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 الصندوق مدير 

 الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق المالية )سدكو كابيتال(

عن هيئة السوق المالية وفق  الصادر 11157-37الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق المالية هي شخص اعتباري مرخص له بموجب الترخيص رقم 
 ادرة عن مجلس هيئة السوق الماليةاحكام الئحة األشخاص المرخص لهم الص

 

 الشروط واألحكام 

 ( للوحدة فيةسعودي تلاير سعودي )عشرة رياال 10وحدة  )ستون مليون وحدة( بسعر  60,000,000لطرح 

 

 SEDCO CAPITAL REIT Fund( الصندوقصندوق سدكو كابيتال ريت ) 

 اإلسالمية المعتمدة من المراقب الشرعي( )صندوق استثمار عقاري متداول ُمقفل متوافق مع ضوابط الشريعة

 م0٤/١٢/٢0١7 إصدار نشرة المعلومات تاريخ 

 م ٢7/0١/٢0١9تاريخ التحديث في  تم 

 سعر (وحدة نمليو ستون) وحدة 60,000,000 عشر مليون وحدة( الىثمانية وحدة ) 18,000,000ما بين: للجمهور  نقديا   طرحا   المطروحة الوحدات عدد
 (سعودي لاير عشرة) سعودي لاير 10: الوحدة

 وحدة( وحدة )ستون مليون 60,000,000لاير سعودي )ستمائة مليون لاير سعودي( مقسم إلى  600,000,000إجمالي رأس مال الصندوق بعد الطرح: 

 ال أنه واعتقاده، علمه حسبو التحريات، كافة رىأج أن بعد ويقر، واألحكام، الشروط هذه في الواردة المعلومات دقة عن الكاملة المسؤولية الصندوق مدير يتحمل
 المالية والسوق السعودية يةالمال السوق هيئة تتحمل وال. مضللة فيها واردة إفادة أي جعل إلى الوثيقة هذه في تضمينها عدم يؤدي أن يمكن أخرى وقائع أي توجد

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

 

 مستشار من مالية ورةمش التماس المستثمرين على ينبغي الوضوح عدم حال وفي واألحكام الشروط قراءة الصندوق في االستثمار قبل المستثمرين جميع على يجب
 :التالي لبيان وذلك له مرخص مالي

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

 .الصندوق في باالستثمار المرتبطة للمخاطر كنتيجة المال لرأس محتملة خسائر أية لتحمل المستثمرين قابلية مدى (ب)

 

 .الخاصة مسؤوليتهم على ستتم عنه الناجمة والمخاطر الصندوق في االستثمار قرار أن المستثمرين على يؤَكد فإنه التنبيه هذا بموجب

 المالية السوق هيئة قبل من ريت كابيتال سدكو صندوق وحدات وإدراج وطرح تسجيل على الموافقة تمت

 م(2017 ديسمبر 4 والموافق) هـ1439 األول ربيع 16 بتاريخ

 لسوق الماليةاإلى هيئة  ةنا المرسلاتحسب خطاب التي تعكس التغييرات التالية من شروط وأحكام صندوق سدكو كابيتال ريتوالمحدثة لة هذه هي النسخة المعد
 م:22/01/2019وتاريخ  م12/2/2018وتاريخ  م6/2/2018وتاريخ  م18/1/2018بتاريخ

  عودي" بخالف "خمسمائة لاير س 500ى أن يكون الحد األدنى لإلشتراك بمقدار وحدة )بمعن 50إلى  500تخفيض الحد األدنى لإلشتراك في الصندوق من
 رسوم اإلشتراك(.

 100,000,000 )اثنان وثالثون مليون وخمسمائة ألف( لاير سعودي إلى 32,500,000شتراك المستثمر الواحد بخالف الجمهور من زيادة الحد األعلى ال 
 .من إجمالي وحدات الصندوق %30الجمهور من وحدات الصندوق لن تقل عن  ةملكيبأن  علما   )مائة مليون( لاير سعودي

  فبراير  6الموافق  ـه1439جمادى األولى 20م وينتهي بتاريخ 2018يناير  24الموافق  هـ1439جمادى األولى  7تغيير تاريخ الطرح ليبدأ بتاريخ
م 2018فبراير  7الموافق  ـه1439جمادى األولى 21ة اإلكتتاب( ليبدأ بتاريخ م. وبناء  على ذلك، سيتم تمديد فترة الطرح )في حالة عدم تغطي2018

 .م2018فبراير  20الموافق  ـه1439خرة جمادى اآل 4 وينتهي بتاريخ

 .إضافة "مصرف الراجحي" كأحد البنوك المستلمة 

 سعودي لاير مليون 600 إلى سعودي لاير مليون 650 من للصندوق المستهدف المال رأس تخفيض.  

