

 ب�ان توضيح الط�ح اإلضا�ن

 

تفاص�ل الصندوق عند الط�ح  الب�ان
 األو�

ي 
للحد تفاص�ل الط�ح اإلضا�ن

*  األدين

تفاص�ل الصندوق بعد ز�ادة 
اجما�ي ق�مة أصول الصندوق 

 للحد األدين 

اض الق�مة االسم�ة  اك باف�ت إجما�ي ق�مة االش�ت
 ١٬٠٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٤٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ (ر�ال سعودي)

 - - - صدار**إل إضافة فروقات خصم ا

 ١٬٠٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٤٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ اإلجما�ي بعد التس��ة

 ٧٦٦٬٩٥١٬٧٥٠ ٢٧٦٬٩٥١٬٧٥٠ ٤٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠ (ر�ال سعودي) مبلغ التم��ل المسحوب

 ١٬٧٩١٬٩٥١٬٧٥٠ ٧٠١٬٩٥١٬٧٥٠ ١٬٠٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠ إجما�ي حجم الصندوق (ر�ال سعودي)

 

ي  اك العيىن عدد الوحدات المطروحة مقابل االش�ت
 ٣٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ٣٢٬٥٠٠٬٠٠٠ - ****(وحدة)

اك عدد الوحدات  المطروحة مقابل االش�ت
 ٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ****النقدي (وحدة)

 ١٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ٤٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ إجما�ي عدد وحدات الصندوق (وحدة)

ة  اك المستهدف للوحدة خالل ف�ت سعر االش�ت
 ***١٠٫٠٠ ***١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ الط�ح (ر�ال سعودي)**
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ي 
اك المستهدف: ب�ان توضيح الط�ح اإلضا�ن اض سعر االش�ت  للحد األع� باف�ت

 

تفاص�ل الصندوق عند الط�ح  الب�ان
 األو�

ي للحد 
تفاص�ل الط�ح اإلضا�ن

 *األع�

تفاص�ل الصندوق بعد ز�ادة 
اجما�ي ق�مة أصول الصندوق 

 األع�للحد 
اض الق�مة  اك باف�ت إجما�ي ق�مة االش�ت

 ١٬١٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٥٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ االسم�ة (ر�ال سعودي)

 - - - إضافة فروقات خصم اإلصدار**

 ١٬١٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٥٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ اإلجما�ي بعد التس��ة

 ٦١٦٬٩٥١٬٧٥٠ ١٢٦٬٩٥١٫٧٥٠ ٤٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠ مبلغ التم��ل المسحوب (ر�ال سعودي)

 ١٬٧٩١٬٩٥١٬٧٥٠ ٧٠١٬٩٥١٬٧٥٠ ١٬٠٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠ إجما�ي حجم الصندوق (ر�ال سعودي)

 

اك  عدد الوحدات المطروحة مقابل االش�ت
ي (وحدة)  ٣٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ٣٢٬٥٠٠٬٠٠٠ - العيىن

اك  عدد الوحدات المطروحة مقابل االش�ت
 ٨٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ****النقدي (وحدة)

إجما�ي عدد وحدات الصندوق 
 ١١٧٬٥٠٠٬٠٠٠ ٥٧٬٥٠٠٬٠٠٠ ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ****(وحدة)

ة  اك المستهدف للوحدة خالل ف�ت سعر االش�ت
 ***١٠٫٠٠ ***١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ الط�ح (ر�ال سعودي)**

 
 مالحظة: 
ة ( -١ ي بثالثة (١٠تحد�د سعر الوحدة المستهدف بناًء ع� الق�مة االسم�ة (أي ع�ش

 منه �سبة ٣) ر�ال) أو �سعر اإلغالق قبل بدء الط�ح اإلضا�ن
�
ي حال كان سعر  %١٥) أ�ام مخصوما

أيهما أقل �ن
ي بثالثة (

 منه �سبة ٣اإلغالق قبل بدء الط�ح اإلضا�ن
�
ة (أقل من سعر الق�مة  %١٥) أ�ام مخصوما اك المستهدف أقل من الق�مة األسم�ة ١٠االسم�ة (أي ع�ش ) ر�ال) ح�ث س�كون سعر االش�ت

ي حال كان سعر 
ي القوائم المال�ة. علما ان �ن

ي ق�مة الموجودات العائدة لحام�ي الوحدات �ن
اك اقل من الق�مة االسم�ة ينتج عنه  و�التا�ي س�سجل الفرق كخصم إصدار ضمن قسم صا�ن االش�ت

اك المستهدف مساوي للق�مة االسم�ة فلن �كون هناك �سج�ل أي فرق كخصم أو عالوة إصدار. كما س�قوم مدير االد أ��ب من اصدار عد ي حال كان سعر االش�ت
لصندوق بتحد�ث وحدات و�ن

ي الهامش (**) أدناە. 
ن أعالە بما يناسب السعر المستهدف حسب ما هو مفصل �ن  الجدولني

 
ي حال   -٢

اك أقل من الق�مة السوق�ة س�كون هناك أثر ع� تكلفة الصندوق وعوض أ��ب للحصة العين�ةو�شكل عام، �ذكر أنه �ن آل�ة �سع�ي ، ح�ث قام مدير الصندوق باعتماد كان سعر االش�ت
اك النقدي كما هو موضح أعالە.  ي واالش�ت اك العيىن  موحدة لالش�ت

اك النق اك النقدي هو  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠دي هو *الحد األدىن إلجما�ي ز�ادة ق�مة أصول الصندوق من االش�ت ر�ال  ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ر�ال سعودي والحد األع� إلجما�ي ز�ادة ق�مة أصول الصندوق من االش�ت
ض الحد األدىن كأساس لالحتساب ي الملحق �شكل عام تف�ت

اضات المذكورة �ن  أن جميع االف�ت
�
 مالم �ذكر خالف ذلك.  سعودي. علما

 
ة (تحد�د سعر الوحدة المستهدف  ** ي بثالثة (١٠بناًء ع� الق�مة االسم�ة (أي ع�ش

 منه �سبة ٣) ر�ال) أو �سعر اإلغالق قبل بدء الط�ح اإلضا�ن
�
ي المالحظة  %١٥) أ�ام مخصوما

أيهما أقل. كما هو موضح �ن
 أعالە. 

�بة الق�مة المضافة ذات العالقة هو  اك و�ن اك بعد إضافة رسوم االش�ت  ر�ال سعودي.  ١٠٫٢٣***سعر االش�ت

وط واألحكامإالعين�ة والنقد�ة ****تخضع آل�ة تخص�ص الوحدات  ي الفقرة  � ال�ش
.  ٩٫٦الموضحة �ن  من هذا الملحق التكم��ي
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 ملخص الصندوق
 

اسم الصندوق 
 ونوعه

�عة اسم الص ندوق هو "صندوق سدكو كابيتال ر�ت"، وهو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل ومتوافق مع أحكام ال�ش
ي الممل�ة الع���ة السعود�ة و�خضع للوائح وتعل�مات هيئة السوق 

اإلسالم�ة، تم إ�شاؤە بموجب األنظمــة واللوائح المعمول بها �ن
 المال�ة

ي 
العقارات اليت

�ستهدف الصندوق 
 االستحواذ عليها

 : ي الممل�ة، و�ي كالتا�ي
ي عدة قطاعات �ن

 تتكون عقارات المحفظة االستثمار�ة اإلضاف�ة من ثمان�ة عقارات �ستخدم �ن

 المدينة االستخدام اسم العقار

 ال��اض مجمع تعل��ي  مدارس المناهج

اءة األهل�ة  ال��اض مجمع تعل��ي  مدارس دار ال�ب

ا  الدمام مركز تجاري مركز إ�س�ت

 ال��اض مركز تجاري مركز الحمراء بالزا

 ال��اض مجمع تعل��ي  مدارس العل�ا األهل�ة

 الدمام مركز تجاري هاي�ب بندة

 ال��اض مجمع تعل��ي  مدارس أمجاد قرطبة األهل�ة

 ال��اض مركز تجاري مركز عرقة بالزا

 
 

ي 
سعر الوحدة �ن
ي 
 الط�ح اإلضا�ن

 ر�ال سعودي ١٠٫٠٠

 وحدة ٥٠ر�ال سعودي وذلك مقابل  ٥٠٠ األدين  االستثمار 

عدد الوحدات 
ي الط�ح 

المطروحة �ن
ي 
 اإلضا�ن

٤٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ( اض الحد األدىن  وحدة (ب�ف�ت
اض الحد األع�) ٥٧٬٥٠٠٬٠٠٠  وحدة (ب�ف�ت

عدد الوحدات 
المطروحة مقابل 

ي 
اك عيين  اش�ت

٣٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ( اض الحد األدىن  وحدة (ب�ف�ت
اض الحد األع�)وحدة  ٣٢٬٥٠٠٬٠٠٠  (ب�ف�ت

عدد الوحدات 
المطروحة مقابل 

اك نقدي  اش�ت

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ( اض الحد األدىن  وحدة (ب�ف�ت
اض الحد األع�) ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠  وحدة (ب�ف�ت

إجما�ي ق�مة أصول 
الصندوق بعد 
ي 
 الط�ح اإلضا�ن

١٬٧٧٧٬١٥٦٬١٢٨  ( اض الحد األدىن  ر�ال سعودي (ب�ف�ت
اض الحد األع�) ر�ال  ١٬٧٧٧٬١٥٦٬١٢٨  سعودي (ب�ف�ت

إجما�ي حجم 
الصندوق بعد 
ي 
 الط�ح اإلضا�ن

اض الحد األدىن  ١٬٧٩١٬٩٥١٬٧٥٠  )ر�ال سعودي (ب�ف�ت
اض الحد األع�) ١٬٧٩١٬٩٥١٬٧٥٠  ر�ال سعودي (ب�ف�ت

 متوسط مستوى المخاطرة

�بة الت�فات  �ن
 العقار�ة

�بة تم تطب�قها بموجب الالئحة التنف�ذ�ة  �بة الت�فات العقار�ة الصادرة بموجب األمر المل�ي رقم (أ/ �ي �ن -٢-١٤) وتار�ــــخ ٨٤ل�ن
م و�نسبة من ق�مة العقار الذي يراد ب�عه أو نقل ح�ازته مهما كانت حالته أو شكله. و�شمل األرض وما ٢٠٢٠ه بدءا� من أ�ت��ر ١٤٤٢

 يتم إ�شاؤە أو �شي�دە أو بناؤە عليها. و�سدد قبل أو أثناء اإلف
�
�بة ع� ق�مة العقار وفقا راغ العقاري أو توثيق العقود. وتحتسب ال�ن

ي ن البائع والمش�ت  لق�مته المتفق عليها بني

ي �جب ع� المستثمر المحتمل  عوامل المخاطرة ي الصندوق. وتتضمن الفقرة ج أمثلة ع� هذە المخاطر، والىت
هناك بعض المخاطر المتعلقة باالستثمار �ن

ي الصندوقأن �درسها بعنا�
 ة قبل اتخاذ قرار االستثمار �ن
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 وصف ألنواع األصول العقار�ة المراد تمل�ها من خالل ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق .أ

 ب�ان تفص��ي عن المحفظة االستثمار�ة اإلضاف�ة المراد تمل�ها .١
م الصندوق االستحواذ ع� عدد من العقارات (" ن ي الوقت  ") منالمحفظة االستثمار�ة اإلضاف�ة�ع�ت

صندوق استثمار عقاري مطروح ط�ح خاص ُ�دار �ن
 البائع(" ٢الحا�ي من ِقبل مدير الصندوق، وهو صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 

�
")، وهو صندوق استثمار عقاري خاص مدر للدخل، مطروح طرحا

ي 
ة طرحه �ن  الذي تم إقفال ف�ت

�
ا�ات من المستثم��ن ٤٤٥٬٤٠٠٬٠٠٠م ح�ث تم جمع مبلغ ٢٠١٥د�سم�ب  ١٣خاصا  أن  ر�ال سعودي كمبالغ اش�ت

�
(علما

�عة االسالم�ة بق�مة  ي الصندوق الخاص) كما تم الحصول ع� �سه�الت بنك�ة متوافقة مع ال�ش
ر�ال  ٤٣٢٬٠٠٠٬٠٠٠مدير الصندوق ال �ملك وحدات �ن

�د من مالئمتها للمحفظة الحال�ة، كما قام بالتأ�د واست�فاء متطلبات . قام مدير الصندوق بدراسة عقارات المحفظة المراد االستحواذ عليها والتأ سعودي
ي للجهالة ومنها ع� سب�ل المثال ال الح� (التأ�د من أن العقارات  مؤسسات السوق المال�ة والئحة الئحة صناديق االستثمار العقاري

والفحص النا�ن
ن المعتمدين، صول ع� تقتحقق دخل ا�جاري خالل الثالث سنوات الماض�ة، الح ن معتمدين من الهيئة السعود�ة للمق�ميني ن اثنني ي�م للعقارات من مق�ميني

 .(  التأ�د من قابل�ة العقارات لالستخدام النظا�ي

اء ملزمة  ي) ب�برام اتفاق�ة بيع و�ش اء قام مدير الصندوق، ن�ابة عن الصندوق (المش�ت عدد من عقارات المحفظة االستثمار�ة اإلضاف�ة مع البائع ل�ش
ن الحفظ لصندوق سدكو كابيتال ). ٢(صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري  كة ذات الغرض الخاص المملوكة حصصها من قبل أمني �شار إ� أن ال�ش

كة السعود�ة لالقتصاد والتنم�ة للصناديق العقار�ة الثا ٢للدخل العقاري  ي لعقارات المحفظة االستثمار�ة اإلضاف�ة (و�ي ال�ش
ن�ة) �ي المالك القانوىن

كة السعود�ة لالقتصاد والتنم�ة للصناديق  ن الحفظ للصندوق (و�ي ال�ش كة ذات الغرض الخاص المملوكة حصصها من قبل أمني العقار�ة) و�شار إ� أن ال�ش
ي لعقارات المحفظة االستثمار�ة اإلضاف�

كة ذات الغرض الخاص المملوكة حصصها من ستصبح �ي المالك القانوىن ة ح�ث سيتم نقل المل��ة إ� ال�ش
ي).  ن حفظ الصندوق (المش�ت  قبل أمني

ي صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 
ع� بيع  ٢و�ــهذا الخصوص �شار إ� أن مدير الصندوق قام بالحصول ع� موافقة جميع مال�ي الوحدات �ن

اء: أهم بنود ضاف�ة. وف�ما ��ي مخلص عقارات المحفظة االستثمار�ة اإل   اتفاق�ة البيع وال�ش

كة السعود�ة لإلقتصاد والتنم�ة للصناديق العقار�ة الثان�ة) بالن�ابة عن صندوق سدكو كابيتال للدخل  الطرف األول: البائع (ال�ش
 ٢العقاري 

ي : المش�ت ي
كة السعود�ة لإلقتصاد والتنم�ة للصناديق  الطرف الثاين  العقار�ة) بالن�ابة عن صندوق سدكو كابيتال ر�ت(ال�ش

كة السعود�ة  الطرف الثالث: ال�ش
لالقتصاد والتنم�ة لألوراق 

 المال�ة

 ٢بصفتها مديرا� لصندوق سدكو كابيتال ر�ت ومديرا� لصندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 

 *ر�ال سعودي ٦٦٠٬٠٧٢٬٥٠٠ الثمن

:  -١ ط��قة سداد الثمن ي
 سيتم سداد الثمن عن ط��ق دفعة عين�ة ودفعة نقد�ة ع� النحو اآلىت

اك المستهدف لصالح مال�ي  -٢ ي الصندوق �سعر االش�ت
الدفعة العين�ة: �سج�ل وحدات عين�ة �ن

ي صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 
 ر�ال سعودي.  ٣٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠بق�مة  ٢الوحدات �ن

ي من  ٣٣٥٬٠٧٢٬٥٠٠ە سداد مبلغ نقدي وقدر الدفعة النقد�ة:  -٣
ي تمثل المتب�ت ر�ال سعودي والىت

ا�ات النقد�ة ومبلغ التم��ل.   الثمن وذلك من خالل المبلغ المتحصل من االش�ت

وط الواجب تحققها إلتمام  ال�ش
 عمل�ة االستحواذ

موافقة الهيئة ومال�ي وحدات الصندوق ع� ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق وط�ح و�صدار  -١
 العين�ة والنقد�ة. الدفعة 

ي السعود�ة لتم��ل الدفعة النقد�ة.  -٢
ي ع� تم��ل من احدى البنوك المرخص لها �ن  حصول المش�ت

ي لعمل�ة جمع مبلغ نقدي وقدرە مائة مليون ر�ال سعودي ( -٣ ر�ال  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠إتمام المش�ت
ي الصندوق وذلك كحد أدىن ل��ادة 

ا�ات المستثم��ن �ن إجما�ي ق�مة سعودي)** من خالل اش�ت
اك النقدي.   أصول الصندوق لالش�ت

ي بصورة محدثة توضح فك الرهن من قبل بنك ال��اض ع� الصكوك  -٤ و�د المش�ت ن ق�ام البائع ب�ت
اءة األهل�ة وهاي�ب  ي تخص مدارس دار ال�ب المرهونة لبنك ال��اض المتعلقة باألصول العقار�ة الىت

ة الموضحة لالستحواذ بندة. ال يتوقع مدير الصندوق أن تتطلب إجراءا ت فك الرهن أ��� من الف�ت
ي بند 

ونقل مل��ة عقارات المحفظة االستثمار�ة اإلضاف�ة و�دراج الوحدات اإلضاف�ة والمذكورة �ن
ي 
ي المتوقع للط�ح اإلضا�ن  الجدول الزمىن

ي الشفعة المتفق عل�ه  -٥
ي ما يثبت تنازل المستأج��ن عن حقهم �ن و�د المش�ت ن ق�ام البائع ب�ت

اءة األهل�ة وهاي�ب بموجب  ي تخص األصول العقار�ة المتعلقة بمدارس دار ال�ب عقود اإل�جار الىت
 بندة. 

كة الموحدة للتط��ر العقاري ف�ما �خص مركز عرقة  -٦ ي اتفاق�ة إدارة أمالك مع ال�ش إبرام المش�ت
كة الموحدة للتط��ر العقاري ل�ست طرف ذو عالقة مع مدير الصندوق.    بالزا. �ذكر أن ال�ش

ي و�ي 
ي بند متحصالت الط�ح اإلضا�ن

�بة الت�فات العقار�ة والمصار�ف الرأسمال�ة الموضحة �ن  رسوم االستحواذ والبيع ومصار�ف أخرى *�مثل المبلغ ق�مة العقارات من غ�ي احتساب �ن
، أتعاب مدير الط�ح، ورسوم �سج�ل و�دراج الوحدات اإلضاف�ة (�ذكر  ي

أن الق�مة اإلجمال�ة شاملة جميع المصار�ف للمحفظة المراد االستحواذ عليها �ي تتضمن أتعاب المستشار القانوىن
 ر�ال سعودي).  ٧٠١٬٩٥١٬٧٥٠
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ي (األتعاب والتكال�ف والرسوم األول�ة غ�ي المتكررة). 
ي بند متحصالت الط�ح اإلضا�ن

 ** �شمل جميع المصار�ف الرأسمال�ة الموضحة �ن

ي الصفقة: 
 توضيح تعارض المصالح �ن

 ير الصندوق توضيح أن ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق تحتوي ع� تعارض مصالح موضحة أدناە: يود مد

كة السعود�ة لالقتصاد والتنم�ة لألوراق المال�ة �ي مدير الصندوق ل�ل من صندوق سدكو كابيتال ر�ت و الصندوق محل -١  نود التوضيح بأن ال�ش
).وعل�ه يؤكد مدير الصندوق اتخاذە اإلجراءات الالزمة لإلفصاح عن هذا التعارض، والتأ�د ٢االستحواذ (صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 

ي جميع األوقات. كما قام مدير الصندوق بدراسة عقارات المحفظة المراد االستحواذ عليها والتأ�د من مال 
ئمتها من رعا�ة مصالح مال�ي الوحدات �ن

ي للجهالة وم
نها ع� سب�ل المثال ال الح� (التأ�د من أن العقارات تحقق دخل ا�جاري خالل الثالث سنوات للمحفظة الحال�ة والفحص النا�ن

ن المعتمدين، التأ�د من قابل�ة العقارات ن معتمدين من الهيئة السعود�ة للمق�ميني ن اثنني  الماض�ة، الحصول ع� تقي�م للعقارات من مق�ميني
 .(  لالستخدام النظا�ي

�بة الق�مة المضافة  %٠٫٧٥ع� رسوم االستحواذ والبيع و�ي �سبة يوضح مدير الصندوق حصوله  -٢  إليها �ن
�
اء العقارات %١٥(مضافا ) من ق�مة �ش

اء و�ي إجر  ي إتمام عمل�ات البيع وال�ش
ي سوف �حصل عليها مدير الصندوق وهو طرف ذو عالقة وذلك مقابل جهودە �ن اء للمحفظة االستثمار�ة والىت

اء ودراسة موائمة العقارات محل االستحواذ ألهداف الصندوق االستثمار�ة واتمام العمل�ة ونقل التق�ي الالزم والمعاينة و  وط ال�ش التفاوض ع� �ش
ي الملحق (أ)

وط واألحكام الرئ�س�ة  -المل��ة. كما أنه �حق لمدير الصندوق الحصول ع� هذە الرسوم كما هو موضح �ن ي ال�ش
ملخص اإلفصاح الما�ي �ن

ي 
 هو موضح �ن

�
�بة الق�مة المضافة. وأ�ضا . و�ي شاملة ل�ن   بند الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة من الملحق التكم��ي

امه بالمادة  ن (تعارض المصالح) من  ٤١(تعارض المصالح واإلفصاح عنها) من الئحة صناديق االستثمار العقاري و�المادة  ١٩كما يؤكد مدير الصندوق ال�ت
 لسوق المال�ة. الئحة مؤسسات ا

 

ي عن عقارات المحفظة االستثمار�ة اإلضاف�ة .٢
 ملخص تع���ن

ي عن عقارات ال
ي الممل�ة، ف�ما ��ي ملخص تع���ن

ي عدة قطاعات �ن
محفظة تتكون عقارات المحفظة االستثمار�ة اإلضاف�ة من ثمان�ة عقارات �ستخدم �ن

 االستثمار�ة اإلضاف�ة: 

