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 صافي القيمة للوحدة (بالقيمة الدفترية)** 

 صافي القيمة للوحدة (بالقيمة العادلة)* 

** يتم احتساب صافي قيمة الوحدة بقسمة قيمة األصول العائدة للمستثمرين 
على عدد الوحدات القائمة في تاريخ الميزانية العمومية باعتبار القيمة الدفترية 

العادلة لالستثمارات

9.712 

يعتزم الصندوق تحقيق أهدافه وتعزيز قيمة رأس مال المساهمين 
عن طريق:

(أ) االستثمار في عقارات مطورة تطويرًا انشائيًا قابلة لتحقيق دخل 
تأجيري ودوري؛

10 من   %) به  المحتفظ  السنوي  الدخل  استثمار صافي  إعادة  (ب) 
بيع  عن  الناتجة  المالية  الرأس  واألرباح  السنوي)  الدخل  إجمالي 
قابلة  انشائيًا  تطويرًا  مطورة  عقارية  أصول  في  العقارية  األصول 
لتحقيق دخل تأجيري ودوري، وذلك بعد توزيع ما ال يقل عن (% 90 ) 

من صافي أرباح الصندوق السنوية على مالكي الوحدات؛

(ج) االستثمار في عقارات متدنية األداء ولكن واعدة كما يراه مدير 
الصندوق باعتبار مواقعها او خصائصها اإلنشائية والتصميمية وذلك 
التشغيلية ورفع معدالت عوائدها عما كانت  زيادة كفاءتها  بهدف 
عليه عند االستحواذ عن طريق تعديل احد او بعض الخصائص مثل 
المستأجرين وسعر  بخليط  المرتبطة  التأجير  التصميم، واستراتيجيات 

التأجير، ودواعي االستخدام؛

ألصول  اإلجمالية  القيمة  من   (%25) عن  يزيد  ال  ما  استثمار  (د) 
الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة في أنشطة التطوير 
أو  تكن،  لم  أم  قبله  من  مملوكة  لعقارات  أكانت  سواء  العقاري، 

لتجديد أو إلعادة تطوير تلك العقارات.

التنوع الجغرافي

57%

43%

أبريل

2018 مايو1

تاريخ بدء عمليات الصندوق

تاريخ إدراج الصندوق في السوق المالية



الصندوق قام م,         2018 يونيو   30 إلى  2018م  أبريل   1 للفترة   •
ريال أي ما يعادل 0.1525 ريال لكل وحدة تشكل  بتوزيع  9,150,000
أساس على   6.10% يعادل  بما  المستثمر  المال  رأس  من  1.525%
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العقارية  إسناد  شركة  إضافة  على  الصندوق  إدارة  مجلس  وافق 
 (ValuStrat) التثمين  خبير  العقاري وشركة  التثمين  لتقديم خدمات 

لصندوق سدكو كابيتال ريت

المدينةاالستخدام متوسط القيمة  م   يونيو 2018

-3.10%

  146,025,000 

  56,816,000 

  41,135,500 

  82,769,000 

  63,452,500 

  115,989,500 

  41,240,000 

  547,422,500 

إجمالي قيمة شراء العقار  التغير   المبالغ بالريال السعودي العقار

-1.76%

-15.78%

4.67%
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0.69%

-8.31%
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 ،2017 يونيو   30 في  للصندوق  النقدي  الرصيد  قيمة  بلغت   •
وسيقوم  مقدما  المحصلة  االيجارات  ويشمل  ريال   36,295,884

للتوزيع. الرصيد  من  جزء  باستخدام  الصندوق  مدير 

بنسبة  منخفضا   ،%89.72 العقارية  للمحفظة  االشغال  معدل  بلغ   •
مقارنة بمعدل االشغال بتاريخ ١ يناير ٢٠١٨ م   2.77%

الشريعة  أحكام  مع  متوافقة  مصرفية  تسهيالت  عقد  توقيع  تم   •

•

الراجحي بقيمة  مصرف  من  االسالمية 

 
عقارات  بتقييم  العقارية  وإسناد  السال  النغ  جونز  شركتي  قامت   •

ريال.  600,000,000

يونيو 2018م  30 بتاريخ  ريت  كابيتال  سدكو 

لألعمال  الخالدية  مركز  في  اثنين  مستأجرين  هنالك  أن  إلى  يشار   •
ويساهمون الصندوق  بمدير  عالقة  ذات  أطراف  يعتبرون 
لمركز  السنوية  االيجار  عوائد  من   16% يقارب  إجمالي  إيجار  بعائد 
السنوية اإليجار  عوائد  اجمالي  من   4.7% ونسبة   لألعمال  الخالدية 
وشركة  المحدودة  العربية  ترفيه  شركة  من  كل  وهم  للصندوق، 
في  المساهمين  أن  الى  يشار  وبالتحديد،  المرافق.  لخدمات  المحمل 
شركة ترفيه العربية المحدودة هم نفس الشركاء في مدير الصندوق 

   رشابمو رطيسم كيرش وه قودنصلا ريدمل رشابم ريغ كيرش نأ و
المرافق. لخدمات  المحمل  شركة  في 

كي بي ام جي الفوزان وشركاؤه
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ارباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو  أعلن الصندوق عن توزيع 
كابيتال ريت بنسبة 1.525 % (٪6.1 على أساس سنوي) من السعر األولي 
2018م  أبريل   1 من  الفترة  عن  وحدة)  لكل  ريال   0.1525 (بواقع  للوحدة 
األرباح  قيمة  إجمالي  بلغ  حيث  2018م  يونيو   30 الى  التشغيل)  (تاريخ 

الموزعة 9.15 مليون ريال سعودي. 