  لاير سعودي  25,000,000  قدية تساوينسوف يشترك كمستثمر بحصة  مدير الصندوق أنوالتي تنص على  االستثمار في الصندوق( 6-المادة )نتحديث

 تةسلمدة  من إجمالي رأس مال الصندوق( وسيتم حظر تداول الوحدات المخصصة لمدير الصندوق % 16،4وحدة )ما نسبته  000,500,2 وهي تعادل

رته )باستثناء يحق لألطراف ذوي العالقة ولموظفي ومديري ووكالء مدير الصندوق والصناديق والمحافظ الخاصة تحت إدا، كما دراجإلمن تاريخ ا هراش

ات لى وحدموظفي مدير الصندوق الذين يكونوا أعضاء في مجلس إدارة الصندوق( االشتراك في الصندوق خالل فترة الطرح وبعد االدراج والحصول ع

 .والتصرف بها من وقت آلخر

 ة السوق المالية وهو نه يحق للمشتركين الذين اشتركوا قبل تاريخ اعتماد هذه التعديالت من قبل هيئإمع العلم أنه وبعد تعديل هذه الشروط واألحكام ف
 .ي رسوم، دون حسم أو فرض أأياموذلك خالل عشرة  شتركاتشتراك واسترجاع مبالغ اال، إلغاء االم19/02/2018

 إضافة عدد ثالث مثمنين عقاريين معتمدين لتقييم أصول الصندوق 
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 المستشار المالي

 

 المشارك المالي المستشار

 

 الطرح وكيل

 

 المستلمة الجهات
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 إشعار هام
"(. وعند تالوحدا"( وبعملية طرح الوحدات في الصندوق )"الصندوقصندوق سدكو كابيتال ريت )"الشروط واألحكام على معلومات تفصيلية تتعلق بهذه تحتوي 

م، والتي تتوفر نسخ منها اتقديم طلب لالشتراك في الوحدات، سوف يُعاَمل المستثمرون على أنهم قد تقدموا فقط بناء  على المعلومات الواردة في هذه الشروط واألحك
ة"( ( أو الموقع اإللكتروني لهيئة السوق المالية )"الهيئwww.sedcocapital.com"( )مدير الصندوقلسدكو كابيتال )"على الموقع اإللكتروني 

(www.cma.org.sa أو الموقع )تداول( )اإل( لكتروني لشركة السوق المالية السعوديةwww.tadawul.com.sa.) 

 

عض المخاطر بكام كاملة قبل شراء الوحدات في الصندوق. حيث ينطوي االستثمار في الصندوق على ويجب على المستثمرين المحتملين قراءة هذه الشروط واألح
بطة بأي استثمار في تذات مستوى متوسط، وقد ال يناسب جميع المستثمرين. ومن ثم يجب على المستثمرين المحتملين أن يكون لديهم االستعداد لتحمل المخاطر المر

 من هذه الشروط واألحكام."( الصندوق في االستثمار مخاطر" الثاني الباب ضمن" ز)"الفقرة  وصفها فيالصندوق، والوارد 

 

، 4030194994أعدَّ هذه الشروط واألحكام مدير الصندوق، باعتباره شركة مساهمة سعودية مسجلة في السجل التجاري بالمملكة العربية السعودية تحت رقم 
ألحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة  ، وفق ا11157-37"( بموجب الترخيص رقم الهيئةمالية السعودية )"وشخص مرخص له من جانب هيئة السوق ال

"( الئحة صناديق االستثمار العقاريم( )"15/07/2006هـ )الموافق لـ 19/06/1427المؤرخ في  2006-193–1عن مجلس إدارة الهيئة بموجب أحكام القرار رقم 

هـ )الموافق 23/1/1438ي فالمؤرخ  2016-130-6يمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن الهيئة بموجب القرار رقم وأحكام التعل
 "(.صناديق االستثمار العقارية المتداولة تعليماتم( )"24/10/2016