 المدينة االستخدام اسم العقار

 ال��اض مجمع تعل��ي  المناهجمدارس 

اءة األهل�ة  ال��اض مجمع تعل��ي  مدارس دار ال�ب

ا  الدمام مركز تجاري مركز إ�س�ت

 ال��اض مركز تجاري مركز الحمراء بالزا

 ال��اض مجمع تعل��ي  مدارس العل�ا األهل�ة

 الدمام مركز تجاري هاي�ب بندة

 ال��اض مجمع تعل��ي  مدارس أمجاد قرطبة األهل�ة

 ال��اض مركز تجاري مركز عرقة بالزا
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 م: ٢٠٢١ملخص للعوائد المستهدفة لألصول العقار�ة اإلضاف�ة للعام  .٣

إجما�ي ق�مة  العقار
اء العقار  * �ش

مجمل 
اإل�جار 

 ****السنوي

�سبة عائد 
اإل�جارات 

٪ 

إجما�ي 
المصار�ف 

 الخاصة بالعقار
 والصندوق**

ي اإل�جار 
صا�ن

السنوي (بعد 
 خصم

المصار�ف 
الخاصة بالعقار 

 والصندوق)

ي 
العائد الصا�ن

 المستهدف   ٪

 %٤٫٧٣ ٢٬٦١١٬٩٧٥ )١٬٣٨٨٬٠٢٥( %٧٫٢٤ ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ ٥٥٬٢٢٠٬٠٠٠ مدارس المناهج

اءة األهل�ة  %٤٫٦٩ ٧٬٣٥٠٬٥٣٣ )٣٬٩٣٦٬٩٦٧( %٧٫٢١ ١١٬٢٨٧٬٥٠٠ ١٥٦٬٦٢٥٬٠٠٠ مدارس دار ال�ب

ا  %٥٫٠٥ ٢٬٥٢٧٬٥٣٠ )١٬٢٥٨٬٠٧٠( %٧٫٥٦ ٣٬٧٨٥٬٦٠٠ ٥٠٬٠٥٠٬٠٠٠ مركز إ�س�ت

 %٥٫٥٥ ٣٬٧٣٧٬٩٤١ )١٬٦٩٤٬٠٥٩( %٨٫٠٦ ٥٬٤٣٢٬٠٠٠ ٦٧٬٣٩٥٬٠٠٠ مركز الحمراء بالزا

 %٥٫٣٧ ٣٬٢٣٨٬٠٦٦ )١٬٥١٤٬٣٣٤( %٧٫٨٩ ٤٬٧٥٢٬٤٠٠ ٦٠٬٢٤٥٬٠٠٠ مدارس العل�ا األهل�ة

 %٤٫٩٩ ٣٬٣٠٩٬٣٤٣ )١٬٦٦٦٬١٥٧( %٧٫٥١ ٤٬٩٧٥٬٥٠٠ ٦٦٬٢٨٥٬٠٠٠ هاي�ب بندة

 %٤٫٧٠ ٥٬٤٢٥٬١٥٥ )٢٬٩٠٣٬٢٣٩( %٧٫٢١ ٨٬٣٢٨٬٣٩٤ ١١٥٬٥٠٠٬٠٠٠ أمجاد قرطبة األهل�ةمدارس 

 %٤٫٠١ ٣٬٥٥٥٬٥٠٨ )٣٬٢٥٢٬٠٣٨( %٧٫٦٧ ٦٬٨٠٧٬٥٤٦ ٨٨٬٧٥٢٬٥٠٠ مركز عرقة بالزا***

 %٤٫٨١ ٣١٬٧٥٦٬٠٥١ )١٧٬٦١٢٬٨٨٩( %٧٫٤٨ ٤٩٬٣٦٨٬٩٤٠ ٦٦٠٬٠٧٢٬٥٠٠ اإلجما�ي 

�بة الت�فات العقار�ة   ورسوم االستحواذ. *غ�ي شامل �ن

، ك ي
ي للعقارات بناء ع� �سبة ق�مة العقار من إجما�ي المحفظة بعد الط�ح اإلضا�ن

ما أنه ال يوجد مصار�ف خاصة و�ي (أتعاب إدارة األمالك ** تم توز�ــــع إجما�ي مصار�ف الصندوق بعد الط�ح اإلضا�ن
 عدا مركز عرقة بالزا. وأتعاب إدارة التشغ�ل) لجميع العقارات ألنها أحاد�ة المستأجر ما 

 *** توجد مصار�ف خاصة لمركز عرقة بالزا و�ي (اتعاب إدارة األمالك وأتعاب إدارة التشغ�ل). 

 م. ٢٠٢١****إن مجمل اإل�جار السنوي حسب العقود الموقعة ل�ل عقار باستثناء مركز عرقة بالزا فهو يوضح عقود اإل�جار بتار�ــــخ يونيو 

 ملخص للعوائد المستهدفة شاملة لمصار�ف االستحواذ: 

إجما�ي ق�مة  العقار
اء العقار  �ش

مصار�ف 
 االستحواذ*

اء  إجما�ي ق�مة �ش
العقار (شاملة 

 مصار�ف االستحواذ)

ي اإل�جار السنوي (بعد 
صا�ن

خصم المصار�ف الخاصة 
 بالعقار والصندوق)

ي 
العائد الصا�ن

 ٪  *المستهدف 

 %٤٫٤٧ ٢٬٦١١٬٩٧٥ ٥٨٬٣٩٥٬١٥٠ ٣٬١٧٥٬١٥٠ ٥٥٬٢٢٠٬٠٠٠ مدارس المناهج

اءة األهل�ة  %٤٫٤٤ ٧٬٣٥٠٬٥٣٣ ١٦٥٬٦٣٠٬٩٣٨ ٩٬٠٠٥٬٩٣٨ ١٥٦٬٦٢٥٬٠٠٠ مدارس دار ال�ب

ا  %٤٫٧٨ ٢٬٥٢٧٬٥٣٠ ٥٢٬٩٢٧٬٨٧٥ ٢٬٨٧٧٬٨٧٥ ٥٠٬٠٥٠٬٠٠٠ مركز إ�س�ت

 %٥٫٢٤ ٣٬٧٣٧٬٩٤١ ٧١٬٢٧٠٬٢١٣ ٣٬٨٧٥٬٢١٣ ٦٧٬٣٩٥٬٠٠٠ مركز الحمراء بالزا

 %٥٫٠٨ ٣٬٢٣٨٬٠٦٦ ٦٣٬٧٠٩٬٠٨٨ ٣٬٤٦٤٬٠٨٨ ٦٠٬٢٤٥٬٠٠٠ مدارس العل�ا األهل�ة

 %٤٫٧٢ ٣٬٣٠٩٬٣٤٣ ٧٠٬٠٩٦٬٣٨٨ ٣٬٨١١٬٣٨٨ ٦٦٬٢٨٥٬٠٠٠ هاي�ب بندة

مدارس أمجاد قرطبة 
 األهل�ة

٤٫٤٤ ٥٬٤٢٥٬١٥٥ ١٢٢٬١٤١٬٢٥٠ ٦٬٦٤١٬٢٥٠ ١١٥٬٥٠٠٬٠٠٠% 

 %٣٫٧٩ ٣٬٥٥٥٬٥٠٨ ٩٣٬٨٥٥٬٧٦٩ ٥٬١٠٣٬٢٦٩ ٨٨٬٧٥٢٬٥٠٠ مركز عرقة بالزا

 %٤٫٥٥ ٣١٬٧٥٦٬٠٥١ ٦٩٨٬٠٢٦٬٦٧١ ٣٧٬٩٥٤٬١٧١ ٦٦٠٬٠٧٢٬٥٠٠ اإلجما�ي 

�بة الق�مة المضافة المتعلقة برسوم االستحوا    .ذ)*شاملة جميع مصار�ف االستحواذ (رسوم الت�فات العقار�ة ورسوم االستحواذ وغ�ي شاملة ل�ن
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 االستثمار�ة اإلضاف�ةمعلومات تفص�ل�ة عن كل عقار من عقارات المحفظة  .٤
ي تم الحصول عليها من الصكوك الرسم�ة  والمعتمدة من تحتوي الجداول التال�ة ع� وصف تفص��ي ل�ل عقار من عقارات المحفظة االستثمار�ة اإلضاف�ة والىت

كة ذات الغرض الخاص كتابة عدل والمستندات األخرى المتعلقة بعقارات المحفظة االستثمار�ة الجد�دة. و�حسب هذە الصكوك  والمستندات، �شار إ� أن ال�ش
ن الحفظ لصندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري  كة السعود�ة لالقتصاد والتنم�ة للصناديق العقار�ة الثان�ة) �ي المالك  ٢المملوكة حصصها من قبل أمني (و�ي ال�ش

ي لعقارات المحفظة االستثمار�ة اإلضاف�ة. 
 القانوىن

 مدارس المناهج -١

 مدارس المناهج م العقاراس

 ٢صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري  اسم مالك العقار

 مجمع تعل��ي  ن�ع العقار

 الممل�ة الع���ة السعود�ة / ال��اض الدولة / المدينة

/ الشارع  �ي الغدير، شارع نهر الن�ل، ال��اض ال�ي

) الموقع  مخطط (كرو�ي

 

 https://goo.gl/maps/xQW76FMYwMBuNbK29 رابط الموقع

 ٣١٠١٠٦٠٦٤٧٠٢ رقم الصك

 هـ١٤٤٢\ ٠١\ ٢٦ تار�ــــخ الصك

 م�ت م��ــع ٩٬٢٠٠ مساحة األرض 

 مساحة البناء

 (بحسب رخصة البناء)

 م�ت م��ــع ١٢٬٣٨٨

 أدوار ٣ عدد األدوار

https://goo.gl/maps/xQW76FMYwMBuNbK29
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ن (ر�اض أطفال  مدرسة وأعدادهاأنواع الوحدات  ي  –بنات و�نني
 ثانوي) -متوسط  –ابتداىئ

 %١٠٠ �سبة إشغال العقار

تار�ــــخ إتمام إ�شاء المبين 
 (بحسب شهادة إتمام البناء)

ي عام 
كما   م بحسب مستندات االستالم الداخل�ة.  ٢٠٠٥شهادة إتمام البناء غ�ي متوفرة وتم االنتهاء من إتمام بناء المبىن �ن

ي 
 أنه تتوفر رخصة التشغ�ل الصادرة من وزارة التعل�م وشهادة كشف وصالح�ة منشأة تعل�م�ة الصادرة من الدفاع المدىن

اء العقار (بدون  تكلفة �ش
احتساب مصار�ف 

 االستحواذ)

ن  ر�ال  ٥٥٬٢٢٠٬٠٠٠ ن من التقي�مات المستقلة المعدة من قبل مق�مني ي الثنني ي �ساوي المتوسط الحساىب سعودي والىت
ن المعتمدين ن معتمدين من الهيئة السعود�ة للمق�مني  مستقلني

اء العقار االجمال�ة  تكلفة �ش
(شاملة جميع مصار�ف 

 االستحواذ)*

 ر�ال سعودي ٥٨٬٣٩٥٬١٥٠

 المستأجر)(عقار أحادي  ١ عدد المستأج��ن 

 عقد اإل�جار عن نبذە

كة نبعة التعل�م�ة اسم المستأجر  �ش

ن (ر�اض أطفال  االستخدام ي  –مدرسة بنات و�نني
 ثانوي) -متوسط  –ابتداىئ

 م ٠١/٠١/٢٠١٨ تار�ــــخ بدء العقد

 لطب�عة العقد ١٥ مدة العقد
�
 سنة م�الد�ة ملزمة وفقا

ي السنة الثالثة  %٦٫٧ ال��ادات اإل�جار�ة
 م)٢٠٢٤كل أر�ــع سنوات (أي بدا�ة من سنة   %٦م) ، �ليها ٢٠٢٠(�ن

 م٣١/١٢/٢٠٣٢ تار�ــــخ انتهاء العقد

 م٢٠٢١بدا�ة من  سنة ١٢ المدة المتبق�ة النتهاء العقد 

 (من بدا�ة العقد حىت نهايته) ر�ال سعودي ٦٣٬٢٠١٬٦٦٤  إجما�ي ق�مة العقد

 ر�ال سعودي ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ مجمل اإل�جار السنوي

تكال�ف إدارة األمالك وتكال�ف 
 إدارة التشغ�ل وتكال�ف الخدمات

 ال يتحمل الصندوق أي من هذە التكال�ف ح�ث يتحملها المستأجر بموجب عقد اإل�جار

ي اإل�جار السنوي
 ر�ال سعودي ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ صا�ن

�سبة العائد اإلجما�ي السنوي 
اء العقار  من تكلفة �ش

٧٫٢٤% 
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ي 
السنوي �سبة العائد الصا�ن

اء العقار  من تكلفة �ش
 االجمال�ة

٦٫٨٥% 

 نصف سنوي ط��قة دفع اإل�جار

ام المستأجر ن  ال يوجد ضمانات ال�ت

وط إلغاء العقد ي للمستأجر مدته  أهم �ش ي الحاالت التال�ة:  ٦٠�حق للمؤجر فسخ العقد بموجب إخطار كتاىب
 يوم �ن

 إخالل المؤجر ببنود العقد. إذا فسخ المستأجر العقد قبل التار�ــــخ المحدد بدون  .١
ي المواع�د المحددة.  .٢

م المستأجر �سداد األجرة السن��ة ودفعاتها �ن ن  إذا لم �ل�ت

ي للمستأجر مدته  اماته التعاقد�ة ولم يتخذ أي  ٦٠�حق للمستأجر فسخ العقد بموجب إخطار كتاىب ن يوم إذا أخل المؤجر بال�ت
 إجراء لمعالجة ذلك

اإليرادات اإل�جار�ة السن��ة 
 آلخر ثالث سنوات

 ق�مة اإل�جار السنة

 ر�ال سعودي ٣٬٧٥٠٬٠٠٠ ٢٠١٨

 ر�ال سعودي ٣٬٧٥٠٬٠٠٠ ٢٠١٩

 ر�ال سعودي  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠٢٠
 

اءة األهل�ة -٢  مدارس دار ال�ب

اءة األهل�ة اسم العقار  مدارس دار ال�ب

  ٢صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري  اسم مالك العقار

 تعل��ي مجمع  ن�ع العقار

 الممل�ة الع���ة السعود�ة/ ال��اض الدولة / المدينة

/ الشارع جس، شارع السنبلة، ال��اض ال�ي  �ي ال�ن
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) الموقع  مخطط (كرو�ي

 

 https://goo.gl/maps/uES1SHDNgoJ2 رابط الموقع

 ٢١٠١٢٠٠٤٩٣٦٢ رقم الصك

 هـ١٤٤٠\ ٠٨\ ١٢ تار�ــــخ الصك

 م�ت م��ــع ١٥٬٣٨٥ مساحة األرض

مساحة البناء (بحسب رخصة 
 البناء)

  م��ــع�ت م ٣٥٬٠٠٠

 دور�ن عدد األدوار

ن (ر�اض أطفال  أنواع الوحدات وأعدادها ي  –مدرسة بنات و�نني
 ثانوي) -متوسط  –ابتداىئ

 %١٠٠ �سبة إشغال العقار

تار�ــــخ إتمام إ�شاء المبين 
 (بحسب شهادة إتمام البناء)

 هـ١٤٣٧\ ٠٦\ ٢٩شهادة إتمام البناء صادرة بتار�ــــخ 

اء العقار (بدون  تكلفة �ش
 احتساب مصار�ف االستحواذ)

ن من التقي�مات  ١٥٦٬٦٢٥٬٠٠٠ ي الثنني ي �ساوي المتوسط الحساىب ن ر�ال سعودي والىت المستقلة المعدة من قبل مق�مني
ن المعتمدين ن معتمدين من الهيئة السعود�ة للمق�مني  مستقلني

اء العقار االجمال�ة  تكلفة �ش
(شاملة جميع مصار�ف 

 االستحواذ)*

 ر�ال سعودي ١٦٥٬٦٣٠٬٩٣٨

 (عقار أحادي المستأجر) ١ عدد المستأج��ن

 

https://goo.gl/maps/uES1SHDNgoJ2
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 نبذە عن عقد اإل�جار

كة المص�ف  اسم المستأجر  للتعل�م�ش

ن (ر�اض أطفال  االستخدام ي  –مدرسة بنات و�نني
 ثانوي) -متوسط  –ابتداىئ

 م ٢٠/٠٧/٢٠١٦ تار�ــــخ بدء العقد

ي العقد ٢٥ مدة العقد
 �ن

ً
 لما ورد �احة

�
ن وفقا  سنة م�الد�ة ملزمة للطرفني

 م٢٠١٩سنوات بدا�ة من سنة  ٣كل   %٧٫٥ ال��ادات اإل�جار�ة

 م١٩/٠٧/٢٠٤١ تار�ــــخ انتهاء العقد

 م٢٠٢١سنة بدا�ة من  ٢٠ المدة المتبق�ة النتهاء العقد

 (من بدا�ة العقد حىت نهايته)  ر�ال سعودي ٣٤٦٬٩١٢٬٢٠٤ إجما�ي ق�مة العقد

 ر�ال سعودي ١١٬٢٨٧٬٥٠٠ مجمل اإل�جار السنوي

تكال�ف إدارة األمالك وتكال�ف إدارة التشغ�ل 
 أي من هذە التكال�ف ح�ث يتحملها المستأجر بموجب عقد اإل�جارال يتحمل الصندوق  وتكال�ف الخدمات

ي اإل�جار السنوي
 ر�ال سعودي ١١٬٢٨٧٬٥٠٠ صا�ن

اء  �سبة العائد اإلجما�ي السنوي من تكلفة �ش
 %٧٫٢١ العقار

اء  ي السنوي من تكلفة �ش
�سبة العائد الصا�ن

 %٦٫٨١ العقار االجمال�ة

 نصف سنوي ط��قة دفع اإل�جار

ام المستأجر ضمانات ن ر�ال سعودي من السنة الثان�ة حىت نها�ة العقد.  ٣٣٧٬٢٨٧٬٢٠٥سند ألمر بق�مة إجمال�ة قدرها  ٢٤عدد  ال�ت
 ر�ال سعودي ٢٩٣٬٧١٢٬٢٠٤سند ألمر بق�مة إجمال�ة قدرها  ٢٠ح�ث أن عدد السندات المتبق�ة هو 

وط إلغاء العقد ي الحاالت التال�ة فسخ العق أهم �ش
ي حال عدم تصحيح المستأجر للمخالفة الموضحة من قبل �حق للمؤجر �ن

د �ن
ي مدته   يوم:  ٣٠المؤجر بموجب إخطار كتاىب

ي المواع�د المحددة.  .١
 إذا لم �قم المستأجر �سداد األجرة السن��ة �ن

اماته العقد�ة.  .٢ ن  بأي من ال�ت
�
 إذا أخل المستأجر إخالً� جوه��ا

ي  .٣
ن المؤجرة �ن غرض آخر غ�ي المتفق عل�ه بدون الحصول إذا مارس المستأجر استخدام العني

 ع� موافقة خط�ة من المؤجر. 
 للغ�ي بدون الحصول ع� موافقة خط�ة من المؤجر.  .٤

�
 إذا تنازل المستأجر عن العقد كل�ا

 إذا أعلن إفالس المستأجر أو إعسارە أو وضعت أعماله تحت التصف�ة.  .٥
ر  ن فسخ العقد إذا لحق بالعقار أي �ن أو تدم�ي (دون أن �كون ذلك بخطأ المستأجر) �حق ألي من الطرفني

، ٣وتعذر ع� المؤجر إعادة العقار ا� حالته السابقة خالل  ر أو التدم�ي مع  أشهر من تار�ــــخ وق�ع ال�ن
ن ع� أصول المحفظة كاملة.   مالحظة وجود تأمني
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اإليرادات اإل�جار�ة السن��ة آلخر ثالث 
 سنوات

 ق�مة اإل�جار السنة

 ر�ال سعودي ١٠٬٥٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٨

 ر�ال سعودي ١١٬٢٨٧٬٥٠٠ ٢٠١٩

 ر�ال سعودي ١١٬٢٨٧٬٥٠٠ ٢٠٢٠
 

ا -٣  مركز إ�س�ت

ا  اسم العقار  الدمام –مركز إ�س�ت

  ٢صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري  اسم مالك العقار

 مركز تجاري ن�ع العقار

 الممل�ة الع���ة السعود�ة / الدمام الدولة / المدينة

/ الشارع  �ي الع����ة، ط��ق الخليج، الدمام ال�ي

) الموقع  مخطط (كرو�ي

 

 https://goo.gl/maps/cw4UKNqcWpq رابط الموقع

 رقم الصك
 ٤٣٠١١٢٠١٩١٥٠الصك األول:  -
-  : ي

 ٥٣٠١٠٨٠٢٤٤٥٠الصك الثاىن
 ٣٣٠١٢٦٠٠٠٣٩٩الثالث: الصك  -

 تار�ــــخ الصك
 هـ١٤٤٢\ ٠٢\ ١٩الصك األول:  -
-  : ي

 هـ١٤٤٢\ ٠٢\ ١٩الصك الثاىن
 هـ١٤٤٢\ ٠٢\ ١٩الصك الثالث:  -

 م�ت م��ــع ٨٬٢٥٨ مساحة األرض

 م�ت م��ــع ٣٬٦٠٠ مساحة البناء (بحسب رخصة البناء)

 دور واحد عدد األدوار

 معرض تجاري أنواع الوحدات وأعدادها

 طریق الخلیج

س
ور

الن
ع 

ار
 ش

https://goo.gl/maps/cw4UKNqcWpq
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 %١٠٠ العقار�سبة إشغال 

تار�ــــخ إتمام إ�شاء المبين (بحسب شهادة 
 إتمام البناء)

ي عام 
م .كما أنه تتوفر رخصة  ٢٠٠٨شهادة إتمام البناء غ�ي متوفرة وتم االنتهاء من إتمام بناء المبىن �ن

 م٢٠٢٤�شاط تجاري صادرة من وزارة الشؤون البلد�ة والقرو�ة تنت�ي بتار�ــــخ 

اء العقار (بدون  احتساب مصار�ف تكلفة �ش
 االستحواذ)

ن من التقي�مات المستقلة المعدة من  ٥٠٬٠٥٠٬٠٠٠ ي الثنني ي �ساوي المتوسط الحساىب ر�ال سعودي والىت
ن المعتمدين ن معتمدين من الهيئة السعود�ة للمق�مني ن مستقلني  قبل مق�مني