والفنية  القانونية  اإلجراءات  كافة  من  االنتهاء  بعد  الصندوق  استحوذ 
والنظامية بنجاح على 3 عقارات في قطاعات مختلفة ليصبح إجمالي عدد 

أصول الصندوق ١٠ عقارات، تفاصيل االستحواذات كالتالي:
1) مبنى البنك السعودي الفرنسي – فرع األندلس بمدينة الدمام. علما أن 
 10 1.5 مليون ريال سعودي ولمدة  العقار مؤجر بعقد إيجار سنوي قدره 

سنوات ابتداًء من نوفمبر 2015م. 
2) مبنى هايبر بندة – حي الريان بمدينة الدمام. وبلغت قيمة االستحواذ 61 
 4.97 قدره  إيجار سنوي  بعقد  مؤجر  العقار  أن  علمًا  ريال سعودي  مليون 

مليون ريال سعودي.
3) مبنى الحكير تايم بمدينة الدمام, وبلغت قيمة االستحواذ حوالي 33.3 
 2.2 قدره  سنوي  إيجار  بعقد  مؤجر  العقار  أن  علمًا  سعودي  ريال  مليون 

مليون ريال سعودي ولمدة 20 سنة ابتداًء من مارس 2017م. 

•

•

التالي هي أحداث جوهرية تمت بعد تاريخ 30 يونيو 2018م :
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توزيع عائد إجمالي  للربع الثاني بنسبة %6.1 للسنة    

توقيع عقد تسهيالت مصرفية متوافقة مع  أحكام الشريعة االسالمية من مصرف الراجحي 

 (ValuStrat) إضافة شركة إسناد العقارية وشركة خبير التثمين

الموضوع
ملخص القرار

 تم التوقيع 

تم تعيين شركة إسناد لتقديم خدمات التثمين العقاري

الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها وملخص قرارات مجلس إدارة الصندوق

لتقديم خدمات التثمين العقاري لصندوق سدكو كابيتال ريت   

الموافقة على توزيع أرباح بنسبة6.1% على أساس سنوي أي 
ما يعادل 1.525% عن الربع الثاني من العام2018 م.
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ال يوجــد تغييــرات جوهريــة حدثــت علــى شــروط واحــكام ومذكــرة المعلومــات لهــذا الصنــدوق. ال توجــد معلومــات جوهريــة أخــرى مــن شــأنها أن تمكــن مالكــي الوحــدات مــن اتخــاذ 
قــرار مــدروس ومبنــي علــى معلومــات كافيــة. الصنــدوق يســتثمر بشــكل جوهــري فــي صناديــق اخــرى. توجــد معلومــات أو بيانــات اخــرى أوجبــت بالئحــة صناديــق اســتثمار تضمينهــا 

بهذا التقرير.

ال يمثــل هــذا المســتند عــرض بيــع أو مشــاركة فــي الصنــدوق بــأي طريقــة، كمــا يجــب 
يــا كان. أو أن يعتمــد عليــه فيمــا  أال يشــكل كلــه (أو أي جــزء منــه) ا ســاس بــرام أي عقــد أًّ
يتصــل بذلــك أو أن يكــون حافــًزا لذلــك. ويعتبــر هــذا المســتند ســري بطبيعتــه و يعنــي 
إال بالمســتثمرين المتقدميــن المختاريــن، إذا كنــت قــد تســلمت هــذا المســتند عــن 
طريــق الخطــأ. فأنــت مطالــب بموجــب هــذه المالحظــة بتجاهــل محتوياتــه وإعادتــه 
لســدكو كابيتــال أو إتالفــه، و يعتبــر أداء الســابق ضمًانــا لنتائــج المســتقبلية. فقــد 
تنخفــض قيمــة الوحــدات، وتوزيعــات األربــاح، وأســعار الصناديــق وعمالتهــا كمــا يمكــن 
أن ترتفــع أيًضــا، وقــد يحصــل المســتثمرون علــى مبالــغ أقــل مــن تلــك التــي اســتثمروها 
فــي األصــل. وقــد تؤثــر التغيــرات التــي تطــرأ علــى أســعار العمــالت بالســلب علــى قيمــة 

األوراق الماليــة أو أســعارها أو دخلهــا. وفيمــا يتعلــق بــاألوراق الماليــة غيــر الســائلة، 
فقــد يكــون مــن الصعــب بالنســبة للمســتثمر بيــع الورقــة الماليــة أو تحقيــق أربــاح منهــا 
والحصــول علــى معلومــات موثوقــة حــول قيمتهــا أو مــدى المخاطــر التــي تتعــرض 
لهــا، وقــد يتــم تطبيــق رســوم / مصاريــف إضافيــة. وقــد يتذبــذب دخــل توزيعــات األربــاح 
األربــاح.  توزيعــات  المســتثمر لدفــع دخــل  المــال  جــزء مــن رأس  كمــا قــد يســتخدم 
المخاطــر  لدرجــة  وفًقــا  لــك  مناســبته  ومــدى  للصنــدوق  الجيــد  فهمــك  ولضمــان 
لديك،ننصحــك باستشــارة مستشــار اســتثماري خبيــر .ويتوافــر المزيــد مــن المعلومــات 
ينبغــي  بهــا والتــي  المعمــول  الخــاص  الصنــدوق فيــم ذكــرة طرحــا االكتتــاب  حــول 

قراءتها بعناية قبل االستثمار.

تقرير الصندوق متاح عند الطلب وبدون مقابل

(18C177-AM)