 

 صناديق لالئحة وفقا   سعوديةال المالية السوق في الوحدات وإدراج وطرح تسجيل لمتطلبات ثاال  امت تقديمها تم التي المعلومات على الماثلة واألحكام الشروط تحتوي كما
 .السعودية المالية السوق هيئة عن الصادرة المتداولة العقارية االستثمار صناديق وتعليمات العقاري االستثمار

  

 بطرح يتعلق فيما"( لطرحا وكيل)" له الحصري الطرح ووكيل"( المالي المستشار)" ماليا   شارا  مست"( كابيتال األهلي)" المالية األهلي شركة الصندوق مدير عيّن وقد
 الوارد عامالتبالت يتعلق فيما وذلك المحتملون، المستثمرون ذلك في بمن الغير، لصالح عمل أي الطرح وكيل يباشر ال الخصوص، وبهذا. الصندوق في الوحدات
 .العالقة ذات لالدو في فرعيين طرح وكالء بتعيين الحق الطرح لوكيل يكون المملكة، خارج الصندوق في الوحدات طرح يتم لذيا وللحد. الوثيقة هذه في وصفها

 

 راساتالد جميع إجراء بعد واعتقاده، علمه حسب يؤكد أنه كما هذه، واألحكام الشروط في الواردة المعلومات وصحة دقة عن الكاملة المسئولية الصندوق مدير ويتحمل
 أجرى ولقد. مضللة افيه واردة إفادة أي جعل إلى واألحكام الشروط هذه في تضمينها عدم يؤدي أن يمكن أخرى حقائق أي توجد ال أنه المعقول، الحد وإلى الممكنة
 في الواردة المعلومات نم مهما   جزءا   أن إال ا،إصداره بتاريخ واألحكام الشروط هذه في الواردة المعلومات دقة من للتأكد المعقولة التحريات كافة الصندوق مدير
 وقطاع سوق وماتمعل بأن لالعتقاد سبب أي يملك ال الصندوق مدير أن ومع. خارجية مصادر من استقاؤه تم العقار وقطاع بسوق والمرتبطة واألحكام الشروط هذه

 هذه اكتمال أو قةبد ضمان أي والمستشارين الصندوق مدير يقدم وال مستقل، بشكل اتالمعلوم هذه من بالتحقق يقم لم أنه إال جوهري، بشكل للدقة تفتقر العقار
 . المعلومات

 

 في الواردة علوماتالم من أي عن المسئولية"( المستشارون" باسم معا   إليهم يشار) الصندوق دليل في المذكورون اآلخرون المستشارون أو الطرح وكيل يتحمل وال
 تحدث عواقب أي عن ليةالمسئو المستشارين من أي يتحمل وال. واألحكام الشروط هذه في الواردة المعلومات اكتمال أو بدقة يقر ال بالتاليو واألحكام، الشروط هذه

 . المعلومات تلك صحة من بنفسه منهم أي يتحقق ولم الماثلة، واألحكام الشروط في الواردة المعلومات على االعتماد بسبب

 

 عن مسئولية أية الهيئة تتحمل وال. اكتمالها أو واألحكام الشروط هذه بصحة ضمانات أي تقدم وال واألحكام، الشروط هذه محتويات عن مسئولية يةأ الهيئة تتحمل وال
 .عليه االعتماد بسبب أو واألحكام الشروط هذه أحكام من حكم أي تطبيق عن تنشأ مالية خسارة أي

  

 في للمشاركة تشارينالمس أو الطرح وكيل أو مديريه أو الصندوق مدير أو المالية السوق هيئة جانب من توصية أنها على كامواألح الشروط هذه إلى النظر يجب وال
 يةاالستثمار ألهدافا االعتبار في األخذ دون إعدادها تم وقد عامة طبيعة ذات هي الماثلة واألحكام الشروط في الواردة المعلومات فإن ذلك، على وعالوة. الطرح
 واألحكام الشروط هذه يتلقى من جميع يتحمل استثماري، قرار أي اتخاذ وقبل. المحتملين للمستثمرين الخاصة االستثمارية االحتياجات أو المالي الوضع أو الفردية
 لتحديد الخاصة تهدراس على يعتمد أن ويجب الطرح، بعملية يتعلق فيما المالية السوق هيئة قبل من ُمرَخص مالي مستشار من مستقلة مشورة على الحصول مسئولية
 االستثمار مزايا ذلك في ابم واحتياجاته، المالي ووضعه للمستثمر الفردية األهداف مع واألحكام الشروط هذه في الواردة والمعلومات االستثمارية الفرصة مالئمة مدى
 فيما الغير رارق على المحتملون المستثمرون يعتمد أن يجب وال غيرهم، دون مستثمرينال لبعض مالئما   الصندوق في االستثمار يكون وقد. ومخاطره الصندوق في