اء العقار االجمال�ة (شاملة جميع  تكلفة �ش
 عودير�ال س ٥٢٬٩٢٧٬٨٧٥ مصار�ف االستحواذ)*

 (عقار أحادي المستأجر) ١ عدد المستأج��ن
 

 نبذە عن عقد اإل�جار

ون�ات اسم المستأجر كة المتحدة لإلل��ت  ال�ش

 مركز تجاري االستخدام

 م ٠١/٠٧/٢٠١٥ تار�ــــخ بدء العقد

ي العقد ١٨ مدة العقد
 �ن

ً
 لما ورد �احة

�
ن وفقا  سنة م�الد�ة ملزمة للطرفني

 م)٢٠١٨كل ثالث سنوات (بدا�ة من   %٤٫٠ ال��ادات اإل�جار�ة

 م ٣٠/٠٦/٢٠٣٣ تار�ــــخ انتهاء العقد

 م٢٠٢١سنة بدا�ة من  ١٢ المدة المتبق�ة النتهاء العقد

 ر�ال سعودي (من بدا�ة العقد حىت نهايته) ٦٩٬٦٤٦٬٢٤٢ إجما�ي ق�مة العقد

 ر�ال سعودي ٣٬٧٨٥٬٦٠٠ مجمل اإل�جار السنوي

إدارة التشغ�ل وتكال�ف  تكال�ف إدارة األمالك وتكال�ف
 الخدمات

 ال يتحمل الصندوق أي من هذە التكال�ف ح�ث يتحملها المستأجر بموجب عقد اإل�جار 

ي اإل�جار السنوي
 ر�ال سعودي ٣٬٧٨٥٬٦٠٠ صا�ن

اء العقار  %٧٫٥٦ �سبة العائد اإلجما�ي السنوي من تكلفة �ش

اء العقار  ي السنوي من تكلفة �ش
 %٧٫١٥ االجمال�ة�سبة العائد الصا�ن

 سنوي ط��قة دفع اإل�جار

ام المستأجر ن  ضمانات ال�ت
ر�ال سعودي من السنة الثان�ة  ٦٦٬١٤٦٬٢٤٢سند ألمر بق�مة إجمال�ة قدرها  ١٧عدد 

سند بق�مة إجمال�ة  ١٢حىت نها�ة العقد. ح�ث أن عدد السندات المتبق�ة 
 ر�ال سعودي ٤٨٬٢٢٦٬٢٤٢

وط إلغاء العقد  أهم �ش

ي حال عدم تصحيح المستأجر للمخالفة �حق 
ي الحاالت التال�ة فسخ العقد �ن

للمؤجر �ن
ي مدته   يوم:  ١٥الموضحة من قبل المؤجر بموجب إخطار كتاىب

ي المواع�د المحددة .١
 إذا لم �قم المستأجر �سداد األجرة السن��ة �ن

ي العقد.  .٢
اماته الواردة �ن ن  إذا أخل المستأجر بأي من ال�ت
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ي غرض آخر غ�ي المتفق عل�ه إذا مارس المستأجر  .٣
ن المؤجرة �ن استخدام العني

 بدون الحصول ع� موافقة خط�ة من المؤجر. 
 للغ�ي بدون الحصول ع� موافقة خط�ة  .٤

�
إذا تنازل المستأجر عن العقد كل�ا

 من المؤجر. 
 إذا أعلن إفالس المستأجر أو إعسارە أو وضعت أعماله تحت التصف�ة.  .٥

 

 �ة آلخر ثالث سنواتاإليرادات اإل�جار�ة السن� 

 ق�مة اإل�جار السنة

 ر�ال سعودي ٣٬٦٤٠٬٠٠٠ ٢٠١٨

 ر�ال سعودي ٣٬٦٤٠٬٠٠٠ ٢٠١٩

 ر�ال سعودي ٣٬٦٤٠٬٠٠٠ ٢٠٢٠

 

 ركز الحمراء بالزام -٤

 مركز الحمراء بالزا اسم العقار

  ٢صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري  اسم مالك العقار

 مركز تجاري ن�ع العقار

 الممل�ة الع���ة السعود�ة / ال��اض الدولة / المدينة

/ الشارع  �ي المنصورة، شارع البطحاء، ال��اض ال�ي

) الموقع  مخطط (كرو�ي

 

 https://goo.gl/maps/QwgLH45K5LP2 رابط الموقع

 ٣١٠١١٤٠٥٠٧٣٦الصك األول:  - رقم الصك

-  : ي
 ٣١٠١٢٢٠٤٦٣٤٢الصك الثاىن

 ٤١٠١٢٢٠٤٦٣٤١الصك الثالث:  -

https://goo.gl/maps/QwgLH45K5LP2
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 ٧١٠١١٤٠٥٠٧٣٩الصك الرابع:  -

 ٤١٠١١٣٠٨٦٩٢٤الصك الخامس:  -

 هـ١٤٤٢\ ٠١\ ٢٧الصك األول:  - تار�ــــخ الصك

-  : ي
 هـ١٤٤٢\ ٠١\ ٢٦الصك الثاىن

 هـ١٤٤٢\ ٠١\ ٢٦الصك الثالث:  -

 هـ١٤٤٢\ ٠١\ ٢٧الصك الرابع:  -

 هـ١٤٤٢\ ٠١\ ٢٨الصك الخامس:  -

 م�ت م��ــع ٢١٬١٢٠ مساحة األرض

مساحة البناء (بحسب رخصة 
 البناء)

 م�ت م��ــع ٩٬٦٥١

 دور واحد عدد األدوار

 معرض تجاري ٥٤ أنواع الوحدات وأعدادها

 %١٠٠ �سبة إشغال العقار

تار�ــــخ إتمام إ�شاء المبين 
 (بحسب شهادة إتمام البناء)

 م ٢٠٠٩ه أي عام ١٤٣١\ ٠١\ ١١شهادة إتمام البناء صادرة بتار�ــــخ  

اء العقار (بدون  تكلفة �ش
 احتساب مصار�ف االستحواذ)

ن  ٦٧٬٣٩٥٬٠٠٠ ن من التقي�مات المستقلة المعدة من قبل مق�مني ي الثنني ي �ساوي المتوسط الحساىب ر�ال سعودي والىت
ن  ن معتمدين من الهيئة السعود�ة للمق�مني  المعتمدينمستقلني

اء العقار االجمال�ة  تكلفة �ش
(شاملة جميع مصار�ف 

 االستحواذ)*

 ر�ال سعودي ٧١٬٢٧٠٬٢١٣

 (عقار أحادي المستأجر) ١ عدد المستأج��ن

 نبذە عن عقد اإل�جار

كة الموحدة للتط��ر العقاري  اسم المستأجر  ال�ش

 تأج�ي وحدات مركز الحمراء بالزا االستخدام

 م ٠٧/٠١/٢٠١٦ العقدتار�ــــخ بدء 

ي العقد ١٠ مدة العقد
 �ن

ً
 لما ورد �احة

�
ن وفقا  سنوات م�الد�ة ملزمة للطرفني

ي السنة السادسة ( %١٢٫٠ ال��ادات اإل�جار�ة
 م)٢٠٢١�ن
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 م ٠٦/٠١/٢٠٢٦ تار�ــــخ انتهاء العقد

 م٢٠٢١سنوات بدا�ة من  ٥ المدة المتبق�ة النتهاء العقد

 ر�ال سعودي (من بدا�ة العقد حىت نهايته) ٥١٬٣٦٥٬٠٠٠ إجما�ي ق�مة العقد

 ر�ال سعودي ٥٬٤٣٢٬٠٠٠ مجمل اإل�جار السنوي

تكال�ف إدارة األمالك وتكال�ف 
إدارة التشغ�ل وتكال�ف 

 الخدمات

 ال يتحمل الصندوق أي من هذە التكال�ف ح�ث يتحملها المستأجر بموجب عقد اإل�جار

ي اإل�جار السنوي
 ر�ال سعودي ٥٬٤٣٢٬٠٠٠ صا�ن

�سبة العائد اإلجما�ي السنوي 
اء العقار  من تكلفة �ش

٨٫٠٦% 

ي السنوي من 
�سبة العائد الصا�ن

اء العقار االجمال�ة  تكلفة �ش
٧٫٦٢% 

 سنوي ط��قة دفع اإل�جار

ام المستأجر ن حىت نها�ة العقد. ح�ث أن عدد ر�ال سعودي من السنة الثان�ة  ٤٦٬٥١٥٬٠٠٠سند ألمر بق�مة إجمال�ة قدرها  ٩عدد  ضمانات ال�ت
 ر�ال سعودي ٢٧٬١١٥٬٠٠٠سندات بق�مة إجمال�ة قدرها  ٥السندات المتبق�ة هو 

وط إلغاء العقد ي حال عدم تصحيح المستأجر للمخالفة الموضحة من قبل المؤجر  أهم �ش
ي الحاالت التال�ة فسخ العقد �ن

�حق للمؤجر �ن
ي مدته   يوم:  ٩٠بموجب إخطار كتاىب

ي المواع�د المحددة. إذا لم � .١
 قم المستأجر �سداد األجرة السن��ة �ن

ي ص�انته للمركز التجاري.  .٢
 إذا قام المستأجر ب�همال جس�م �ن

إذا قام المستأجر بتشغ�ل المركز بط��قة غ�ي مجد�ة مما أدى ا� ترك المستأج��ن الذين �شغلون نصف  .٣
�ة للمركز.   المساحات التأج�ي

ي غرض آخر غ�ي المتفق عل�ه بدون الحصول ع� موافقة إذا مارس المستأجر استخدام  .٤
ن المؤجرة �ن العني

 خط�ة من المؤجر. 

 للغ�ي بدون الحصول ع� موافقة خط�ة من المؤجر.  .٥
�
 إذا تنازل المستأجر عن العقد كل�ا

 إذا أعلن إفالس المستأجر أو إعسارە أو وضعت أعماله تحت التصف�ة.  .٦

اإليرادات اإل�جار�ة السن��ة 
 ثالث سنواتآلخر 

 ق�مة اإل�جار السنة

 ر�ال سعودي ٤٬٨٥٠٬٠٠٠ ٢٠١٨

 ر�ال سعودي ٤٬٨٥٠٬٠٠٠ ٢٠١٩

 ر�ال سعودي ٤٬٨٥٠٬٠٠٠ ٢٠٢٠
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 مدارس العل�ا األهل�ة -٥

 مدارس العل�ا األهل�ة اسم العقار

  ٢صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري  اسم مالك العقار

 مجمع تعل��ي  ن�ع العقار

 الممل�ة الع���ة السعود�ة / ال��اض الدولة / المدينة

/ الشارع ،ال��اض ال�ي ن  �ي المرسالت، شارع عبدالع��ز أبو حسني

) الموقع  مخطط (كرو�ي

 

 https://goo.gl/maps/YNF6YQukZHL2 رابط الموقع

 ٣١٠١٢٢٠٤٦٣٣٩ رقم الصك

 هـ١٤٤٢\ ٠١\ ٢٦ تار�ــــخ الصك

 م�ت م��ــع ١٠٬٥٠٠ مساحة األرض

 م�ت م��ــع ١٤٬٣٤٩ مساحة البناء (بحسب رخصة البناء)

 أدوار ٣ عدد األدوار

ن (ر�اض أطفال  أنواع الوحدات وأعدادها ي  –مدرسة بنات و�نني
 ثانوي) -متوسط  –ابتداىئ

 %١٠٠ �سبة إشغال العقار

https://goo.gl/maps/YNF6YQukZHL2
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ي عام  تار�ــــخ إتمام إ�شاء المبين (بحسب شهادة إتمام البناء)
م بحسب  ٢٠٠٠شهادة إتمام البناء غ�ي متوفرة وتم االنتهاء من إتمام بناء المبىن �ن

 مستندات االستالم الداخل�ة. كما يتوفر ترخ�ص مدرسة أهل�ة صادر من وزارة التعل�م

اء  ن من التقي�مات  ٦٠٬٢٤٥٬٠٠٠ العقار (بدون احتساب مصار�ف االستحواذ)تكلفة �ش ي الثنني ي �ساوي المتوسط الحساىب ر�ال سعودي والىت
ن  ن معتمدين من الهيئة السعود�ة للمق�مني ن مستقلني المستقلة المعدة من قبل مق�مني

 المعتمدين

اء العقار االجمال�ة (شاملة جميع مصار�ف االستحواذ)*  ر�ال سعودي ٦٣٬٧٠٩٬٠٨٨ تكلفة �ش

 (عقار أحادي المستأجر) ١ عدد المستأج��ن

 نبذە عن عقد اإل�جار

كة تدر�س المحدودة  اسم المستأجر  �ش

ن (ر�اض أطفال  االستخدام ي  –مدرسة بنات و�نني
 ثانوي) -متوسط  –ابتداىئ

 م ١٢/٠٥/٢٠١٥ تار�ــــخ بدء العقد

ن  ١٨ مدة العقد ي العقدسنة م�الد�ة ملزمة للطرفني
 �ن

ً
 لما ورد �احة

�
 وفقا

 م)٢٠١٨كل ثالث سنوات (بدا�ة من   %٩ ال��ادات اإل�جار�ة

 م ١١/٠٥/٢٠٣٣ تار�ــــخ انتهاء العقد

 م٢٠٢١سنة بدا�ة من  ١٢ المدة المتبق�ة النتهاء العقد

 ر�ال سعودي (من بدا�ة العقد حىت نهايته) ٩٠٬٢٨٠٬٠١٤ إجما�ي ق�مة العقد

 ر�ال سعودي ٤٬٧٥٢٬٤٠٠ السنويمجمل اإل�جار 

 ال يتحمل الصندوق أي من هذە التكال�ف ح�ث يتحملها المستأجر بموجب عقد اإل�جار تكال�ف إدارة األمالك وتكال�ف إدارة التشغ�ل وتكال�ف الخدمات

ي اإل�جار السنوي
 ر�ال سعودي ٤٬٧٥٢٬٤٠٠ صا�ن

اء العقار  %٧٫٨٩ �سبة العائد اإلجما�ي السنوي من تكلفة �ش

اء العقار االجمال�ة ي السنوي من تكلفة �ش
 %٧٫٤٦ �سبة العائد الصا�ن

 نصف سنوي ط��قة دفع اإل�جار
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ام المستأجر ن ر�ال سعودي من السنة الثان�ة  ٨٦٬٢٨٠٬٠١٤سند ألمر بق�مة إجمال�ة قدرها  ١٧عدد  ضمانات ال�ت
بق�مة إجمال�ة قدرها سند  ١٢حىت نها�ة العقد. ح�ث أن عدد السندات المتبق�ة هو 

 ر�ال سعودي ٦٥٬٢٠٠٬٠١٤

وط إلغاء العقد ي حال عدم تصحيح المستأجر للمخالفة  أهم �ش
ي الحاالت التال�ة فسخ العقد �ن

�حق للمؤجر �ن
ي مدته   يوم:  ٣٠الموضحة من قبل المؤجر بموجب إخطار كتاىب

ي المواع�د المحددة.  .١
 إذا لم �قم المستأجر �سداد األجرة السن��ة �ن

اماته الواردة بالعقد. إذ .٢ ن  ا أخل المستأجر بأي من ال�ت

ي غرض آخر غ�ي المتفق  .٣
ن المؤجرة �ن إذا مارس المستأجر استخدام العني

 عل�ه بدون الحصول ع� موافقة خط�ة من المؤجر. 

 للغ�ي بدون الحصول ع� موافقة خط�ة  .٤
�
إذا تنازل المستأجر عن العقد كل�ا

 من المؤجر. 

 ر أو إعسارە أو وضعت أعماله تحت التصف�ة. إذا أعلن إفالس المستأج .٥

 

 اإليرادات اإل�جار�ة السن��ة آلخر ثالث سنوات 

 ق�مة اإل�جار السنة

 ر�ال سعودي ٤٬٣٦٠٬٠٠٠ ٢٠١٨

 ر�ال سعودي ٤٬٣٦٠٬٠٠٠ ٢٠١٩

 ر�ال سعودي ٤٬٣٦٠٬٠٠٠ ٢٠٢٠

 
 

 هاي�ب بندة -٦

 هاي�ب بندة اسم العقار 

  ٢صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري  اسم مالك العقار 

 تجاري ن�ع العقار

 الممل�ة الع���ة السعود�ة / الدمام الدولة / المدينة

/ الشارع  �ي النور، شارع الملك سعود، الدمام ال�ي
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) الموقع  مخطط (كرو�ي

 

 https://goo.gl/maps/2mWcrifjkjdW6xdk8 رابط الموقع

  ٣٣٠١٠٦٠٢٦٥٨١صك المعرض:  - رقم الصك

 ٣٣٠١١٢٠١٩١٤٩صك المواقف:  -

 هـ١٤٤٠\ ١٠\ ٣٠صك المعرض:  - تار�ــــخ الصك

 هـ١٤٤٢\ ٠٢\ ١٩صك المواقف:  -

 م�ت م��ــع ١٣٬٨٠٦ مساحة األرض 

 م�ت م��ــع ٥٬٢٤٨ مساحة البناء (بحسب رخصة البناء)

 دور واحد عدد األدوار

 تجار�ةهاي�ب ماركت ومعارض  أنواع الوحدات وأعدادها

 %١٠٠ �سبة إشغال العقار

ي عام  تار�ــــخ إتمام إ�شاء المبين (بحسب شهادة إتمام البناء)
م  ٢٠١٤شهادة إتمام البناء غ�ي متوفرة وتم االنتهاء من إتمام بناء المبىن �ن

بحسب مستندات االستالم الداخل�ة. كما تتوفر رخصة �شاط تجاري صادرة من أمانة 
ق�ة  المنطقة ال�ش

اء العقار (بدون احتساب مصار�ف االستحواذ) تكلفة ن من التقي�مات  ٦٦٬٢٨٥٬٠٠٠ �ش ي الثنني ي �ساوي المتوسط الحساىب ر�ال سعودي والىت
ن  ن معتمدين من الهيئة السعود�ة للمق�مني ن مستقلني المستقلة المعدة من قبل مق�مني

 المعتمدين

اء العقار االجمال�ة (شاملة جميع مصار�ف   ر�ال سعودي ٧٠٬٠٩٦٬٣٨٨ االستحواذ)*تكلفة �ش
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 (عقار أحادي المستأجر) ١ عدد المستأج��ن 

 نبذە عن عقد اإل�جار

كة الع����ة بندة المتحدة اسم المستأجر  �ش

 تجاري االستخدام

تم تأج�ي هذا العقار بموجب عقدين إ�جار مع المستأجر، أحدهما �خص المعرض واألخر �خص  تار�ــــخ بدء العقد
 المعرض.  مواقف

 م٠١/١٠/٢٠١٤ف�ما �خص عقد إ�جار المعرض: 

 م٢٣/٠٣/٢٠١٥ف�ما �خص عقد إ�جار المواقف: 

سنوات فقط  ١٠سنة م�الد�ة ملزمة للمؤجر وتكون أول  ٢٠ف�ما �خص عقد إ�جار المعرض:  مدة العقد
ي العقد

 �ن
ً
 لما ورد �احة

�
 ملزمة للمستأجر وذلك وفقا

  ١٩ف�ما �خص عقد إ�جار المواقف: 
ً
 لما ورد �احة

�
ن وفقا سنة م�الد�ة وستة أشهر ملزمة للطرفني

ي العقد
 �ن

 م)٢٠١٩سنوات للمعرض التجاري (بدا�ة من  ٥كل   %٥٫٠ ال��ادات اإل�جار�ة

 م)٢٠٢٠سنوات ألرض المواقف (بدا�ة من  ٥كل   %٧٫٥

 م٣٠/٠٩/٢٠٣٤ تار�ــــخ انتهاء العقد

 م٢٠٢١بدا�ة من سنة  ١٣ المدة المتبق�ة النتهاء العقد 

 ر�ال سعودي (من بدا�ة العقد حىت نهايته) ١٠١٬٧٤٦٬٦٩٤ إجما�ي ق�مة العقود

 ر�ال سعودي ٤٬٩٧٥٬٥٠٠ مجمل اإل�جار السنوي

تكال�ف إدارة األمالك وتكال�ف إدارة التشغ�ل وتكال�ف 
 الخدمات

 ال يتحمل الصندوق أي من هذە التكال�ف ح�ث يتحملها المستأجر بموجب عقد اإل�جار  

ي اإل�جار السنوي
 ر�ال سعودي ٤٬٩٧٥٬٥٠٠ صا�ن

اء العقار  %٧٫٥١ �سبة العائد اإلجما�ي السنوي من تكلفة �ش

اء العقار  ي السنوي من تكلفة �ش
�سبة العائد الصا�ن

 االجمال�ة 
٧٫١٠% 

 ر�ــع سنوي ارط��قة دفع اإل�ج

ام المستأجر ن  ال يوجد ضمانات ال�ت
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وط إلغاء العقد تم تأج�ي هذا العقار بموجب عقدين إ�جار مع المستأجر، أحدهما �خص المعرض واألخر �خص  أهم �ش
مواقف المعرض. ف�ما �خص عقد اإل�جار المتعلق بالمعرض، �حق للمؤجر فسخ العقد إذا لم 

 
�
ي المواع�د المحددة وذلك بعد إخطارە بذلك التقص�ي وفقا

�قم المستأجر �سداد األجرة السن��ة �ن
 لعقد. لبنود ا

كما �حق للمؤجر بموجب كال العقدين فسخ العقد إذا تم إعالن إفالس المستأجر أو إعسارە أو 
 وضعت أعماله تحت التصف�ة. 

 اإليرادات اإل�جار�ة السن��ة آلخر ثالث سنوات 

 ق�مة اإل�جار السنة

 ر�ال سعودي ٤٬٧١٠٬٠٠٠ ٢٠١٨

 ر�ال سعودي ٤٬٨٨٥٬٥٠٠ ٢٠١٩

 ر�ال سعودي ٤٬٩٧٥٬٥٠٠ ٢٠٢٠

 
 

 مدارس أمجاد قرطبة األهل�ة -٧

 مدارس أمجاد قرطبة األهل�ة اسم العقار 

  ٢صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري  اسم مالك العقار 

 مجمع تعل��ي  ن�ع العقار

 الممل�ة الع���ة السعود�ة / ال��اض الدولة / المدينة

/ الشارع  �ي قرطبة، شارع را�ه، ال��اض ال�ي

) الموقع  مخطط (كرو�ي

 

 https://goo.gl/maps/VdXfhaMdUeTk6UKQ9 رابط الموقع

https://goo.gl/maps/VdXfhaMdUeTk6UKQ9
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 ٧١٠١٠٥٠٥٨٨٩٠ رقم الصك

 هـ١٤٤٢\ ٠١\ ٢٧ تار�ــــخ الصك

 م�ت م��ــع ١٤٬٣٠٠ مساحة األرض 

 م�ت م��ــع ٣٣٬٢٨٦ البناء)مساحة البناء (بحسب رخصة 

 أدوار ٣ عدد األدوار

ن (ر�اض أطفال  أنواع الوحدات وأعدادها ي  –مدرسة بنات و�نني
 ثانوي) -متوسط  –ابتداىئ

 %١٠٠ �سبة إشغال العقار

ي عام شهادة إتمام البناء غ�ي متوفرة وتم االنتهاء من إتمام  تار�ــــخ إتمام إ�شاء المبين (بحسب شهادة إتمام البناء)
م بحسب  ٢٠١٣بناء المبىن �ن

 مستندات االستالم الداخل�ة. كما يتوفر ترخ�ص مدرسة أهل�ة صادر من وزارة التعل�م

اء العقار (بدون احتساب مصار�ف االستحواذ) ن من التقي�مات  ١١٥٬٥٠٠٬٠٠٠ تكلفة �ش ي الثنني ي �ساوي المتوسط الحساىب ر�ال سعودي والىت
ن المستقلة المعدة من قبل مق�م ن معتمدين من الهيئة السعود�ة للمق�مني ن مستقلني ني

 المعتمدين

اء العقار االجمال�ة (شاملة جميع مصار�ف االستحواذ)*  ر�ال سعودي ١٢٢٬١٤١٬٢٥٠ تكلفة �ش

 (عقار أحادي المستأجر) ١ عدد المستأج��ن 

 نبذە عن عقد اإل�جار

كة أمجاد قرطبة للخدمات التعل�م�ة اسم المستأجر  �ش

ن (ر�اض أطفال  االستخدام ي  –مدرسة بنات و�نني
 ثانوي) -متوسط  –ابتداىئ

 م ٠١/٠٢/٢٠١٧ تار�ــــخ بدء العقد

 لطب�عة العقد ١٥ مدة العقد
�
 سنة م�الد�ة ملزمة وفقا

كل خمس سنوات (بدا�ة من   %٧م)، �ليها ٢٠١٨كل سنة للثالث سنوات األو� (بدا�ة من   %٥ ال��ادات اإل�جار�ة
 م)٢٠٢٥

 م٣١/٠١/٢٠٣٢ تار�ــــخ انتهاء العقد

 م٢٠٢١سنة بدا�ة من  ١١ المدة المتبق�ة النتهاء العقد 

 ر�ال سعودي (من بدا�ة العقد حىت نهايته) ١٢٨٬٠٥٩٬٩٥٨ إجما�ي ق�مة العقد
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 ر�ال سعودي ٨٬٣٢٨٬٣٩٤ مجمل اإل�جار السنوي

تكال�ف إدارة األمالك وتكال�ف إدارة التشغ�ل وتكال�ف 
 الخدمات

 ال يتحمل الصندوق أي من هذە التكال�ف ح�ث يتحملها المستأجر بموجب عقد اإل�جار  

ي اإل�جار السنوي
 ر�ال سعودي ٨٬٣٢٨٬٣٩٤ صا�ن

اء العقار  %٧٫٢١ �سبة العائد اإلجما�ي السنوي من تكلفة �ش

اء العقار  ي السنوي من تكلفة �ش
�سبة العائد الصا�ن

 االجمال�ة 
٦٫٨٢% 

 نصف سنوي اإل�جارط��قة دفع 

ام المستأجر ن  ال يوجد ضمانات ال�ت

وط إلغاء العقد ي حال عدم تصحيح المستأجر للمخالفة الموضحة  أهم �ش
ي الحاالت التال�ة فسخ العقد �ن

�حق للمؤجر �ن
ي مدته   يوم:  ٦٠من قبل المؤجر بموجب إخطار كتاىب

 المؤجر ببنود العقد. إذا فسخ المستأجر العقد قبل التار�ــــخ المحدد بدون إخالل  .١
ي المواع�د المحددة.  .٢

م المستأجر �سداد األجرة السن��ة ودفعاتها �ن ن  إذا لم �ل�ت

ي للمستأجر مدته  يوم إذا أخل المؤجر  ٦٠�حق للمستأجر فسخ العقد بموجب إخطار كتاىب
اماته التعاقد�ة ولم يتخذ أي إجراء لمعالجة ذلك.  ن  بال�ت

 اإليرادات اإل�جار�ة السن��ة آلخر ثالث سنوات 

 ق�مة اإل�جار السنة

 ر�ال سعودي ٧٬٥٥٤٬٠٩٨ ٢٠١٨

 ر�ال سعودي ٧٬٩٣١٬٨٠٣ ٢٠١٩

 ر�ال سعودي ٨٬٣٢٨٬٣٩٤ ٢٠٢٠

 
 

 مركز عرقة بالزا -٨

 مركز عرقة بالزا اسم العقار 

  ٢صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري  اسم مالك العقار 

 مركز تجاري  العقارن�ع 

 الممل�ة الع���ة السعود�ة / ال��اض الدولة / المدينة

/ الشارع  �ي عرقة، شارع األم�ي مشعل بن عبدالع��ز، ال��اض ال�ي



 

31   

) الموقع  مخطط (كرو�ي

 

 https://goo.gl/maps/MDi3R1QgyNq رابط الموقع

 ٧١١٩٠٨٠٠١٢٥٤ رقم الصك

 هـ١٤٤٢\ ٠١\ ٢٨ تار�ــــخ الصك

 م�ت م��ــع ١٤٬٢٦٩ مساحة األرض 

 م�ت م��ــع ٧٬٩٤١ مساحة البناء (بحسب رخصة البناء)

 أدوار ٣ عدد األدوار

 معرض تجاري و�اف آ�ي  ١٦ أنواع الوحدات وأعدادها

 %٩٧ �سبة إشغال العقار

 هـ١٤٣٤\ ٠٨\ ١٤شهادة إتمام البناء صادرة بتار�ــــخ  إتمام إ�شاء المبين (بحسب شهادة إتمام البناء) تار�ــــخ

اء العقار (بدون احتساب مصار�ف االستحواذ) ن من التقي�مات  ٨٨٬٧٥٢٬٥٠٠ تكلفة �ش ي الثنني ي �ساوي المتوسط الحساىب ر�ال سعودي والىت
ن معتمدين ن مستقلني ن  المستقلة المعدة من قبل مق�مني من الهيئة السعود�ة للمق�مني

 المعتمدين

اء العقار االجمال�ة (شاملة جميع مصار�ف االستحواذ)*  ر�ال سعودي ٩٣٬٨٥٥٬٧٦٩ تكلفة �ش

 مستأجر ١٤ عدد المستأج��ن 

 نبذە عن عقد اإل�جار

 شارع األمیر مشعل بن عبدالعزیز

https://goo.gl/maps/MDi3R1QgyNq
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ا وستار�كس وص�دل�ة وايتس (ما �عادل  أهم المستأج��ن ن و بي�ت  اجما�ي العقود)من  %٦٧أسواق التم��ي وما�س�ت

 معارض ومطاعم االستخدام

وط إلزام�ة مدة العقد  عدد و مدد عقود اإل�جار مدد العقود (مع اإلشارة إ� أن �ش
 عدد العقود تختلف من عقد آلخر)

ي تفوق المدة المتبق�ة بها خمس سنوات  عقود اإل�جار الىت
عقود إ�جار (ما �عادل  ٣

من اجما�ي ق�مة  %٦٩٫٥
 العقود)

ن سنة وأر�ــع سنوات عقود   اإل�جار ذات مدة متبق�ة بني
عقود إ�جار (ما �عادل  ٩

من اجما�ي ق�مة  %٢٣٫٢
 العقود)

ي ع� انتهاء مدتها أقل من سنة
  نم %٧٫٣عقود إ�جار ( ٢ عقود اإل�جار المتب�ت

 اجما�ي ق�مة العقود)
 

 م ٣٠/٠٦/٢٠٢١سنوات من تار�ــــخ  ١٠ متوسط المدة المتبق�ة النتهاء العقد

 ر�ال سعودي  ٦٬٨٠٧٬٥٤٦ مجمل اإل�جار السنوي

تكال�ف إدارة الممتل�ات والمصار�ف التشغ�ل�ة (الص�انة 
 والمرافق)

 من اإليرادات إلدارة الممتل�ات %٥

 من اإليرادات للمصار�ف التشغ�ل�ة %٥

ي اإل�جار السنوي
 ر�ال سعودي ٦٬١٢٦٬٧٩١ صا�ن

اء العقار�سبة العائد اإلجما�ي السنوي من تكلفة   %٦٫٩٠ �ش

اء العقار  ي السنوي من تكلفة �ش
�سبة العائد الصا�ن

 االجمال�ة 
٦٫٥٣% 

 %٩٧ �سبة اإلشغال

 أو أر�ــع  ط��قة دفع اإل�جار
�
ن �شكل نصف سنوي مقدما  أو دفعتني

�
تدفع بطرق مختلفة إما دفعة سن��ة واحدة مقدما

وط المتفق  ، حسب ال�ش
�
 عليها مع كل مستأجردفعات �شكل ر�ــع سنوي تدفع مقدما

ام المستأجر ن  ال يوجد ضمانات ال�ت

وط إلغاء العقد ي المستقبل حسب طب�عة المفاوضات  أهم �ش
وط إلغاء العقود تختلف من عقد آلخر وقد تتغ�ي �ن إن �ش

وط إلغاء عقود اإل�جار الحال�ة:   مع مستأجري الوحدات. و�رد أدناە وصف موجز ل�ش

اإل�جار ع� بند �ع�ي الحق للمستأجر بفسخ العقد بعد ) من عقود ٧تحتوي سبعة ( .١
ي خالل مدة ال تتجاوز ستة ( ام المستأجر �سداد ٦تقد�م إشعار كتاىب ن ) أشهر، مع ال�ت

ام  ن ي حال عدم ال�ت
ي تليها �ن كامل الق�مة حىت نها�ة السنة اإل�جار�ة، وق�مة السنة الىت

 خالل ستة (المست
�
 ر. ) أشه٦أجر ب�بالغ المؤجر كتابتا

) من عقود اإل�جار ع� بند �ع�ي الحق للمستأجر بفسخ العقد بعد ١�حتوي عقد ( .٢
ي خالل مدة ال تتجاوز أر�عة ( ام المستأجر �سداد ٤تقد�م إشعار كتاىب ن ) أشهر، مع ال�ت
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ام  ن ي حال عدم ال�ت
ي تليها �ن كامل الق�مة حىت نها�ة السنة اإل�جار�ة، وق�مة السنة الىت

 خالل أر�عة (أجر ب�بالغ المؤ المست
�
 ) أشهر. ٤جر كتابتا

) من عقود اإل�جار ع� بند �ع�ي الحق للمستأجر بفسخ العقد بعد ١�حتوي عقد ( .٣
ي خالل مدة ال تتجاوز ستة (  ) أشهر. ٦تقد�م إشعار كتاىب

 ) من عقود اإل�جار ال تحتوي ع� بنود لفسخ العقد. ٥( خمسة .٤

 اإليرادات اإل�جار�ة السن��ة آلخر ثالث سنوات 

 ق�مة اإل�جار السنة

 ر�ال سعودي ٦٬٧٢٢٬٩٣٩ ٢٠١٨

 ر�ال سعودي ٦٬١٥٨٬٧٢٦ ٢٠١٩

 ر�ال سعودي ٦٬٤٥١٬١١١ ٢٠٢٠

 
�بة الت�فات العقار�ة (  من ق�مة العقار).  %٠٫٧٥من ق�مة العقار) ورسوم االستحواذ ( %٥٫٠٠* �شمل �ن
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ي  .٥  عوائد اإل�جارات السابقة والمستهدفة ل�ل عقار و�سبتها من إجما�ي الدخل التأج�ي
 م٢٠٢٣ –م ٢٠١٩تلخص الجداول أدناە عوائد اإل�جارات التقدي��ة من عام 

 العقار
العوائد 

اإل�جار�ة 
٢٠١٩لسنة   

النسبة من 
إجما�ي الدخل 

ي  التأج�ي
٢٠١٩*  

العوائد 
اإل�جار�ة 

٢٠٢٠لسنة   

النسبة من 
إجما�ي الدخل 

ي  التأج�ي
٢٠٢٠*  

العوائد اإل�جار�ة 
المستهدفة 

٢٠٢١لسنة   

النسبة من 
إجما�ي 
الدخل 

ي  التأج�ي
٢٠٢١*  

العوائد اإل�جار�ة 
المستهدفة 

٢٠٢٢لسنة   

النسبة من 
إجما�ي 
الدخل 

ي  التأج�ي
٢٠٢٢*  

العوائد اإل�جار�ة 
المستهدفة 

٢٠٢٣لسنة   

النسبة من 
إجما�ي 
الدخل 

ي  التأج�ي
٢٠٢٣*  

%٤٫٥١ ٣٬٥١٦٬٦٤٦ ب�ج الح�اة  ٣٫٩٣ ٢٬٦٧٦٬٢٨١%  ١٫٢٢ ١٬٥٠٠٬٠٠٠%  ١٫٢١ ١٬٥٠٠٬٠٠٠%  ١٫٢١ ١٬٥٠٠٬٠٠٠%  

%٧٫٥٣ ٥٬٨٧٧٬٦٧٢ ال��اض –هاي�ب بندە   ٨٫٥٥ ٥٬٨٢٢٬٦٧٠%  ٤٫٧٤ ٥٬٨٢٢٬٦٧٠%  ٤٫٧١ ٥٬٨٢٢٬٦٧٠%  ٤٫٩٣ ٦٬١١٦٬٢٥٠%  

ي 
%٨٫٧٨ ٦٬٨٥٣٬٠٠٠ مجمع الج��رة السكين  ١٠٫٤٤ ٧٬١٠٨٬٥٠٠%  ٥٫٨٥ ٧٬١٨٦٬٥٠٠%  ٥٫٨١ ٧٬١٨٦٬٥٠٠%  ٥٫٧٩ ٧٬١٨٦٬٥٠٠%  

%٧٫٠٥ ٥٬٥٠٠٬٠٠٠ مبين الن�ابة العامة  ٨٫٠٨ ٥٬٥٠٠٬٠٠٠%  ٣٫٥٨ ٤٬٤٠٠٬٠٠٠%  ٣٫٥٦ ٤٬٤٠٠٬٠٠٠%  ٣٫٥٥ ٤٬٤٠٠٬٠٠٠%  

%١٤٫٠٩ ١٠٬٩٩٧٬٥٦٦ مركز الخالد�ة لألعمال  ١٢٫٩٣ ٨٬٨٠٣٬٣١٧%  ٨٫٤٧ ١٠٬٤٠٥٬٤٣٧%  ٨٫٤٢ ١٠٬٤٠٥٬٤٣٧%  ٨٫٣٩ ١٠٬٤٠٥٬٤٣٧%  

%٣٫٦٥ ٢٬٨٤٥٬١٥١ جدة –بندە هاي�ب   ٤٫١٨ ٢٬٨٤٥٬١٥١%  ٢٫٣٢ ٢٬٨٤٥٬١٥١%  ٢٫٣٠ ٢٬٨٤٥٬١٥١%  ٢٫٤١ ٢٫٩٨٨٬٨٤٥%  

%١٠٫١٤ ٧٬٩١٤٬٨٥٦ مركز الروضة لألعمال  ٩٫٧٧ ٦٬٦٥١٬٦٥٢%  ٥٫٥٧ ٦٬٨٤١٬٩٣٣%  ٥٫٥٣ ٦٬٨٤١٬٩٣٣%  ٥٫٥١ ٦٬٨٤١٬٩٣٣%  

مبين البنك السعودي 
%٢٫٣٦ ١٬٨٤١٬٠٧٥ الفر��ي   ٢٫٤٤ ١٬٦٥٨٬٦١٩%  ١٫٦٣ ٢٬٠٠٠٬٠٠٠%  ١٫٦٢ ٢٬٠٠٠٬٠٠٠%  ١٫٦١ ٢٬٠٠٠٬٠٠٠%  

%٦٫٦٠ ٥٬١٥٤٬٩٠٢ الدمام –هاي�ب بندە   ٧٫٥٩ ٥٬١٦٩٬٠٢٥%  ٤٫٢٦ ٥٬٢٢٨٬١٧٠%  ٤٫٢٣ ٥٬٢٢٨٬١٧٠%  ٤٫٢١ ٥٬٢٢٨٬١٧٠%  

%٣٫٠٣ ٢٬٣٦٧٬١٩٩ مركز الحك�ي تا�م  ٢٫٦٨ ١٬٨٢٣٬٦٨٤%  ١٫٧٩ ٢٬٢٠٠٬٠٠٠%  ١٫٧٨ ٢٬٢٠٠٬٠٠٠%  ١٫٧٧ ٢٬٢٠٠٬٠٠٠%  

%٣٢٫٢٦ ٢٥٬١٨٥٬٣٣٣ ووكأجدان   ٢٩٫٤١ ٢٠٬٠٤٦٬٠٠١%  ٢٠٫٣٨ ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠%  ٢٠٫٢٢ ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠%  ٢٠٫١٥ ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠%  

االستثمار�ة اإلضاف�ة: المحفظة   

%٣٫٢٦ ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ - - - - مدارس المناهج  ٣٫٢٤ ٤٬٠٠٠٬٠٠٠%  ٣٫٢٢ ٤٬٠٠٠٬٠٠٠%  

اءة  مدارس دار ال�ب
%٩٫١٩ ١١٬٢٨٧٬٥٠٠ - - - - األهل�ة  ٩٫٨١ ١٢٬١٣٤٬٠٦٣%  ٩٫٧٨ ١٢٬١٣٤٬٠٦٣%  

ا %٣٫٠٨ ٣٬٧٨٥٬٦٠٠ - - - - مركز إ�س�ت  ٣٫٠٦ ٣٬٧٨٥٬٦٠٠%  ٣٫٠٥ ٣٬٧٨٥٬٦٠٠%  

%٤٫٤٢ ٥٬٤٣٢٬٠٠٠ - - - - مركز الحمراء بالزا  ٤٫٣٩ ٥٬٤٣٢٬٠٠٠%  ٤٫٣٨ ٥٬٤٣٢٬٠٠٠%  

%٣٫٨٧ ٤٬٧٥٢٬٤٠٠ - - - - مدارس العل�ا األهل�ة  ٣٫٨٤ ٤٬٧٥٢٬٤٠٠%  ٣٫٨٣ ٤٬٧٥٢٬٤٠٠%  

%٤٫٠٥ ٤٬٩٧٥٬٥٠٠ - - - - هاي�ب بندة  ٤٫٠٢ ٤٬٩٧٥٬٥٠٠%  ٤٫٠١ ٤٬٩٧٥٬٥٠٠%  

مدارس أمجاد قرطبة 
%٦٫٧٨ ٨٬٣٢٨٬٣٩٤ - - - - األهل�ة  ٦٫٧٤ ٨٬٣٢٨٬٣٩٤%  ٦٫٧١ ٨٬٣٢٨٬٣٩٤%  

%٥٫٥٤ ٦٬٨٠٧٬٥٤٦ - - - - مركز عرقة بالزا  ٥٫٥١ ٦٬٨٠٧٬٥٤٦%  ٥٫٤٩ ٦٬٨٠٧٬٥٤٦%  

%١٠٠٫٠٠ ٧٨٬٠٥٣٬٤٠٠ المجم�ع  ١٠٠٫٠٠ ٦٨٬١٠٤٬٩٠٠%  ١٠٠٫٠٠ ١٢٢٬٧٩٨٬٨٠١%  ١٠٠٫٠٠ ١٢٣٬٦٤٥٬٣٦٤%  ١٠٠٫٠٠ ١٢٤٬٠٨٢٬٦٣٨%  

 (*) من إجما�ي دخل الصندوق 

 مالحظة: 

ن  -١ ي جداول المعلومات م كونها سابقة لالستحواذ المحتمل، كما أنه سبق ذكر العوائد ٢٠٢٠م و٢٠١٩لم تذكر العوائد اال�جار�ة للمحفظة االستثمار�ة االضاف�ة للسنتني
اال�جار�ة لثالث أعوام سابقة �ن

 التفص�ل�ة عن كل عقار من عقارات المحفظة االستثمار�ة اإلضاف�ة. 