 .الصندوق في باالستثمار الخاص لقرارهم كأساس عدمه أو باالستثمار يتعلق

 

 في المقيمون ةجنسي أي من طبيعيونال األشخاص( ب)و السعوديون الطبيعيون األشخاص( أ: )اآلتية للفئات متاح الطرح فترة خالل الوحدات في االشتراك ويكون
 جميع على ويتعين. ديةالسعو العربية المملكة في القائمة القانونية الكيانات من وغيرها االستثمار وصناديق والشركات المؤسسات( ج)و السعودية العربية المملكة
 في بما القيود تلك عاةمرا عليهم يتعين كما الوحدات، وبيع األولى الطرح مليةبع صلة ذات تنظيمية أو قانونية قيود أي على االطالع واألحكام الشروط هذه مستلمي

 مثل النظام فيها يحظر دولة أي في شخص أي قبل من دعوة أو عرضا   تشكل ال واألحكام الشروط هذه بأن علما   واستثماره، للعقار السعوديين غير تملك نظام ذلك
 الشروط هذه قعت من كل من الصندوق مدير ويتطلب. إليه الدعوة أو العرض هذا مثل تقديم النظام يحظر شخص أي إلى دعوة أو عرضا   وال الدعوة، أو العرض هذا

 .بها ويلتزم القيود هذه على يتعرف أن بحوزته واألحكام
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 والتغير كالتضخم ستقبلية،م بتطورات سلبا   تتأثر أن داتالوح لقيمة يمكن وتحديدا ،. للتغيير عرضة إصدارها بتاريخ واألحكام الشروط هذه في الواردة المعلومات تبقى
 الفقرة مراجعة رجىي التفاصيل من لمزيد عليها، سيطرة الصندوق مدير يملك ال والتي خالفها، أو سياسية أو اقتصادية عوامل أي أو والضرائب الفوائد معدالت في
 المطروحة، الوحدات بخصوص خطية أو شفهية معلومات أي أو واألحكام الشروط هذه من يُقصد وال"(. الصندوق في االستثمار مخاطر" الثاني الباب ضمن" ز)"
 .مستقبلية أحداث أو نتائج أو ألرباح تأكيد أو ضمان أنها على األشكال من شكل بأي عليها يُعتمد أو تُفسر أن لها ينبغي وال

 

 الصندوق مدير علوماتم على معتمدة افتراضات على بناء   واألحكام الشروط هذه في الواردة توقعاتال إعداد تم للجمهور، المتوافرة السوق معلومات إلى وباإلضافة
 بدقة يتعلق فيما ماناتض أو تعهدات أو تأكيدات أي هناك فليس وبالتالي عليها، المعتمد االفتراضات عن المستقبلية التشغيل ظروف تختلف وقد. بالسوق لخبرته وفقا  
 .اكتمالها أو التوقعات من أي

 

 استخدام خالل من عامة بصفة اإلفادات هذه تحديد ويمكن". مستقبلية إفادات" تُشّكل أنها على إليها يُنَظر قد أو تُشّكل واألحكام الشروط هذه في الواردة البيانات بعض
 هذه من النفي صيغة أو" يستهدف"أو" المفترض من" أو" ينبغي" أو" سوف" أو" ربما" أو" يتنبأ" أو" يعتقد" أو" يقّدر" أو" يخطط" مثل المستقبل على تدل كلمات
 لألداء ضمانا   تُعَد ال ولكنها المستقبلية باألحداث يتعلق فيما الصندوق لمدير الحالية اآلراء اإلفادات هذه وتعكس. مشابهة مصطلحات أي أو مشتقاتها أو الكلمات
 مستقبلية إنجازات أو أداء أو نتائج أي عن كبير بشكل للصندوق الحقيقية اإلنجازات أو األداء أو النتائج اختالف إلى تؤدي قد التي العوامل من العديد وهناك. المستقبلي