 م للمحفظة االستثمار�ة اإلضاف�ة �ي ع� أساس سنوي (إ�جارات سنة كاملة). ٢٠٢١العوائد اال�جار�ة المستهدفة لسنة  -٢

 

  



 

35   

ي العائد المستهدف قبل و�ع .٦
 د ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوقإجما�ي وصا�ن

٢٠٢٢ ٢٠٢٣ 

٢٠٢١ 
شهور)*** ٣(  
 ٣١أ�ت��ر إ�  ١(

(  د�سم�ب

٢٠٢١ 
شهور) ٩(  

 ٣٠يناير إ�  ١(
(  سبتم�ب

 الب�ان ٢٠١٩ ٢٠٢٠

٧٨٬٠٥٣٬٤٠٠ ٦٨٬١٠٤٬٩٠٠ ٥٥٬٠٧٢٬٣٩٦ ٣٠٬٦٩٩٬٧٠٠ ١٢٣٬٦٤٥٬٣٦٤ ١٢٤٬٠٨٢٬٦٣٨ 
اجما�ي الدخل السنوي 

(ر�ال  من العقارات
 سعودي)

)١٦٬٨٢١٬٣٠٥( )١٨٬١٧٠٬٢٦٤( )١٣٬٥٠٢٬٧٩٨( )٥٬٩١٤٬٣٤١( )٢٣٬٨٠٨٬٩٨٤( )٢٣٬٩٦٠٬٦٠٦( 

اجما�ي المصار�ف 
لعقار لالخاصة 

والصندوق (ر�ال 
 سعودي)

)٢١٬٤١٣٬٢١٢( )١٧٬١٩٥٬٦٨٨( )١١٬٩٤٣٬٧٥٠( )٦٬٢٣١٬٤٨٣( )٢٤٬٩٢٥٬٩٣٢( )٢٤٬٩٢٥٬٩٣٢( 
الدفعة السن��ة 

لهامش ر�ــح التم��ل 
 (ر�ال سعودي)

ي الدخل (ر�ال  ٣٩٬٨١٨٬٨٨٣ ٣٢٬٧٣٨٬٩٤٨ ٢٩٬٦٢٥٬٨٤٨ ١٨٬٥٥٣٬٨٧٦ ٧٤٬٩١٠٬٤٤٨ ٧٥٬١٩٦٬١٠٠
صا�ن

 سعودي)
٦٫٦٤ %٥٫٤٦ **%٦٫٥٨ **%٧٫٢٤ %٧٫٣١ %٧٫٣٤% * ي

 العائد الصا�ن
 

اك  ي الدخل ع� إجما�ي ق�مة االش�ت
ي �مثل أداء الصندوق المحقق والمستهدف وهو ناتج قسمة صا�ن

. * العائد الصا�ن  المستهدف حسب الحد األدىن
ي لسنة 

اك  ٩م ع� أساس مدة سنة كاملة ح�ث أن العائد المستهدف لـ ٢٠٢١** �سبة العائد الصا�ن ي الدخل ع� إجما�ي ق�مة االش�ت
شهور هو ما قبل ز�ادة أجما�ي ق�مة أصول الصندوق و�حسب بقسمة صا�ن

 ع� عدد الشهور (
�
ي عد٩قبل ال��ادة مقسوما

 �ن
�
و�ا ي الدخل ع� إجما�ي  ٣). وح�ث أن العائد المستهدف لـ ١٢د شهور السنة () م�ن

شهور هو ما بعد ز�ادة أجما�ي ق�مة أصول الصندوق و�حسب بقسمة صا�ن
 ع� عدد الشهور (

�
اك بعد ال��ادة مقسوما ي عدد شهور السنة (٣ق�مة االش�ت

 �ن
�
و�ا  ). ١٢) م�ن

 ***بعد ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق
ي بدا�ة  من مالحظ

ي حال ز�ادة الحصص النقد�ة عن الحد األدىن فأن المتوقع انخفاض العائد  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠م هو ع� أساس حصص نقد�ة تعادل الحد األدىن (٢٠٢١أ�ت��ر لعام  ١ة: العائد الصا�ن
ر�ال) و�ن

ي بما �عادل 
ي حال الوصول للحد األق� ( ٥٠الصا�ن

 �ن
�
 ). ر�ال ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠نقطة أساس تق��با

 
 

 تقي�م العقارات المراد االستحواذ عليها .٧
ي حصل عليها مدير الصندوق.  ن من التقي�مات المستقلة الىت ي الثنني �مت عقارات المحفظة االستثمار�ة اإلضاف�ة بناًء ع� المتوسط الحساىب

ُ
وف�ما ��ي الب�انات  ق

ي العقارات  والمعلومات األساس�ة لتقي�مات عقارات المحفظة االستثمار�ة اإلضاف�ة كما 
ي تار�ــــخ إعداد هذا المحلق و�ي خاضعة للتغ�ي المستمر، خاصة �ن

�ن
 متعددة المستأج��ن، وذلك نت�جة تجد�د و/أو إحالل المستأج��ن. 

كة المكعبات الب�ضاء –المق�م األول    �ش

 ط��قة التقي�م تار�ــــخ تق��ر التقي�م تار�ــــخ التقي�م

 م٢٠٢١\ ١٠\ ٢٦ م٢٠٢١\ ١٠\ ١٣
 رسملة الدخل -

 خصم التدفقات النقد�ة -

ي  
ن العقاري –المق�م الثاين  خب�ي التثمني

 

 ط��قة التقي�م تار�ــــخ تق��ر التقي�م تار�ــــخ التقي�م

 خصم التدفقات النقد�ة - م٢٠٢١\ ١٠\ ١١ م٢٠٢١\ ١٠\ ١٠

 لغرض طلب
�
ن يوضح أن نطاق العمل لتقار�ر التقي�م �عد مالئما ن العقار�ني ن أن  مالحظة: يوجد خطاب من المق�مني ن العقار�ني . كما أقر المق�مني

�
 عاما

�
 لالستخدام لغرض طرحه طرحا

�
مدير الصندوق وصالحا

ي حال كون العقارات مدرة للدخل. 
ي عقود اإل�جارات �ي ضمن الق�مة اإل�جار�ة السوق�ة �ن

 الق�مة اإل�جار�ة التعاقد�ة �ن

اء العقارات متوسط تقي�م العقارات ن ق�مة �ش  ق�مة �ش ي �سبة الفرق بني
اء األصل العقاري اإلضا�ن

ي 
 ومتوسط تقي�م األصل العقاري اإلضا�ن

 %٠٫٠٠ ر�ال سعودي  ٦٦٠٬٠٧٢٬٥٠٠ ر�ال سعودي  ٦٦٠٬٠٧٢٬٥٠٠
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�بة الت�فات العقار�ة ورسوم االستحواذ  *غ�ي شامل �ن

 

 

  

 العقار

كة  تقي�م �ش
المكعبات 

الب�ضاء بتار�ــــخ  
 ٢٠٢١ا�ت��ر  ١٣

 ر�ال سعودي

ط��قة 
التقي�م 
كة  (�ش

المكعبات 
 الب�ضاء)

كة خب�ي  تقي�م �ش
ن العقاري  التثمني

 ١٠بتار�ــــخ  
ر�ال  ٢٠٢١ا�ت��ر 

 سعودي

ط��قة 
التقي�م 
(خب�ي 

ن  التثمني
 العقاري)

 متوسط التقي�م
 بال��ال سعودي

اء*  سعر ال�ش
 بال��ال سعودي

ن  �سبة الفرق بني
اء  سعر ال�ش

ومتوسط تقي�م 
 األصل

مدارس 
رسملة  ٥٧٬١٤٠٬٠٠٠ المناهج

 ٥٣٬٣٠٠٬٠٠٠ الدخل
خصم 

التدفقات 
 النقد�ة

٠٫٠٠ ٥٥٬٢٢٠٬٠٠٠ ٥٥٬٢٢٠٬٠٠٠% 

مدارس دار 
اءة األهل�ة رسملة  ١٦١٬٢٥٠٬٠٠٠ ال�ب

 ١٥٢٬٠٠٠٬٠٠٠ الدخل
خصم 

التدفقات 
 النقد�ة

٠٫٠٠ ١٥٦٬٦٢٥٬٠٠٠ ١٥٦٬٦٢٥٬٠٠٠% 

ا رسملة  ٥٢٬٠٠٠٬٠٠٠ مركز إ�س�ت
 ٤٨٬١٠٠٬٠٠٠ الدخل

خصم 
التدفقات 

 النقد�ة
٠٫٠٠ ٥٠٬٠٥٠٬٠٠٠ ٥٠٬٠٥٠٬٠٠٠% 

مركز الحمراء 
رسملة  ٦٩٬٢٩٠٬٠٠٠ بالزا

 ٦٥٬٥٠٠٬٠٠٠ الدخل
خصم 

التدفقات 
 النقد�ة

٠٫٠٠ ٦٧٬٣٩٥٬٠٠٠ ٦٧٬٣٩٥٬٠٠٠% 

مدارس العل�ا 
رسملة  ٦٢٬٢٩٠٬٠٠٠ األهل�ة

 ٥٨٬٢٠٠٬٠٠٠ الدخل
خصم 

التدفقات 
 النقد�ة

٠٫٠٠ ٦٠٬٢٤٥٬٠٠٠ ٦٠٬٢٤٥٬٠٠٠% 

رسملة  ٦٨٬٥٧٠٬٠٠٠ هاي�ب بندة
 ٦٤٬٠٠٠٬٠٠٠ الدخل

خصم 
التدفقات 

 النقد�ة
٠٫٠٠ ٦٦٬٢٨٥٬٠٠٠ ٦٦٬٢٨٥٬٠٠٠% 

مدارس أمجاد 
رسملة  ١١٩٬٠٠٠٬٠٠٠ قرطبة األهل�ة

 ١١٢٬٠٠٠٬٠٠٠ الدخل
خصم 

التدفقات 
 النقد�ة

٠٫٠٠ ١١٥٬٥٠٠٬٠٠٠ ١١٥٬٥٠٠٬٠٠٠% 

مركز عرقة 
 ٩١٬٤٠٥٬٠٠٠ بالزا

خصم 
التدفقات 

 النقد�ة
٨٦٬١٠٠٬٠٠٠ 

خصم 
التدفقات 

 النقد�ة
٠٫٠٠ ٨٨٬٧٥٢٬٥٠٠ ٨٨٬٧٥٢٬٥٠٠% 

 %٠٫٠٠ ٦٦٠٬٠٧٢٬٥٠٠ ٦٦٠٬٠٧٢٬٥٠٠  ٦٣٩٬٢٠٠٬٠٠٠  ٦٨٠٬٩٤٥٬٠٠٠ المجم�ع
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ي الخاص ب��ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق .ب
 الط�ح اإلضا�ن

 إجما�ي ق�مة أصول الصندوق قبل ال��ادة و�عدها .١

  * ر�ال سعودي١٬٠٧٥٬٢٠٤٬٣٧٨ إجما�ي ق�مة أصول الصندوق قبل ال��ادة 

  * ر�ال سعودي١٬٧٧٧٬١٥٦٬١٢٨ إجما�ي ق�مة أصول الصندوق بعد ال��ادة

  ر�ال سعودي ١٬٧٩١٬٩٥١٬٧٥٠ إجما�ي حجم الصندوق بعد ال��ادة

ي 
 م و�الق�مة العادلة. ٢٠٢٠د�سم�ب  ٣١* حسب آخر قوائم مال�ة مدققة كما �ن

 ق�مة أصول الصندوقعدد الوحدات قبل و�عد ز�ادة إجما�ي  .٢

 وحدة  ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ عدد الوحدات قبل ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق

 وحدة ١٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠ عدد الوحدات بعد ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق للحد األدين 

 وحدة ١١٧٬٥٠٠٬٠٠٠ عدد الوحدات بعد ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق للحد األع�

 الجمهور قبل و�عد عمل�ة ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق مل��ة المستثم��ن من .٣

 �سبة المل��ة البند

 %٥١٫٩٠ مل��ة الجمهور قبل ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق*

**  %٥٦٫٧٦ مل��ة الجمهور بعد ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق للحد األدين

 %٦٦٫٩٤ **للحد األع�مل��ة الجمهور بعد ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق 

ي سجل مال�ي الوحدات بتار�ــــخ 
 م. ٢٠٢١سبتم�ب  ٣٠م، نها�ة تداول ٢٠٢١أ�ت��ر  ٤*كما �ن

ي ب�انهم (
ا�ات النقد�ة والعين�ة �ي من الجمهور ع� أال �كون من اآلىت اض أن جميع االش�ت ي مجلس إدارة  )٣) مدير الصندوق أو أي من تابع�ه (٢أو أ��� ( %٥) مالك وحدات �ملك ١**باف�ت

عضو �ن
 . ي اك العيىن ي بند االش�ت

 الصندوق و�استثناء ما تم اإلفصاح عنه �ن
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ي  .٤
 متحصالت الط�ح اإلضا�ن

ي وذلك نظ�ي  )٢اإلضاف�ة (صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري  المحفظة االستثمار�ةبائع س�قوم 
ة الط�ح اإلضا�ن بالحصول ع� الوحدات خالل ف�ت

ر�ال سعودي. و�كون  ٣٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ح�ث تبلغ الق�مة اإلسم�ة للمساهمة العين�ة الجد�دة  اإلضاف�ة  المحفظة االستثمار�ةات مساهمتهم العين�ة بعقار 
ر�ال سعودي. وسيتم استخدام متحصالت  ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ر�ال سعودي والحد األع�  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ق�مة الط�ح النقدي للحد األدىن بالسعر المستهدف 

ي 
ي الط�ح اإلضا�ن

 لما هو موضح  لالستحواذ ع� األصول العقار�ة اإلضاف�ة وسداد األتعاب والتكال�ف والرسوم األول�ة غ�ي المتكررة الخاصة بالط�ح اإلضا�ن
�
وفقا

ي الجدول التا�ي 
 : �ن

 المبلغ (ر�ال سعودي) **الب�ان

اء عقارات المحفظة االستثمار�ة اإلضاف�ة  ٦٦٠٬٠٧٢٬٥٠٠ سعر �ش

�بة الت�فات   ٣٣٬٠٠٣٬٦٢٥ العقار�ة�ن

 ٥٬٦٩٣٬١٢٥ رسوم االستحواذ والبيع*

ي 
رسوم �سج�ل و�دراج  -أتعاب مدير الط�ح -مصار�ف أخرى (أتعاب المستشار القانوىن

 ٣٬١٨٢٬٥٠٠ الوحدات اإلضاف�ة)

 ٧٠١٬٩٥١٬٧٥٠ المجم�ع

�بة الق�مة المضافة  %٠٫٧٥رسوم االستحواذ والبيع و�ي �سبة  *  إليها �ن
�
ي سوف �حصل عليها مدير الصندوق وهو طرف ذو عالقة %١٥(مضافا اء العقارات للمحفظة االستثمار�ة والىت ) من ق�مة �ش

اء ودراسة موائمة العقا وط ال�ش اء و�ي إجراء التق�ي الالزم والمعاينة والتفاوض ع� �ش ي إتمام عمل�ات البيع وال�ش
االستثمار�ة واتمام رات محل االستحواذ ألهداف الصندوق وذلك مقابل جهودە �ن

ي الملحق (أ)
ي بند الرسوم  -العمل�ة ونقل المل��ة. كما أنه �حق لمدير الصندوق الحصول ع� هذە الرسوم كما هو موضح �ن

 هو موضح �ن
�
وط واألحكام الرئ�س�ة وأ�ضا ي ال�ش

ملخص اإلفصاح الما�ي �ن
. و�ي  �بة الق�مة المضافة ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة من الملحق التكم��ي  .شاملة ل�ن

 ** �ذكر أنه لن �حصل مدير الصندوق أو أي طرف أخر ع� رسوم وساطة من المحفظة االستثمار�ة اإلضاف�ة محل االستحواذ. 

ي  .٥
ة الط�ح اإلضا�ن اك مدير الصندوق خالل ف�ت  اش�ت

ي الصندوق من وقت آلخر. س�قوم مدير الصندوق 
ي �جوز لمدير الصندوق االستثمار �ن

ي نها�ة كل سنة مال�ة �ن
ي الصندوق �ن

باإلفصاح عن أي استثمار له �ن
ي ط�ح الوحدات اإلضاف�ة ضمن عمل�ة ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندو 

 �ن
�
ك مدير الصندوق نقد�ا . ومن المحتمل أن �ش�ت ق من خالل ملخص اإلفصاح الما�ي

 . ي
 الط�ح اإلضا�ن

ي  .٦
اك العيين  االش�ت

) بالحصول ع� وحدات نظ�ي مساهمته العين�ة بالمحفظة االستثمار�ة ٢اإلضاف�ة (صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري  �ةالمحفظة االستثمار س�قوم بائع 
اك المستهدف  ي الصندوق. وتبلغ ق�مة المساهمة العين�ة الجد�دة �سعر االش�ت

، س�ستلم بائع المحفظة ر�ال سعودي  ٣٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠اإلضاف�ة �ن و�التا�ي
ي صندوق سدكو كابيتال  ٣٢٬٥٠٠٬٠٠٠) عدد ٢ضاف�ة (صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري االستثمار�ة اإل 

وحدة يتم �سج�لها لصالح مال�ي الوحدات �ن
:  ٣٤والبالغ عددهم   ٢للدخل العقاري  ي

ي ع� النحو اآلىت اك العيىن ي االش�ت
ن �ن ك الراغبني  مش�ت

 

ك به  العقار المش�ت
ي 

ك* �شكل عيين ق�مة الوحدات �سعر  عدد الوحدات اسم المش�ت
اك المستهدف  االش�ت

النسبة من 
إجما�ي الوحدات 
بعد ز�ادة إجما�ي 
أصول الصندوق 

(  (الحد األدين

النسبة من إجما�ي 
الوحدات بعد ز�ادة 

إجما�ي أصول 
الصندوق (الحد 

 األع�)

جميع العقارات 
الخاصة بالمحفظة 

االستثمار�ة اإلضاف�ة 
ل��ادة إجما�ي ق�مة 

 الصندوقأصول 

مالك وحدات 
صندوق سدكو 
كابيتال للدخل 

والبالغ  ٢ العقاري
ك ٣٤عددهم   مش�ت

وحدة ٣٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ر�ال  ٣٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ 
%٣١٫٧١ سعودي  ٢٧٫٦٦%  

ك من صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري  ي ألي مش�ت ك بها �شكل عيىن ي حال تجاوزت عدد الوحدات المش�ت
ي ز�ادة اجما�ي ق�مة أصول  ٢*�ن

أو أ��� بعد الط�ح  %٥صندوق سدكو كابيتال ر�ت بنسبة �ن
، فسيتم حظر تداول تلك الوحدات لمدة سنة واحدة ( ي

 ٢) اعتبارا� من تار�ــــخ إدراج الوحدات ذات العالقة، وسينطبق ذلك فقط ع� بعض مالك وحدات صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري ١اإلضا�ن
ي 
ي كما هو مذكور �ن ن �شكل عيىن كني   الجدول أدناە. والمش�ت
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ي ت��د �سبة تمل�هم عن  ي الىت ن �شكل عيىن كني ي من المحفظة اإلضاف�ة:  %٥يوضح الجدول أدناە أسماء مال�ي الوحدات المش�ت
 بعد الط�ح اإلضا�ن

اض الحد األدين  اسم المستثمر اض الحد األع�  �سبة المل��ة ب�ف�ت  �سبة المل��ة ب�ف�ت

�ة  %٦٫٢١ %٧٫١٢ **صندوق تنم�ة الموارد الب�ش

 ال ينطبق %٥٫٣٤ **بنك االنماء

ي حال تجاوزت المل��ة �سبة 
ة حظر تمتد لمدة عام من تار�ــــخ إدراج الوحدات المصدرة لها �ن ي  %٥** تخضع لف�ت

 بعد الط�ح اإلضا�ن

 

 الحد األدين واألع� لمجم�ع ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق .٧

 الحد األع� لمجم�ع ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق أصول الصندوقالحد األدين لمجم�ع ز�ادة إجما�ي ق�مة 

٧٠١٬٩٥١٬٧٥٠ ٧٠١٬٩٥١٬٧٥٠ 

 الحد األع� الحد األدين  البند

ي (بال��ال السعودي)
اك العيين  ٣٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٣٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ االش�ت

اك النقدي (بال��ال السعودي)  ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ االش�ت

 ١٢٦٬٩٥١٬٧٥٠ ٢٧٦٬٩٥١٬٧٥٠ التم��ل

 ٧٠١٬٩٥١٬٧٥٠ ٧٠١٬٩٥١٬٧٥٠ المجم�ع
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ي  .٨
ي المتوقع للط�ح اإلضا�ن

 الجدول الزمين
ي الصندوق والتخص�ص لمال�ي الوحدات ونقل المل��ة وطلب التسج�ل للوحدات 

ي يوضح خطوات ط�ح الوحدات اإلضاف�ة �ن ف�ما ��ي جدول زمىن
ي السوق المال�ة السعود�ة: 

 و�دراجها �ن

 

ن  .٩ كني ا�ات وتخص�ص الوحدات للمش�ت  آل�ة قبول االش�ت

اك .٩٫١  االش�ت
م الصندوق ز�ادة إجما�ي أصول الصندوق من خالل إصدار وحدات إضاف�ة عين�ة ونقد�ة كما هو موضح ادناە، �ذكر أن الحد األدىن للوحدا ن ت النقد�ة �ع�ت

ا�ات  ٢٥٠والحد األع� هو  مليون ر�ال سعودي ١٠٠هو  مليون ر�ال سعودي، وسيتم تحد�د عدد الوحدات النقد�ة اإلضاف�ة اعتمادا� ع� تغط�ة االش�ت
ة الط�ح بحد أدىن  ي ف�ت

ا�ات. ع� أن �كون التم��ل  ٢٥٠مليون ر�ال سعودي وحد أع�  ١٠٠�ن مليون ر�ال سعودي أو أي مبلغ بينهما بناًء ع� تغط�ة االش�ت
ي حالة الحد األدىن المسحو 

ي حالة الحد األع�  ٢٧٦٬٩٥١٬٧٥٠ب إلتمام عمل�ة االستحواذ �ن
ر�ال سعودي أو أي مبلغ  ١٢٦٬٩٥١٫٧٥٠ر�ال سعودي و�ن

ا�ات.   بينهما بناًء ع� تغط�ة االش�ت

 

 : اض الحد األدين  باف�ت

اض الحد األدىن وعددها  اك المستهدفة باف�ت م الصندوق ز�ادة إجما�ي أصول الصندوق من خالل إصدار وحدات إضاف�ة بق�مة االش�ت ن  ٤٢٬٥٠٠٬٠٠٠�ع�ت
ي إجما�ي أصول الصندوق مبلغ وقدرەالوحدات اإلضاف�ة(" وحدة إضاف�ة

 ر�ال سعودي.   ٤٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠  "). و�ذلك تكون ال��ادة �ن

ي الفقرة  و�ناء ع� آل�
اك المستهدف ٩٬٢ة �سع�ي الوحدات اإلضاف�ة المذكورة �ن )، وعل�ه، (فقد تم اعتماد الق�مة االسم�ة للوحدة ل�كون سعر االش�ت

اك المستهدف  اك المستهدف(" .للوحدةر�ال سعودي  ١٠٫٠٠سوف يتم ط�ح الوحدات اإلضاف�ة �سعر االش�ت ") وعل�ه، تكون إجما�ي ق�مة سعر االش�ت
اك المستهدف �ساويالوحدا وحدة عين�ة و  ٣٢٬٥٠٠٬٠٠٠وحدة منها  ٤٢٬٥٠٠٬٠٠٠ وعددها ر�ال سعودي  ٤٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ت اإلضاف�ة �سعر االش�ت

 وحدة نقد�ة.  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠

اك المستهدف  ي حال كان سعر االش�ت
ي الموجودات العائدة  أقلو�ن

لمال�ي من الق�مة االسم�ة، سيتم �سج�ل الفرق كخصم إصدار ضمن قسم صا�ن
ان�ة العموم�ة ن ي الم�ي

 .الوحدات �ن

 المدة الزمن�ة المتوقعة اإلجراء

الحصول ع� موافقة مال�ي الوحدات ع� ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول 
 الصندوق

ع� الملحق  يوم عمل من تار�ــــخ الحصول ع� موافقة هيئة السوق المال�ة ٢٠
 التكم��ي كحد أق�

اإلعداد والتنسيق مع الجهات المستلمة �شأن ط�ح الوحدات 
 اإلضاف�ة

عمل من تار�ــــخ الحصول ع� موافقة مال�ي الوحدات ع� ز�ادة إجما�ي يوم  ٢٠
 ق�مة أصول الصندوق كحد أق�

ي 
ة الط�ح اإلضا�ن م) وتنت�ي ١٢/١٢/٢٠٢١ه) الموافق (٠٨/٠٥/١٤٤٣تبدأ من تار�ــــخ (أ�ام عمل  ٥ ف�ت

ي (
 م)١٦/١٢/٢٠٢١ه) الموافق (١٢/٠٥/١٤٤٣�ن

ة تمد�د ي  ف�ت
 أ�ام عمل ١٠ الط�ح اإلضا�ن

ي 
ي كحد أق� ١٠ اإلعالن عن نتائج الط�ح اإلضا�ن

ة الط�ح اإلضا�ن  أ�ام عمل من تار�ــــخ انتهاء ف�ت

تخص�ص الوحدات اإلضاف�ة (العين�ة والنقد�ة) من قبل مدير 
ي كحد أق� ١٥ الصندوق

ة الط�ح اإلضا�ن  يوم عمل من تار�ــــخ انتهاء ف�ت

ة الط�ح  ١٥ رد الفائض ي كحد أق�يوم عمل من تار�ــــخ انتهاء ف�ت
 اإلضا�ن

االستحواذ ع� ونقل مل��ة عقارات المحفظة االستثمار�ة اإلضاف�ة 
ة الط�ح  ٦٠ و�دراج الوحدات اإلضاف�ة ي كحد أق�يوم عمل من تار�ــــخ انتهاء ف�ت

 اإلضا�ن

داد األموال اك اإللغاء واس�ت ي حال إلغاء الط�ح. سيتم رد جميع مبالغ االش�ت
ي غضون  -�ن

أ�ام عمل من  ٥�ن
ة الط�ح ي كحد أق� تار�ــــخ انتهاء ف�ت

 اإلضا�ن
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اض الحد األدىن عن ط��ق:   ومن المستهدف الحصول ع� إجما�ي ق�مة الوحدات اإلضاف�ة ب�ف�ت

ي   ٢وحدة إضاف�ة لصندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري  ٣٢٬٥٠٠٬٠٠٠ط�ح  )أ(
نظ�ي مساهمته العين�ة �سجل لصالح مال�ي الوحدات �ن

ي الصندوق  ٢خل العقاري صندوق سدكو كابيتال للد
ي �ن اك العيىن ن باالش�ت ، أي ما �عادل  والذي تم الحصول ع� موافقتهم الراغبني

اك المستهدف.  ٣٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ر�ال سعودي وذلك �سعر االش�ت

اك ر�ال سعودي وذلك �سعر  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠وحدة إضاف�ة للمستثم��ن نظ�ي مساهمتهم النقد�ة أي ما �عادل   ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ط�ح )ب( االش�ت
 المستهدف. 

ر�ال سعودي و��جما�ي عدد وحدات الصندوق �ساوي   ١٬٧٧٧٬١٥٦٬١٢٨و�ذلك �صبح إجما�ي ق�مة أصول الصندوق بعد ط�ح الوحدات اإلضاف�ة هو 
اك المستهدف.  ١٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠  وحدة وذلك �سعر االش�ت

اض الحد األع�:   باف�ت

م الصندوق ز�ادة إجما�ي أصول الصندوق من خال ن اض الحد األع� وعددها �ع�ت اك المستهدفة باف�ت  ٥٧٬٥٠٠٬٠٠٠ل إصدار وحدات إضاف�ة بق�مة االش�ت
ي إجما�ي أصول الصندوق مبلغ وقدرەالوحدات اإلضاف�ة(" وحدة إضاف�ة

 ر�ال سعودي.   ٥٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠  "). و�ذلك تكون ال��ادة �ن

ي الفقرة  
اك المستهدف ٩٬٢و�ناء ع� آل�ة �سع�ي الوحدات اإلضاف�ة المذكورة �ن )، وعل�ه، (فقد تم اعتماد الق�مة االسم�ة للوحدة ل�كون سعر االش�ت

اك المستهدف  اك المستهدف(" .للوحدةر�ال سعودي  ١٠٫٠٠سوف يتم ط�ح الوحدات اإلضاف�ة �سعر االش�ت ") وعل�ه، تكون إجما�ي ق�مة سعر االش�ت
اك المستهدف �ساوي وحدة عين�ة و  ٣٢٬٥٠٠٬٠٠٠وحدة منها  ٥٧٬٥٠٠٬٠٠٠ وعددها ر�ال سعودي  ٥٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠ الوحدات اإلضاف�ة �سعر االش�ت

 وحدة نقد�ة.  ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠

اك المستهدف  ي حال كان سعر االش�ت
ي الموجودات العائدة لمال�ي  أقلو�ن

من الق�مة االسم�ة، سيتم �سج�ل الفرق كخصم إصدار ضمن قسم صا�ن
ان�ة العموم�ة ن ي الم�ي

 .الوحدات �ن

اض الحد األع� عن ط��ق:  ومن  المستهدف الحصول ع� إجما�ي ق�مة الوحدات اإلضاف�ة ب�ف�ت

ي  نظ�ي   ٢وحدة إضاف�ة لصندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري  ٣٢٬٥٠٠٬٠٠٠ط�ح  )أ(
مساهمته العين�ة �سجل لصالح مال�ي الوحدات �ن

ي الصندوق  ٢صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 
ي �ن اك العيىن ن باالش�ت ، أي ما �عادل  والذي تم الحصول ع� موافقتهم الراغبني

اك المستهدف.  ٣٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ر�ال سعودي وذلك �سعر االش�ت

اك  ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ مساهمتهم النقد�ة أي ما �عادل  وحدة إضاف�ة للمستثم��ن نظ�ي  ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ط�ح )ب( ر�ال سعودي وذلك �سعر االش�ت
 المستهدف. 

ر�ال سعودي و��جما�ي عدد وحدات الصندوق �ساوي   ١٬٧٧٧٬١٥٦٬١٢٨و�ذلك �صبح إجما�ي ق�مة أصول الصندوق بعد ط�ح الوحدات اإلضاف�ة هو 
اك المستهدف.  ١١٧٬٥٠٠٬٠٠٠  وحدة وذلك �سعر االش�ت

 

ي مدتها 
ة الط�ح اإلضا�ن ي وفقا لالئحة صناديق االستثمار العقاري، وتكون ف�ت

أ�ام عمل تبدأ  ٥وسوف يتم ط�ح الوحدات اإلضاف�ة من خالل الط�ح اإلضا�ن
ي تار�ــــخ اإلقفال الخاص بالط�ح اإلض ("م) ١٦/١٢/٢٠٢١ه) الموافق (١٢/٠٥/١٤٤٣(حىت   م)١٢/١٢/٢٠٢١ه) الموافق (٠٨/٠٥/١٤٤٣(بتار�ــــخ 

") ا�ن
ة  ة الط�ح خالل مدة ال ت��د عن ستة ( ١٠و�جوز تمد�دها لف�ت ) أشهر من تار�ــــخ موافقة الهيئة ع� عمل�ة ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول ٦أ�ام عمل وتكون ف�ت

  .الصندوق

ا�ات النقد�ة ي حال عدم تغط�ة االش�ت
اك المستهدف للحد األدىن ل��ادة إجما�ي  و�شار إ� أنه �ن ة الط�ح �سعر االش�ت ق�مة أصول الصندوق خالل ف�ت

ورة لتغط�ة ل��ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق ة الط�ح لمدة مماثلة كما تقتض�ه ال�ن ، �جوز لمدير الصندوق تمد�د ف�ت ي
، بعد إشعار المستهدفة اإلضا�ن

ا�ات النقد�ة بالحد األدىن فإنه ي ي حال العجز عن تغط�ة االش�ت
ي البند تم إلهيئة السوق المال�ة. و�ن

ي كما هو موضح �ن
داد  ٩٫٥غاء الط�ح اإلضا�ن (اإللغاء واس�ت

 األموال)

   

 آل�ة �سع�ي الوحدات اإلضاف�ة .٩٫٢
اك المستهدف ل��ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق عن ط��ق ط�ح وحدات إضاف�ة، سيتم االعتماد ع� الق�مة االسم�ة (أي ع ة لتحد�د سعر االش�ت �ش

ي بثالثة ( ) ر�ال) أو �سعر اإلغالق١٠(
 منه �سبة ٣قبل بدء الط�ح اإلضا�ن

�
 أيهما أقل.  %١٥) أ�ام مخصوما

ي القوائم المال�ة، مما ينتج عنه اصدار عدد أ��ب  
اك المستهدف أقل من الق�مة األسم�ة س�سجل الفرق كخصم إصدار �ن ي حال كان سعر االش�ت

 من و�ن
اك المستهدف مساوي للق�مة وحدات الصندوق مما �كون له أثر ع� تكلفة الصندوق وعدد و  ي حال كان سعر االش�ت

. و�ن ي حدات أ��� للعوض العيىن
اك المستهدف، سيتم تحد�د ق�مة خصم اإلصدار بعد تحد �د االسم�ة فلن �كون هناك �سج�ل أي فرق كخصم أو عالوة إصدار. و�ناًء ع� سعر االش�ت

اك الن  قدي. حجم الط�ح إلجما�ي ز�ادة ق�مة أصول الصندوق من االش�ت

�ة و�ساوي  ن ع�ش لتني ن ي يتكون من م�ن
اك الخاص بالط�ح اإلضا�ن اك  ١٠٫٠٠سعر االش�ت اك بعد إضافة رسوم االش�ت ر�ال سعودي للوحدة. وسعر االش�ت

�بة الق�مة المضافة ذات العالقة هو  �بة الق�مة ال ١٠٫٢٣و�ن اك و�ن اك المعروض (بعد إضافة رسوم االش�ت مضافة ر�ال سعودي. وس�كون سعر االش�ت
 ر�ال سعودي.  ١٠٫٢٣ذات العالقة) �ساوي 
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 آل�ة التعامل مع كسور الوحدات (إن وجدت) .٩٫٣
ن لهذە ا ي للمستحقني ل�سور س�قوم مدير الصندوق بجمع كسور الوحدات اإلضاف�ة الناتجة عن ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق وتوز�عها �شكل تنساىب

ها وتح��لها ألرقام صح�حة بحسب �سب   المل��ة لمال�ي وحدات. بعد ج�ب

اك .٩٫٤  الحد األدين والحد األع� لالش�ت
ي 

اك �ن ن ع� المستثم��ن االش�ت ، يتعني ي
ة الط�ح اإلضا�ن اك ال �قل عن ٥٠خالل ف�ت ر�ال سعودي بالسعر  ٥٠٠ وحدة ع� األقل و��جما�ي مبلغ اش�ت

�بة الق�مة المضافة ذات العالقة. م اك و�ن اك. المستهدف، غ�ي شاملة لرسوم االش�ت  ع العلم أنه ال يوجد حد أع� لالش�ت

داد األموال .٩٫٥  اإللغاء واس�ت
ي الحاالت اآلت�ة (ما لم تقرر هيئة السوق المال�ة خالف ذلك

اك المستلمة للمستثم��ن �ن ي ورد جميع مبالغ االش�ت
 ): يتم إلغاء الط�ح اإلضا�ن

ـ )أ( ي العجز عن الوفاء بجمع إجما�ي ق�مة أصول الصندوق المستهدفة بعد تار�ـــ
أو تمد�دها بعد إشعار هيئة  خ األقفال الخاص بالط�ح اإلضا�ن

 السوق المال�ة، أو

 ؛ أو ٢٠٠إذا كان عدد مال�ي الوحدات من الجمهور أقل من  )ب(

 ؛ أوعند اإلدراج %٣٠إذا كانت مل��ة مال�ي الوحدات من الجمهور أقل  من  )ج(

 لم تعتمد هيئة السوق المال�ة إدراج الوحدات ألي سبب؛ أو )د(

 القدرة ع� نقل مل��ة األصول المكونة للمحفظة االستثمار�ة اإلضاف�ة لصالح الصندوق. عدم  )ه(

ي غضون 
اك المستلمة للمستثم��ن �ن اك ورسوم االش�ت ، سوف يتم رد جميع مبالغ االش�ت ي

ي حال إلغاء الط�ح اإلضا�ن
أ�ام عمل من تار�ــــخ اإللغاء دون  ٥و�ن

اك. حسم من المستثم��ن أي عموالت أو غرامات أو   أي مبالغ أخرى من مبالغ االش�ت

 التخص�ص .٩٫٦
ي غضون  تخطر 

أ�ام عمل كحد أق� من تار�ــــخ اإلقفال الخاص بالط�ح  ١٠الجهة/الجهات المستلمة المعينة بواسطة مدير الصندوق كل مستثمر �ن
ن تتضمن مبلغ اال  كني اك، يتم إرسال تأ��دات للمش�ت ي حال تم قبول االش�ت

. و�ن
�
 أو جزئ�ا

�
اك أو رفضه، سواء كل�ا ي بقبول طلب االش�ت

اك المو اإلضا�ن افق ش�ت
 أو 

�
اك الخاص بمستثمر ما (سواء كل�ا ي حال تم رفض مبلغ االش�ت

ي للوحدات اإلضاف�ة. و�ن
) أو تم عل�ه والذي قد �خضع لتغي�ي بعد التخص�ص النهاىئ

�
جزئ�ا

ي نموذج
اك للحساب االستثماري للمستثمر والموضح �ن ، يتم رد الجزء غ�ي المقبول من مبلغ االش�ت ي

ي  تخف�ضه بعد التخص�ص النهاىئ
اك �ن طلب االش�ت

 منه أي رسوم م�ف�ة أو حواالت م�ف�ة أو رسوم �ف عملة يتم تكبدها).  ١٠غضون 
�
 أ�ام عمل من تار�ــــخ التخص�ص (دون أي عوائد ومخصوما

كابيتال للدخل العقاري   سدكو (صندوق  اإلضاف�ة المحفظة لمال�ي وحدة  ٣٢٬٥٠٠٬٠٠٠ عدد كامل الوحدات العين�ة و�تخص�ص   سيتم بأنه بالذكر  الجدير 
٢ . ي

ي الط�ح اإلضا�ن
  ها تخص�ص و�خصوص الوحدات النقد�ة فإنه سيتم)، محل االستحواذ مقابل المساهمة العين�ة �ن

�
 :للتا�ي  وفقا

ي يوم انعقاد اجتماع مال�ي الوحدات المخصص للمواف )أ(
ن �ن قة يتم تخص�ص الوحدات النقد�ة المطروحة أوً� لمال�ي وحدات الصندوق المسجلني

اك بالوحدات النقد�ة اإلضاف�ة، بح�ث �كون التخص�ص بحد أق� بنسبة مل��ة  ن باالش�ت ع� ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق والراغبني
ي يوم انعقاد اجتماع مال�ي الوحدات المخصص للموافقة ع� ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق. 

 كل مالك وحدات �ن

ي %  ٢٠وسيتم تخص�ص �سبة  )ب(
ي حال عدم تغطيته من قبلهم، سيتم   بعد الخطوة (أ) أعالەمن المتب�ت

. و�ن للمستثم��ن ذو الطابع المؤس�ي
ي الفقرة (ج). 

ن من األفراد كما هو موضح �ن ي المكتتبني
 تخص�صه لبا�ت

ي  )ج(
ن �ن ن والغ�ي المسجلني يوم انعقاد  ومن ثم يتم تخص�ص الوحدات النقد�ة اإلضاف�ة المتبق�ة (إن وجدت) ع� بق�ة المستثم��ن المسجلني

 اجتماع مال�ي الوحدات المخصص للموافقة ع� ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق. 

 للتا�ي 
�
ي وفقا

 :و�تم تخص�ص هذە الوحدات عقب تار�ــــخ اإلقفال الخاص بالط�ح اإلضا�ن

 وحدة ل�ل مستثمر.  ٥٠يتم تخص�ص عدد  )أ(

ي حال وجود فائض وحدات غ�ي مخصص، فسيتم تخص�ص ما تب�ت من  )ب(
اك �ن ي من إجما�ي مبالغ االش�ت الوحدات المطروحة ع� أساس تناسىب

 .ل�ل مستثمر

ن الجدد أ��� من  ي حال كان عدد المكتتبني
اك و�التا�ي  ٢٠٠٬٠٠٠�ن ، فقد يتم تخص�ص عدد وحدات أقل من الحد األدىن لالش�ت ي حال الحد األدىن

مكتتب �ن
اك والب  .وحدة استثمار�ة ٥٠الغ ال �ضمن مدير الصندوق تخص�ص الحد األدىن لالش�ت

ن الجدد أ��� من  ي حال كان عدد المكتتبني
اك  ٥٠٠٬٠٠٠و�ن ي حال الحد األع�، فقد يتم تخص�ص عدد وحدات أقل من الحد األع� لالش�ت

مكتتب �ن
اك والبالغ   .وحدة استثمار�ة ٥٠و�التا�ي ال �ضمن مدير الصندوق تخص�ص الحد األدىن لالش�ت

ي حال كان إجما�ي مبالغ
اك المستهدف أقل من  �ن ا�ات النقد�ة المتقدم لها جميع المستثم��ن �سعر االش�ت ، سيتم ر�ال سعودي ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠االش�ت

ي غضون 
اك للمستثم��ن (دون خصم) �ن ي  ٥إلغاء الط�ح ورد جميع مبالغ االش�ت

ة الط�ح اإلضا�ن  وأي تمد�د لها.  أ�ام عمل من تار�ــــخ انتهاء ف�ت
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 المستثمرون المؤهلون  .٩٫٧
ي الوحدات

اك �ن كات وصناديق  اإلضاف�ة �كون االش�ت ي متاح للفئات اآلت�ة: (أ) األشخاص الطب�عيون و(ب) المؤسسات وال�ش
ة الط�ح اإلضا�ن خالل ف�ت

ي الممل�ة الع���ة السعود�ة و(ج) المستثمرون اآلخرون المتاح لهم امتالك أسهم مدر 
ها من ال��انات القانون�ة القائمة �ن ي السوق االستثمار وغ�ي

جة �ن
 المال�ة السعود�ة. 

 �سج�ل و�دراج الوحدات اإلضاف�ة .٩٫٨
ي السوق المال�ة السعود�ة خالل 

�طة أن:  ٦٠من المقرر �سج�ل الوحدات اإلضاف�ة و�دراجها �ن ، �ش ي
 يوم عمل من تار�ــــخ إقفال الط�ح اإلضا�ن

اك  )أ(  المستهدف)،؛ ويتم جمع إجما�ي ق�مة أصول الصندوق المستهدفة (إجما�ي ق�مة االش�ت

 ع� األقل من إجما�ي وحدات الصندوق، و %٣٠مستثمر، وأن �متل�وا  ٢٠٠أال �قل عدد مال�ي الوحدات من الجمهور عن  )ب(

وط تنظ�م�ة أخرى تحددها هيئة السوق المال�ة لهذا الغرض.  )ج(  يتم الوفاء بأي �ش
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 المخاطر اإلضاف�ة الخاصة ب��ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق .ج

ي الصندوق ع� مخاطر عد�دة وهو مناسب فقط للمستثم��ن مستوى المخاطرة 
ي الصندوق هو متوسط ح�ث ينطوي االستثمار �ن

ف�ما يتعلق باالستثمار �ن
ن تقي�م االعتبارات الواردة ف� ، الذين �دركون مخاطر ذلك االستثمار �شكل تام و�مكنهم تحمل تلك المخاطر، و�جب ع� المستثم��ن المحتملني ما ��ي

ها من ، أو قد �عت�ب  وغ�ي
�
ها االعتبارات بعنا�ة عند اتخاذ قرارهم. وقد تكون هناك مخاطر أخرى وأمور غ�ي مؤكدة ل�ست معروفة لدى مدير الصندوق حال�ا

ي ع� منظورات الصندوق وعمله. وال �مكن تقد�م أي ضمان بأن الصندوق سيتمكن  ف�ما قد �كون لها تأث�ي سلىب
�
ن م مدير الصندوق غ�ي هامة حال�ا

 تحقيق هدف االستثمار أو بأن المستثم��ن سيتلقون عائدا� ع� رأس مالهم. 

ن االعتبار قبل  ي ضمان ال��ــح أو عدم الخسارة، و�التا�ي �جب ع� كل مستثمر محتمل أخذ العوامل أدناە بعني ي الصندوق ال �عىن
اء وحدات االستثمار �ن �ش

ي الصندوق. و�تحمل المستثمرون وحدهم كامل المسؤول�ة
ي الصندوق ما لم تكن نت�جة الحت�ال أو إهمال  �ن

عن أي خسارة ماد�ة ناتجة عن االستثمار �ن
 لالئحة صناديق االستثمار العقاري والتعل�مات الخاصة بصناديق االستثمار العقار�ة المتداولة

�
 . أو سوء ت�ف من جانب مدير الصندوق وفقا

اء ملزمة مع صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري  : ةمخاطر االستحواذ ع� المحفظة االستثمار�ة اإلضاف� من أجل   ٢أبرم الصندوق اتفاق�ة �ش
ن باألداء بموجب ا ام أي من الطرفني ن ي حال عدم ال�ت

اء االستحواذ ع� المحفظة االستثمار�ة اإلضاف�ة قبل تار�ــــخ إدراج الوحدات اإلضاف�ة. و�ن تفاق�ة ال�ش
ي تار�ــــخ إدراج الوحدات اإلضاف�ةالملزمة، فقد ال تتم عمل�ة االستحواذ 
ي هذە الحالة، سوف �حتاج الصندوق إ� تحد�د  �ن

ي أي تار�ــــخ ع� اإلطالق. و�ن
أو �ن

ي تقد�م توز�عات لمال�ي الوحدات. وع� الرغم من توقعات مدير الصندوق 
بأن عمل�ات استحواذ ع� أصول أخرى و�نهائها قبل أن �ستطيع البدء �ن

ي تو 
ي المستقبل الق��ب. الصندوق سوف �ستمر �ن

 ف�ي العوائد المستهدفة للمستثم��ن ع� المدى الط��ل، قد تنخفض عوائد المستثم��ن �ن

http://www.alrajhibank.com.sa
http://www.alahli.com/
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ه الذي ينص ع� عدم اعتبار عقود اإل�جار الغ�ي مسجلة ١٦/٥/١٤٣٨وتار�ــــخ  ٢٩٢: باإلشارة إ� لقرار مجلس الوزراء رقم مخاطر �سج�ل عقود اإل�جار
 ألثارها اإلدار�ة والقانون�ة، تجدر اإلشارة أنه لم يتم �سج�ل غالب�ة عقود اإل�جار المتعلقة بعقارات المحفظة ع� شبكة إ�جار عقودا� صح

ً
�حة منتجة

�مكن للصندوق  االستثمار�ة اإلضاف�ة، وع� الرغم من أن الصندوق بالتعاون مع البائع �عملون ع� �سج�ل كافة تلك العقود ع� شبكة إ�جار، إال أنه ال 
 العتبار  أن

ً
، قد تصبح العقود غ�ي المسجلة عرضة ي تار�ــــخ إدراج الوحدات اإلضاف�ة. و�التا�ي

ها عقودا� غ�ي �ضمن االنتهاء من �سج�ل كافة العقود قبل أو �ن
 ألثارها اإلدار�ة والقانون�ة

ً
ي ع� أعمال الصندوق، والوضع الما�ي والتدفقات النق منتجة    د�ة. ووقد ينتج عن ذلك تأث�ي جوهري سلىب

 

�بة الت�فات العقار�ة �بة ع� الت�فات العقار�ة وذلك بموجب الالئحة التنف�ذ�ة المخاطر المرتبطة ب�ن : قامت الممل�ة الع���ة السعود�ة بفرض �ن
�بة الت�فات العقار�ة الصادرة بموجب األمر المل�ي رقم (أ/   لهذە الالئحة، فإن �جب ١٤٤٢-٢-١٤) وتار�ــــخ ٨٤ل�ن

�
من ق�مة  %٥سداد ما �سبته ه. وفقا

�بة ت�فات عقار�ة يتم سدادها لهيئة الزك ي ناقل لمل��ة العقار أو منفعته ك�ن
�بة العقار عند الق�ام بأي عمل�ة استحواذ أو أي ت�ف قانوىن اة وال�ن

�بة الق�مة المضافة ال �بة  ١٥بالغة �سبة والجمارك. بموجب هذا القرار يتم إعفاء الت�فات العقار�ة ع� العقارات من �ن % و�ستعاض عنها ب�ن
�بة ع� ي حال قررت حكومة الممل�ة الع���ة السعود�ة ز�ادة النسبة المفروضة ك�ن

 الت�فات الت�فات العقار�ة آنفة الذكر من ق�مة العقار. وعل�ه �ن
�بة الق�مة ي حال قررت إعادة تطبيق �ن

 ع� نتائج وعمل�ات والوضع الما�ي الصندوق والتوقعات  %، فإن ذلك سيؤثر  ١٥المضافة البالغة  العقار�ة أو �ن
�
سلبا

ائ�ة للصندوق  دة، و�التا�ي قد �حد ذلك من القوة ال�ش �بة غ�ي مس�ت �بة الت�فات العقار�ة �ي �ن و�التا�ي قد يؤثر المستقبل�ة. باإلضافة إ� ذلك، فإن �ن
ي ع� أعمال الصندوق، والوضع الما�ي وال  تدفقات النقد�ة للصندوق. ذلك تأث�ي جوهري سلىب

ها من ال�وارث الطب�ع�ة، أو ألسباب ال�وارث الطب�ع�ة:  ر المادي الناجم عن ح��ق، أو عواصف أو زالزل أو غ�ي قد تكون األصول العقار�ة عرضة لل�ن
ي حالة وق�ع أي حدث من هذا القب�ل، قد �خ� الصندو 

ي األصول أخرى مثل االضطرابات الس�اس�ة أو األو�ئة الصح�ة. و�ن
ق رأس المال المستثمر �ن

ي ذلك خسارة دخل اإل�جار
) قد يتم تع��ضها العقار�ة، وكذلك اإليرادات المتوقعة. باإلضافة إ� ذلك، ال �مكن إعطاء ضمان ع� أن الخسائر الناتجة (بما �ن

 معينة من المخاطر والخسائر (ع�
�
ي حال وجد) وهنالك أنواعا

ن (�ن سب�ل المثال، الخسائر الناجمة عن االضطرابات الس�اس�ة،  بال�امل تحت غطاء التأمني
ي حال وق�ع أي

من تلك  وأعمال الحرب أو بعض ال�وارث الطب�ع�ة أو األو�ئة الصح�ة) قد ال �مكن تأمينها من الناح�ة االقتصاد�ة أو �شكل عام. و�ن
ي ع� أعمال الصندوق، والوضع الما  . �ي والتدفقات النقد�ةاألحداث وقد �كون لذلك تأث�ي جوهري سلىب

وط واألحكام إ المخاطر القانون�ة والتنظ�م�ة ف�ما �خص االستخدام النظا�ي لألصول العقار�ة:  ي هذا الملحق التكم��ي لل�ش
ن المعلومات الواردة �ن

ي تار�خه. وقد تطرأ 
�عات والتنظ�مات القائمة والمعلنة �ن ات ع� المتطلبات النظام�ة ف�ما ل��ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق �ستند ع� الت�ش تغي�ي

ي حال فرض متطلبات إضاف�ة أو مختلفة �جب است�فائها لغرض الحص
، �ن اخ�ص النظام�ة الالزمة الستخدام األصول العقار�ة. و�التا�ي ول أو �خص ال�ت

ة أو قد ال يتمكنا من است�فاء تلك المتطلبات اإلبقاء والمحافظة ع� تراخ�ص استخدام األصول العقار�ة، قد يواجه مدير الصندوق والصندوق صع��
اخ�ص مما قد يؤدي إ� عدم قدرة استخدام األصول العقار�ة ذات الصلة للغرض الذي من أج له تم لغرض الحصول أو اإلبقاء والمحافظة ع� هذە ال�ت

 ع� الصندوق وعمل�اته. 
�
 االستحواذ عليها، مما قد يؤثر سلبا

 

 والعموالت وأتعاب اإلدارةالرسوم ومقابل الخدمات  .د

 الرسوم .١
ي يتحملها الصندوق  : ف�ما ��ي ملخص لجميع الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة الىت

 التفص�ل ن�ع الرسم

 أتعاب اإلدارة

أتعاب سن��ة ("مقابل إدارة أصول الصندوق ودفع كافة النفقات العامة للصندوق، �دفع الصندوق لمدير الصندوق أتعاب إدارة 
ي ق�مة األصول %١") خالل مدة الصندوق بمقدار اإلدارة

 .من صا�ن
دفع أول دفعة 

ُ
 �شكل نصف سنوي ابتداًء من تار�ــــخ اإلقفال. وت

�
يتحمل الصندوق أتعاب اإلدارة و�تم احتسابها وسدادها مقدما

ي مضت ن االعتبار األ�ام الىت ي بح�ث ُيؤخذ بعني ي حال لم �كن لدى الصندوق  ألتعاب اإلدارة ع� أساس تناسىب
من السنة الم�الد�ة. و�ن

ن توفر سيولة نقد�ة كاف�ة لدى الصندوق.  ي موعدها، يتم تأج�ل دفع األتعاب لحني
 سيولة نقد�ة كاف�ة متوفرة لدفع أتعاب اإلدارة �ن

اك  رسوم االش�ت

اك لمرة واحدة بنسبة  ي الصندوق رسوم اش�ت
اء من ق� %٢٫٠�دفع المتقدمون لالستثمار �ن دفع عند التقدم ل�ش

ُ
اك، ت مة مبلغ االش�ت

اك اك"). وتدفع رسوم االش�ت ة الط�ح فقط ("رسوم االش�ت ي  الوحدات خالل ف�ت
اك �ن اك عند التقدم لالش�ت إضافة لمبلغ االش�ت

اك .  الصندوق. ولتجنب الشك، تحتسب رسوم االش�ت
�
 عن الوحدات المخصصة فعل�ا

اك بنسبة �حق لمدير الصندوق الحصول ع� رسوم ا ي  %٢ش�ت
ة الط�ح اإلضا�ن اك النقد�ة والعين�ة خالل ف�ت من مبالغ االش�ت

 للصندوق. 

 أتعاب األداء

 �ستحق مدير الصندوق أتعاب األداء التال�ة: 

ي حال حقق الصندوق توز�عات نقد�ة تتجاوز �سبة  -
ي توز�عات سن��ة ع� الق�مة اإلسم�ة للوحدة الواحدة،   %٧�ن

كصا�ن
�ة بق�مة  ن ي تدفع �شكل سنوي و�تم احتساب %٧من أي مبلغ ي��د عن عائد  %٢٠�ستحق مدير الصندوق أتعاب تحف�ي ، والىت

ي 
ي تخصم  د�سم�ب م�الدي من كل سنة ٣١أتعاب األداء و�ستحق �ن تق��م�ة. وع� سب�ل المثال، وف�ما �خص أتعاب األداء الىت

ي حال كان عائد الصندوق يبلغ 
ع� الق�مة اإلسم�ة للوحدة الواحدة، ف�ستحق  %٨من التوز�عات النقد�ة، ف�شار إ� أنه �ن
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ي حال كان %٧٫٨وتوزع �سبة الـ  %٠٫٢مدير الصندوق أتعاب أداء بنسبة 
، فال %٧عائد الصندوق يبلغ  لمال�ي الوحدات. أما �ن

 . %٧�ستحق مدير الصندوق أي أتعاب أداء، ح�ث لم يتجاوز العائد �سبة 

من ق�مة األر�اح الرأس مال�ة المحققة من بيع العقارات (شاملة تكال�ف الصفقة ع� سب�ل المثال  %١٠كما �ستحق �سبة  -
ارات الصندوق) وذلك عند تار�ــــخ بيع أي أصل من أصول ول�س الح� رسوم الوساطة ورسوم االستحواذ والبيع عند بيع عق

 الصندوق. 

ن  ي حال لم �كن لدى الصندوق سيولة نقد�ة كاف�ة متوفرة لدفع أتعاب األداء لمدير الصندوق، يتم تأج�ل دفع أتعاب األداء لحني
�ن

 توفر سيولة نقد�ة كاف�ة لدى الصندوق. 

 رسوم الحفظ

ا بواق  سن���
�
ن الحفظ رسما ي ق�مة األصول، بما ال �قل عن  %٠٫٠٤ع �ستحق أمني

ر�ال سعودي، تدفع �شكل  ٢٠٠٬٠٠٠من صا�ن
 نصف سنوي. 

ن الحفظ لقاء الخدمات المقدمة منه  ن مدير الصندوق وأمني ن الحفظ الرسوم أعالە حسب ما تم التفاوض عل�ه بني و�ستحق أمني
كة ذات الغرض  ي ذلك تأس�س ال�ش

الخاص والق�ام بكافة اإلجراءات الستكمال �سج�لها لالحتفاظ بمل��ة أصول الصندوق، بما �ن
 لتتمكن من االحتفاظ بمل��ة أصول الصندوق. 

 رسوم االستحواذ والبيع

اء أو بيع كل أصل عقاري �ستحوذ عل�ه أو يب�عه وذلك مقابل  %٠٫٧٥�دفع الصندوق لمدير الصندوق رسوم بق�مة  من سعر �ش
اء  ي إتمام عمل�ات البيع وال�ش

اء ودراسة موائمة العقارات جهودە �ن وط ال�ش و�ي إجراء التق�ي الالزم والمعاينة والتفاوض ع� �ش
ولتجنب الشك، ُ�ستحق هذە الرسوم ب�ف النظر  . محل االستحواذ ألهداف الصندوق االستثمار�ة واتمام العمل�ة ونقل المل��ة

ي العائد للصندوق وال �ستحق لقاء نقل مل��ة ا
و�ستحق هذە الرسوم لمحفظة االستثمار�ة المبدئ�ة. عن أي ز�ادة محققة �ن

ي �ستهدف الصندوق االستحواذ عليها.   للعقارات الىت

 رسوم وساطة

  عليها  التفاوض و�تم استثمار، كل  ع� االستحواذ  ق�مة من %٢٫٥٠ إ� تصل رسوم العقاري للوس�ط الصندوق �دفع
�
 وفقا

 وال  . الوساطة رسوم قبض) العالقة ذات أطراف أو / و ( الصندوق لمدير  �حق الشك، ولتجنب. عليها  المتعارف السوق لممارسات
 ٨والمكونة من  محل االستحواذ  اإلضاف�ة االستثمار�ة المحفظةأو  ع� المحفظة االستثمار�ة المبدئ�ة الرسوم هذە �ستحق

ي �ستهدف الصندوق االستحواذ عليها.  تفاص�لها  المذكورةعقارات و  ي قسم العقارات الىت
ي تفاص�ل الصندوق أعالە �ن

ي �ن
 حال و�ن

ي  تضارب أي �شوء
 بعمل�ة المتعلقة التفاص�ل كافة  عن اإلفصاح يتم عالقة، ذي طرف ألي وساطة رسوم لدفع نت�جة المصالح �ن

ي  مذكور  هو  كما   المصالح تضارب وحل االستحواذ 
ي  الباب " ضمنق(" الفقرة �ن

وط وأحكام المصالح تضارب" الثاىن ") من �ش
  الصندوق. 

 رسوم ترت�ب التم��ل

كة ذات غرض ١٫٢٥�دفع الصندوق لمدير الصندوق رسوم تبلغ �سبة  ٪ من كل مبلغ �حصل عل�ه كتم��ل للصندوق أو أي �ش
ي ه�كلة 

وتوف�ي التم��ل للصندوق. وتكون هذە خاص خالل مدة الصندوق (دون أي رسوم أو هوامش ر�ــح)، وذلك مقابل جهودە �ن
ت�ب المستحقة للبنك المقرض وأتعاب التقي�م واألتعاب  الرسوم مستحقة الدفع فور إتمام أي صفقات تم��ل، و�ي تغ�ي رسوم ال�ت

 القانون�ة ورسوم دراسة الجدوى المتعلقة بالتم��ل. 

 رسوم الخدمات اإلدار�ة
 سن� 

�
 بق�مة �دفع الصندوق للمدير اإلداري رسما

�
دفع �شكل نصف سنوي.  %٠٫٠٥�ا

ُ
ي ق�مة أصول الصندوق، ت

 من صا�ن
�
سن��ا

ي ق�مة أصول 
و�ستحق هذە الرسوم للمدير اإلداري لقاء جميع األعمال اإلدار�ة ع� سب�ل المثال ول�س الح� احتساب صا�ن

 وحفظ الدفاتر الحساب�ة. الصندوق �شكل دوري و�دارة عمل�ات الصندوق �شكل يو�ي متضمنة العمل�ات المحاسب�ة 

أتعاب المحاسب 
ي 
 القانوين

ي أتعاب سن��ة بق�مة 
ي قد تتغ�ي  ٨٥٬٠٠٠�دفع الصندوق للمحاسب القانوىن ر�ال سعودي (خمسة وثمانون ألف ر�ال سعودي)، والىت

ي السوق و�تم اإلفصاح عنها طبقا لمتطلبات ولوائح هيئة السوق المال�
 ة ذات العالقة. من وقت آلخر حسب األسعار السائدة �ن

 أتعاب إدارة األمالك

دفع من الصندوق ألي 
ُ
�ستحق أتعاب إدارة األمالك ع� العقار المتعدد المستأج��ن و�تم التفاوض حول أي أتعاب إدارة أمالك ت

ن اإلفصاح إ� مجلس إدارة الصندوق   لممارسات السوق المتعارف عليها. و�تعني
�
عن أي مدير أمالك �عينه مدير الصندوق وفقا

كات التابعة له. ولتجنب الشك، ال تتضمن أتعاب إدارة األمالك  أتعاب إدارة األمالك �حصل عليها مدير الصندوق أو أي من ال�ش
، بالتا�ي �ي ل�ست مبلغ ثابت  تكال�ف إدارة التشغ�ل. وتحسب هذە األتعاب كنسبة تعاقد�ة ثابتة من مجمل متحصالت التأج�ي

دفع من الصندوق ألي و�نما مبلغ تقديري يتغ�ي 
ُ
مع تغ�ي إجما�ي ق�مة اإل�جار. وح�ث يتم التفاوض حول أي أتعاب إدارة أمالك ت

 لممارسات السوق المتعارف عليها، إال أنها ال تتجاوز �سبة 
�
ي للعقار  %٧مدير أمالك �عينه مدير الصندوق وفقا من الدخل التأج�ي

 ذي العالقة. 

كة وسوف تكون أتعاب اإلدارة األمالك ع ي بند ال�ش
� عقار مركز عرقة بالزا ع� المحفظة المراد االستحواذ عليها كما هو موضح �ن

ي تتو� إدارة األمالك الفقرة (و).   الىت

 

 رسوم ه�كلة االستثمار

ي حال ق�ام الصندوق بأ�شطة التط��ر العقاري، �ستحق مدير الصندوق رسوم بنسبة 
من ق�مة التط��ر فقط وال �شمل  %١٫٥�ن

وع تط��ر عقاري وذلك مقابل ق�امه بأمور عدة، ومنها ع� سب�ل المثال ال الح�، ترت�ب الصفقة العقار�ة ق� ي كل م�ش
مة األرض �ن

اف ع� إدارة عمل�ات التط��ر. ولتجنب الشك، ال تنطبق هذە  ي ذلك إ�جاد العقار المناسب والمستأجر المناسب واإل�ش
بما �ن

ي حال �شوء فرصة استثمار تط��ر عقاري يتم اإلفصاح لمال�ي الوحدات عن رسوم الرسوم ع� العقارات المطورة تط
. و�ن

�
��را� إ�شائ�ا

 ه�كلة االستثمار. 
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 أتعاب المطور
 لممارسات السوق المتعارف 

�
 يتم التفاوض عليها وفقا

�
ي حال ق�ام الصندوق بأ�شطة التط��ر العقاري، �ستحق المطور رسوما

�ن
ي حال �شوء عليها دون أي حد أدىن أو 

. و�ن
�
أق� لها. ولتجنب الشك، ال تنطبق هذە الرسوم ع� العقارات المطورة تط��را� إ�شائ�ا

 فرصة استثمار تط��ر عقاري يتم اإلفصاح لمال�ي الوحدات عن أتعاب المطور. 

أتعاب أعضاء مجلس 
 إدارة الصندوق 

ن مبلغ وقدرە   ر�ال سعودي (ثالثون ألف ر�ال سعودي)  ٣٠٬٠٠٠�دفع الصندوق أتعاب ألعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلني
 ل�ل عضو، ولن تتجاوز أتعاب مجلس إدارة الصندوق 

�
 للشك لن  ٦٠٬٠٠٠سن��ا

�
. وتجنبا

�
ر�ال (ستون ألف ر�ال سعودي) سن��ا

. �دفع الصندوق أي أتعاب لألعضاء غ�ي الم ن  ستقلني

ي  ٧٬٥٠٠�دفع الصندوق رسوم رقاب�ة بق�مة  رسوم رقاب�ة
حتسب �شكل ترا��ي �ن

ُ
، ت

�
ر�ال سعودي (سبعة آالف وخمسمائة ر�ال سعودي) سن��ا

دفع ع� أساس سنوي. 
ُ
 كل يوم تق��م وت

حت ٥٬٠٠٠�دفع الصندوق رسوم ��ش بق�مة  رسوم ��ش 
ُ
، ت

�
سب �شكل ترا��ي كل يوم تق��م ر�ال سعودي (خمسة آالف ر�ال سعودي) سن��ا

دفع عند المطالبة. 
ُ
 وت

�ي   أتعاب المراقب ال�ش

ع�ة و�ي عبارة عن مبلغ مقط�ع بق�مة    ٣٠٬٠٠٠�دفع الصندوق رسوم رقابة �ش
�
ر�ال سعودي (ثالثون ألف ر�ال سعودي) سن��ا

ع الرسوم 
َ
دف

ُ
. وت �ي ن مدير الصندوق والمراقب ال�ش المذكورة ع� أقساط متساو�ة ع� أساس ر�ــع حسبما يتم االتفاق عل�ه بني

ع�ة وأي جهة أخرى ف�ما يتعلق بأي  �ي الذي �كون مسؤوً� عن دفع المبالغ لهيئة الرقابة ال�ش سنوي. وتدفع الرسوم للمراقب ال�ش
�عة.   أمور تتعلق بأحكام ال�ش

رسوم مركز اإل�داع 
(رسوم إ�شاء مل��ة 

 الوحدات)

ي مركز اإل�داع لدى السوق المال�ة السعود�ة:  �دفع الصندوق الرسوم اآلت�ة
 للتسج�ل �ن

ر�ال سعودي (اثنان ر�ال سعودي) ل�ل مالك وحدات  ٢ر�ال سعودي (خمسون ألف ر�ال سعودي) باإلضافة إ�  ٥٠٬٠٠٠ -
ي مقابل إ�شاء ٥٠٠٬٠٠٠و�حد أق� 

ع إ� السوق المال�ة السعود�ة �ن
َ
دف

ُ
سجل  ر�ال سعودي (خمسمائة ألف ر�ال سعودي) ت

 لمال�ي الوحدات؛ و

ي مقابل إدارة سجل لمال�ي الوحدات، وقد تتغ�ي بناًء ع� ق�مة  ٤٠٠٬٠٠٠ -
 �ن

�
ر�ال سعودي (أر�عمائة ألف ر�ال سعودي) سن��ا

 إجما�ي رأس مال الصندوق. 

 وتكون الرسوم المذكورة عرضة للتعد�ل كما يتم تحد�دە من قبل السوق المال�ة السعود�ة. 

ي 
 السوق رسوم اإلدراج �ن

 المال�ة السعود�ة

 يتم دفع رسوم اإلدراج اآلت�ة من الصندوق: 

-  :  ر�ال سعودي (خمسون ألف ر�ال سعودي) رسوم إدراج أول�ة؛ و ٥٠٬٠٠٠رسوم اإلدراج األو�ي

. بحد أدىن  %٠٫٠٣رسوم استمرار اإلدراج:  -
�
ر�ال سعودي (خمسون ألف ر�ال  ٥٠٬٠٠٠من الق�مة السوق�ة للصندوق سن��ا

 ر�ال سعودي (ثالثمائة ألف ر�ال سعودي).  ٣٠٠٬٠٠٠ي) و�حد أق� سعود

 وتكون الرسوم المذكورة عرضة للتعد�ل كما يتم تحد�دە من قبل السوق المال�ة السعود�ة. 

 مصار�ف أخرى

تب ع� الصندوق �شكل مبا�ش أو غ�ي مبا�ش أتعاب ورسوم أخرى منها ع� سب�ل الذكر ال الح� تكال�ف إدارة التشغ�ل  قد ي�ت
ي حال تطب�قها ع� صناديق 

ن والزكاة (�ن ن ع� العقار الذي �ستحوذ عل�ه الصندوق وأتعاب المحاميني وتكال�ف الخدمات ورسوم التأمني
ن  االستثمار العقاري المتداولة وال �شمل ذلك الزكاة الخاصة لمال�ي الوحدات) وأتعاب البلد�ات واألتعاب الحكوم�ة وأتعاب التثمني

ي جميع األحوال لن يتم وأتعاب اال 
ن الد�كورات الداخل�ة. و�ن ن ومهندسني ن المعمار�ني ن والمهندسني ستشاري الهند�ي وأتعاب المساحني

خصم إال الرسوم والمصار�ف الفعل�ة المتعلقة بالصندوق ومشار�عه بعد الحصول ع� موافقة مجلس إدارة الصندوق. لن تتجاوز 
، وذلك بحسب آخر قوائم مال�ة مدققة. من إجما�ي  %١مثل هذە المصار�ف ما �سبته 

�
  ق�مة أصول الصندوق سن��ا

�بة أو  الزكاة   سدادها ح�ث أنها من مسؤول�ات مال�ي الوحدات.  لن �قوم مدير الصندوق باحتساب الزكاة أو ال�ن

�بة الق�مة المضافة  �ن

�بة المضافة مالم يتم النص  وط واألحكام و/أو أي مستندات ذات صلة ال �شمل ال�ن ي ال�ش
جميع الرسوم والمصار�ف المذكورة �ن

�بة الق�مة المضافة مفروضة أو قد يتم فرضها ع� أي خدمة يتم تزو�د الصندوق بها ،  ي حال ما إذا كانت �ن
ع� خالف ذلك. و�ن

�بة  فإن الصندوق س�دفع لمزود الخدمة  للق�مة المسجلة لهذە ال�ن
�
 مساو�ا

�
( باإلضافة إ� أي رسوم أو مصار�ف أخرى) مجموعا

ع� فاتورة الق�مة المضافة مفروضة أو قد يتم فرضها ع� أي خدمة مقدمة من قبل الصندوق ، فإن العم�ل س�دفع للصندوق ( 
 مساو�ا ً لق�مة 

�
�بةباإلضافة إ� أي رسوم أو مصار�ف أخرى ) مجموعا  .هذە ال�ن

�بة الت�فات  �ن
�بة الت�فات العقار�ة حسب لوائح وتعل�مات الجهات ذات العالقة العقار�ة  .�خضع الصندوق ل�ن
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 آل�ة احتساب الرسوم .٢
 : ف�ما ��ي جدول يوضح آل�ة احتساب الرسوم

 

النسبة المفروضة / المبلغ  ن�ع الرسم
 تكرار دفع الرسم ط��قة الحساب المفروض

اكرسوم  اك %٢٫٠ االش�ت اك من ق�مة مبلغ االش�ت  مرة واحدة عند االش�ت

 %١٫٠ أتعاب اإلدارة
ي ق�مة أصول الصندوق كما 

من صا�ن
 
�
يتم تق�مها حسب آخر تقي�م وفقا

 آلخر قوائم مال�ة مدققة. 
 �شكل نصف سنوي. 

�
ع مقدما

َ
دف

ُ
 ت

 أتعاب األداء

 %٧من أي مبلغ ي��د عن عائد  %٢٠
ي توز�عات 

سن��ة ع� الق�مة كصا�ن
 االسم�ة للوحدة الواحدة

 
 

من ق�مة  %١٠كما �ستحق �سبة 
األر�اح الرأس مال�ة المحققة من بيع 

 العقارات

ي حال حقق الصندوق توز�عات 
�ن

ي   %٧نقد�ة تتجاوز �سبة 
كصا�ن

توز�عات سن��ة ع� الق�مة األسم�ة 
 للوحدة الواحدة

 

األر�اح الرأس مال�ة المحققة من بيع 
رات (شاملة تكال�ف الصفقة العقا

ع� سب�ل المثال ول�س الح� 
رسوم الوساطة ورسوم االستحواذ 

 والبيع عند بيع عقارات الصندوق)

تدفع �شكل سنوي و�تم احتساب 
ي 

د�سم�ب  ٣١أتعاب األداء و�ستحق �ن
 م�الدي من كل سنة تق��م�ة. 

 عند بيع العقار

 رسوم الحفظ

ا   سن���
�
ن الحفظ رسما �ستحق أمني

وذلك بما ال �قل عن  %٠٫٠٤بواقع 
ي ألف  ٢٠٠٬٠٠٠ ر�ال سعودي (مائىت

 ر�ال سعودي)

ي ق�مة أصول الصندوق 
من صا�ن

 للصندوق  حسب اخر قوائم مال�ة

ي نها�ة كل سنة بناًء ع� 
تحتسب �ن

ي ق�مة أصول الصندوق بحسب 
صا�ن

  للصندوقآخر قوائم مال�ة 

اء  %٠٫٧٥  *رسوم االستحواذ والبيع اء أو بيع أي عقار  بيع كل اصل عقاري أو من سعر �ش تدفع عند �ش
 �ستحوذ عل�ه أو يب�عه الصندوق

اء العقار  %٢٫٥تصل ا�   **رسوم وساطة  تدفع عند االفراغ  من ق�مة سعر �ش

 فور إتمام صفقات التم��ل من مبلغ التم��ل %١٫٢٥ رسوم ترت�ب التم��ل
�
 مقدما

ي ق�مة أصول الصندوق   %٠٫٠٥ رسوم الخدمات اإلدار�ة
من صا�ن

 �شكل نصف سنوي حسب اخر قوائم مال�ة
�
ع مقدما

َ
دف

ُ
 ت

ي 
 أتعاب المحاسب القانوين

ر�ال سعودي (خمسة  ٨٥٬٠٠٠
وثمانون ألف ر�ال سعودي)، قد 
تتغ�ي من وقت آلخر حسب األسعار 
ي السوق و�تم اإلفصاح 

السائدة �ن
 لمتطلبات ولوائح هيئة السوق 

�
طبقا

 العالقةالمال�ة ذات 

  مبلغ مقط�ع
�
 تدفع سن��ا

ي للعقار  %٧ال تتجاوز  أتعاب إدارة األمالك  تدفع عند تقد�م الخدمات من الدخل التأج�ي
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 %١٫٥ رسوم ه�كلة االستثمار
من ق�مة التط��ر فقط وال �شمل 

وع تط��ر  ق�مة األرض ألي م�ش
 عقاري. 

تدفع مقدما عند استثمار الصندوق 
وع تط��ر.  ي م�ش

 �ن

 أتعاب المطور

 لممارسات 
�
يتم التفاوض عليها وفقا
و�تم السوق المتعارف عليها 

بما �خدم مصالح اإلفصاح عنها 
 مال�ي الوحدات

 لممارسات 
�
يتم التفاوض عليها وفقا
و�تم السوق المتعارف عليها 

بما �خدم مصالح اإلفصاح عنها 
 مال�ي الوحدات

 لممارسات 
�
يتم التفاوض عليها وفقا

متعارف عليها بما �خدم السوق ال
 مصالح مال�ي الوحدات

أتعاب أعضاء مجلس إدارة 
ن   الصندوق المستقلني

ر�ال سعودي (ثالثون ألف  ٣٠٬٠٠٠
  كمبلغ مقط�ع ر�ال سعودي) ل�ل عضو مستقل

�
 تدفع سن��ا

ر�ال سعودي (سبعة آالف  ٧٬٥٠٠ رسوم رقاب�ة
  وخمسمائة ر�ال سعودي)

ُ
دفع  حتسب �شكل نصف سنويت

ُ
 نها�ة العامت

ر�ال سعودي (خمسة آالف  ٥٬٠٠٠ رسوم ��ش 
حتسب �شكل نصف سنوي ر�ال سعودي)

ُ
دفع عند المطالبة ت

ُ
 ت

�ي  ر�ال سعودي (ثالثون ألف  ٣٠٬٠٠٠ أتعاب المراقب ال�ش
 تدفع ع� أساس ر�ــع سنوي  كمبلغ مقط�ع ر�ال سعودي)

(رسوم إ�شاء  رسوم مركز اإل�داع
 مل��ة الوحدات)

ر�ال سعودي (اثنان ر�ال سعودي) ل�ل مالك  ٢ر�ال سعودي (خمسون ألف ر�ال سعودي) باإلضافة إ�  ٥٠٬٠٠٠
ي  ٥٠٠٬٠٠٠وحدات و�حد أق� 

ع إ� السوق المال�ة السعود�ة �ن
َ
دف

ُ
ر�ال سعودي (خمسمائة ألف ر�ال سعودي) ت

 مقابل إ�شاء سجل لمال�ي الوحدات؛

ي مقابل إدارة سجل لمال�ي الوحدات، وقد تتغ�ي بناًء ر�ال سعودي (أر�عمائة ألف ر�ال س ٤٠٠٬٠٠٠
 �ن

�
عودي) سن��ا

ع� ق�مة إجما�ي رأس مال الصندوق. وتكون الرسوم المذكورة عرضة للتعد�ل كما يتم تحد�دە من قبل السوق المال�ة 
 السعود�ة. 

ي السوق المال�ة 
رسوم اإلدراج �ن

 السعود�ة

 :  (خمسون ألف ر�ال سعودي) رسوم إدراج أول�ة؛ و ر�ال سعودي ٥٠٬٠٠٠رسوم اإلدراج األو�ي
، و�حد أدىن  %٠٫٠٣رسوم استمرار اإلدراج: 

�
ر�ال سعودي (خمسون ألف  ٥٠٬٠٠٠من الق�مة السوق�ة للصندوق سن��ا

 ر�ال سعودي (ثالثمائة الف ر�ال سعودي).  ٣٠٠٬٠٠٠ر�ال سعودي) و�حد أق� 

 تحد�دە من قبل السوق المال�ة السعود�ة. وتكون الرسوم المذكورة عرضة للتعد�ل كما يتم 

   %١لن تتجاوز  مصار�ف أخرى
من إجما�ي ق�مة أصول الصندوق 
، وذلك بحسب آخر قوائم 

�
سن��ا

 مال�ة مدققة

تدفع وتحتسب عند تقد�م الخدمة 
 و�ناًء ع� طب�عة الم�وفات

اء و�ي إجراء التق�ي  ي إتمام عمل�ات البيع وال�ش
اء ودراسة موائمة العقارات محل االستحواذ ألهداف الصندوق االستثمار�ة واتمام العمل�ة  * وذلك مقابل جهودە �ن وط ال�ش الالزم والمعاينة والتفاوض ع� �ش

 ونقل المل��ة. 

 المحفظة االستثمار�ة اإلضاف�ة محل االستحواذ.  منأنه لن �حصل مدير الصندوق أو أي طرف أخر ع� رسوم وساطة  �ذكر **

 

ي الجدول أعالە �ي جميع الرسوم المفروضة والمحس��ة ع� الصندوق خالل مدة الصندوق دون استثناء �قر مدير 
الصندوق ع� أن الرسوم المذكورة �ن

ي الجدول أعالە. 
ي تم ذكرها �ن  و�عد مدير الصندوق مسؤول مسؤول�ة كاملة عن احتساب رسوم أخرى غ�ي الىت

 ن المستحقات المذكورة أعالە. كما �حق لمدير الصندوق التنازل أو حسم أي م
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 �سبة التكال�ف من إجما�ي ق�مة أصول الصندوق .٣

 ن�ع النسبة
�سبة 

 التكال�ف

 %٢٫٠٨ �سبة تكال�ف الصندوق المتكررة إ� إجما�ي ق�مة أصول الصندوق قبل ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق

بعد ز�ادة الحد األدىن إلجما�ي ق�مة أصول الصندوق �سبة تكال�ف الصندوق المتكررة إ� إجما�ي ق�مة أصول الصندوق  ٢٫١٣%  

 %٢٫٢٢ �سبة تكال�ف الصندوق المتكررة إ� إجما�ي ق�مة أصول الصندوق بعد ز�ادة الحد األع� إلجما�ي ق�مة أصول الصندوق

 %٦٫٣٦ أصول الصندوق�سبة تكال�ف الصندوق الغ�ي متكررة إ� إجما�ي ق�مة أصول الصندوق قبل ز�ادة إجما�ي ق�مة 

 %٦٫٣١ �سبة تكال�ف الصندوق الغ�ي متكررة إ� إجما�ي ق�مة أصول الصندوق بعد ز�ادة الحد األدىن إلجما�ي ق�مة أصول الصندوق

 %٦٫٢١ متكررة إ� إجما�ي ق�مة أصول الصندوق بعد ز�ادة الحد األع� إلجما�ي ق�مة أصول الصندوق �سبة تكال�ف الصندوق الغ�ي 

ي لمالك وحدات .٤
ا�ن  استثمار اف�ت

ي التا�ي استثمار عم�ل بمبلغ (
ا�ن  ) ر�ال سعودي لمدة ع�ش سنوات " مدة االستثمار " : ١٠٠٬٠٠٠يوضح المثال االف�ت

  ي ق�مة أصول الصندوق
 ر�ال سعودي  ٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠صا�ن

  ر�ال سعودي ٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠التم��ل المسحوب 

  ر�ال سعودي  ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠اجما�ي أصول الصندوق 

  من اجما�ي أصول الصندوق) %١٠ر�ال سعودي سن��ا (أي  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجمل الدخل من اإل�جارات 

  من التم��ل المسحوب) %٣٫٥ر�ال سن��ا (أي  ١٧٬٥٠٠٬٠٠٠تكلفة التم��ل 

اض ثبات المعط�ات أعالە طول مدة االستثمار، وتحقيق العائ اض و�اف�ت ، وع� اف�ت ي
د المذكور أعالە من العام األول حىت العام العا�ش من الط�ح اإلضا�ن

ي عوائد الصندوق سن��ا ً و�أن جميع مصار�ف الصندوق لم تتغ�ي طول مدة االستثمار. %١٠٠بأن الصندوق سيوزع (
 ) من صا�ن

ي لالستثمار بال��ال السعودي وذلك بناًء ع� وعل�ه فأن الجداول التال�ة توضح حصة مالك الوحدات من المصار�ف المتكررة  
والغ�ي متكررة والعائد الصا�ن

ي (ألهداف هذا المثال تم تق��ب جميع المبالغ بال��ال السعودي إ� أقرب عدد صحيح): 
ا�ن  المثال االف�ت

 الرسوم الغ�ي متكررة: 
 

ن�ع الرسوم ( �شمل فقط الرسوم 
 *الغ�ي المتكررة ع� الصندوق)

ي رسوم تطبق ع�
 الصندوق �ن
 العام األول (ر�ال سعودي)

رسوم تطبق ع� مالك الوحدات 
ي العام األول

 �ن

 ( �سبة مئ��ة )

المبلغ الذي يتحمله مالك 
ي العام األول ( ر�ال 

الوحدات �ن
 سعودي )

�بة الت�فات العقار�ة  ١٠٬٠٠٠ %١٠٫٠٠ ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ �ن

 ١٬٥٠٠ %١٫٥٠ ٧٬٥٠٠٬٠٠٠ **رسوم االستحواذ والبيع

 ١٬٢٥٠ %١٫٢٥ ٦٬٢٥٠٬٠٠٠ رسوم ترت�ب التم��ل

رسوم مركز اإل�داع (رسوم إ�شاء مل��ة 
 ١٠٠ %٠٫١٠ ٥٠٠٬٠٠٠ الوحدات)

 ١٢٬٨٥٠ %١٢٫٨٥ ٦٤٬٢٥٠٬٠٠٠ المجم�ع

 .�ذكر أنه لن �حصل مدير الصندوق أو أي طرف أخر ع� رسوم وساطة من المحفظة االستثمار�ة اإلضاف�ة محل االستحواذ*

اء ودراسة موائمة العقارات م** وذلك  وط ال�ش اء و�ي إجراء التق�ي الالزم والمعاينة والتفاوض ع� �ش ي إتمام عمل�ات البيع وال�ش
حل االستحواذ ألهداف الصندوق االستثمار�ة واتمام مقابل جهودە �ن

 العمل�ة ونقل المل��ة. 
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 الرسوم المتكررة: 

 

ن�ع الرسوم (�شمل فقط الرسوم 
الصندوق وتم توضيح المتكررة ع� 

ي األسفل)
 الرسوم الغ�ي متكررة �ن

رسوم تطبق ع� الصندوق 
سن��ا ابتداًء من العام األول حيت 
ي 

العام العا�ش من الط�ح اإلضا�ن
 (ر�ال سعودي)

رسوم تطبق ع� مالك 
 ابتداًء من العام 

�
الوحدات سن��ا

األول حيت العام العا�ش من 
ي (�سبة مئ��ة)

 الط�ح اإلضا�ن

غ الذي يتحمله مالك الوحدات المبل
سن��ا ابتداًء من العام األول حيت 

ي (ر�ال 
العام العا�ش من الط�ح اإلضا�ن

 سعودي)

 ١٬٠٠٠ %١٫٠٠ ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ أتعاب اإلدارة

 ٤٠ %٠٫٠٤ ٢٠٠٬٠٠٠ رسوم الحفظ

 ٥٠ %٠٫٠٥ ٢٥٠٬٠٠٠ رسوم الخدمات اإلدار�ة

ي 
 ١٧ %٠٫٠٢ ٨٥٬٠٠٠ أتعاب المحاسب القانوىن

 ١٬٤٠٠ %١٫٤٠ ٧٬٠٠٠٬٠٠٠ إدارة األمالكأتعاب 

 ١٢ %٠٫٠١ ٦٠٬٠٠٠ أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق

 ٢ %٠٫٠٠ ٧٬٥٠٠ رسوم رقاب�ة

 ١ %٠٫٠٠ ٥٬٠٠٠ رسوم ��ش 

�ي   ٦ %٠٫٠١ ٣٠٬٠٠٠ أتعاب المراقب ال�ش

ي السوق المال�ة 
رسوم اإلدراج �ن

 ٦٠ %٠٫٠٦ ٣٠٠٬٠٠٠ السعود�ة

 ٢٬٠٠٠ %٢٫٠٠ ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ إجما�ي المصار�ف األخرى

 ٣٬٥٠٠ %٣٫٥٠ ١٧٬٥٠٠٬٠٠٠ مصار�ف التم��ل

 ٨٬٠٨٨ %٨٫٠٩ ٤٠٬٤٣٧٬٥٠٠ المجم�ع
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اض�ة لمالك الوحدات بمبلغ استثمار   ر�ال سعودي:  ١٠٠٬٠٠٠ملخص عوائد االستثمار االف�ت

 

 ٢٠٬٠٠٠ إجما�ي الدخل

 )٣٬٥٠٠( مصار�ف التم��ل

 )٤٬٥٨٨( التم��ل) الرسوم المتكررة (باستثناء مصار�ف

ي العائد السنوي
 ١١٬٩١٢ صا�ن

ي السنوي لالستثمار
ا�ن ي االف�ت

 %١١٫٩١ العائد الصا�ن

 %٤٫٠٤ �سبة رسوم الصندوق المتكررة من إجما�ي ق�مة األصول

 %٦٫٤٣ �سبة رسوم الصندوق الغ�ي متكررة من إجما�ي ق�مة األصول

 ١٢٬٨٥٠ ق�مة رسوم الصندوق الغ�ي متكررة

ي السنوي لالستثمار كونها رسوم رأسمال�ة. وألهداف
ا�ن ي االف�ت

ي حساب العائد الصا�ن
اض بأن النسب والمبالغ الخاصة  مالحظة: لم يتم احتساب رسوم الصندوق الغ�ي متكررة �ن تطبيق هذا المثال تم اف�ت

 بأن هذا المثال توض��ي وال �عكس 
�
 أ�شطة الصندوق. برسوم الصندوق المتكررة ثابتة ولم تتغ�ي وعلما

 

ن  .ه  التأمني

ن للمحفظة العقار�ة اإلضاف�ة:   ف�ما ��ي ملخص التأمني

ن  كة التأمني ن  ن�ع البول�صة �ش ن (شامل  العقارات تحت التأمني ق�مة عقد التأمني
�بة الق�مة المضافة)  مدى التغط�ة �ن

ن   الوطن�ة للتأمني

جميع المخاطر (الف�ضانات وال�وارث 
اب الطب�ع�ة، الزالزل، السطو  واال�ن

ان  والشغب ومسؤول�ة الج�ي
 والمستأج��ن)

جميع عقارات المحفظة 
 االضاف�ة

 

ر�ال  ١٥١٬٢٨٧٫١٨
 سعودي

ر�ال  ٤٣٨٬٤٣٠٬٢٠٠
 سعودي

ن  ن ضد الهجمات االرهاب�ة الوطن�ة للتأمني جميع عقارات المحفظة  تأمني
 االضاف�ة

ر�ال  ٢٧٠٬٢٧٨٫٧٥
 سعودي

ر�ال  ٤٣٨٬٤٣٠٬٢٠٠
 سعودي
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ي  .و
كة اليت  تتو� إدارة األمالكال�ش

ي تتو�  اسم العقار
كة اليت اسم ال�ش

 إدارة األمالك وعنوانها

مهام وواجبات ومسؤول�ات 
ي تتو� إدارة 

كة اليت ال�ش
 األمالك

ي 
ن�ة االستثمار �ن

وحدات الصندوق 
وق�مة االستثمار إن 

 وجد

أتعاب مدير األمالك والمصار�ف 
 التشغ�ل�ة

 عرقة بالزا

كة الموحدة  ال�ش
للتط��ر العقاري 

 -١٣٥١٢ال��اض 
الممل�ة الع���ة 

السعود�ة، وهو طرف 
 ل�س ذو عالقة. 

إبرام عقود التأج�ي للغ�ي  -١
 و�عادة التأج�ي 

 إدارة العقار -٢

اف و�دارة أعمال  -٣ اال�ش
 الص�انة

تحص�ل اإل�جارات  -٤
 والمتابعة

 ال توجد

 من اإليرادات إلدارة الممتل�ات %٥

من اإليرادات للمصار�ف  %٥
 غ�ل�ةالتش

 المعلومات األخرى .ز

 ال يوجد. 
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ي  -١ملحق
 اقرارات مدير الصندوق وخطاب المستشار القانوين
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