 هذه من أخرى أقسام في بالتفصيل مبيّنة التأثير هذا تُحِدث قد التي والعوامل المخاطر هذه وبعض. ضمنا   أو صراحة   سواء المستقبلية اإلفادات هذه عنها تُعبّر قد
 الشكوك أو المخاطر هذه تحقُق حال وفي"(. الصندوق في االستثمار مخاطر" الثاني الباب ضمن" ز)" الفقرة مراجعة يرجى التفاصيل من لمزيد واألحكام الشروط

 أنها على واألحكام الشروط هذه في واردةال النتائج تلك عن كبير بشكل للصندوق الفعلية النتائج تختلف قد المتضمنة، االفتراضات من أي دقة عدم أو خطأ ثبوت أو
  .مستهدفة أو ُمخَططة أو ُمقَدرة أو متوقَعة
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 إقرارات مدير الصندوق
 بالصناديق اصةالخ والتعليمات العقاري، االستثماري صناديق لالئحة وفقا   إعدادها تم قد ريت كابيتال سدكو صندوق وأحكام شروط أن الصندوق مدير يقر 

 .السعودية المالية السوق هيئة عن والصادرة ة،المتداول العقارية

 الوثيقة هذه في اتضمينه عدم يؤدي أن يمكن أخرى وقائع أي توجد ال أنه واعتقاده، علمه وحسب المعقولة، التحريات كافة أجرى أن بعد الصندوق، مدير يقر 
 .واألحكام لشروطا هذه محتوى عن مسؤولية أية السعودية المالية والسوق السعودية المالية السوق هيئة تتحمل وال. مضللة فيها واردة إفادة أي جعل إلى

 وخلّوها فنيا   لعقاراتا سالمة على وكذلك تشغيله، أو العقار من االستفادة عدم في تتسبب قد أو تمنع نظامية مخالفات أي من العقارات بخلو الصندوق مدير يقر 
 وتغييرات حاتإصال إجراء في بدورها تتسبب قد أو تشغيلها، أو المباني من االستفادة عدم في تتسبب قد أو تمنع قد رئيسية هندسية عيوب أو خلل أي من

 .مكلفة رئيسية

 عقارات ستثناءبا) بين مباشرة غير/مباشرة مصالح تضارب وجود عدم/بوجود الصندوق مدير يقر ، واألحكام الشروط هذه في المذكورة اإلفصاحات مراعاة مع 
 ( :التالية الفقرة يف ايضاحها تم والتي لالعمال الخالدية مركز (4) و لالعمال الروضة مركز (3) و السكني الجزيرة مجمع (2) و العامة نيابةال مبنى (1)

 

 مدير الصندوق -

 مدير/مدراء العقارات المرتبطة بالصندوق. -

 ومديرا  له(. 1في صندوق سدكو الخاص  مالك/مالك العقارات المرتبطة بالصندوق )مع العلم أن مدير الصندوق هو مستثمر -

 أو أكثر من عوائد االيجار السنوية للصندوق. ٪ 10مستأجر/مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها  -

 

 العامة النيابة مبنى (1

 مباشر بشكل التالية األطراف بين المصالح في تضارب أي يوجد فال واألحكام، الشروط هذه بتاريخ كما الصندوق مدير لدى المعلومات على بناء   أنه إلى ويشار
 :مباشر غير أو

 

 الصندوق مدير. 

 أن إلى ويشار. بجدة امةالع النيابة مبنى إلدارة المرافق لخدمات المحمل شركة تعيين تم أنه إلى يشار أنه إال. بالصندوق المرتبطة العقارات مدراء/مدير 
 .المرافق لخدمات المحمل شركة في ومباشر مسيطر شريك هو الصندوق لمدير مباشر غير شريك

 (.له ومديرا   1 الخاص سدكو صندوق في مستثمر هو الصندوق مدير أن العلم مع) بالصندوق المرتبطة العقارات مالك/مالك 

 للصندوق السنوية االيجار عوائد من أكثر أو %10 عوائدها تشكل عقارية أصول مستأجرين/مستأجر. 

 

 السكني الجزيرة مجمع (2

 مباشر بشكل التالية األطراف بين المصالح في تضارب أي يوجد فال واألحكام، الشروط هذه بتاريخ كما الصندوق مدير لدى المعلومات على بناء   هأن إلى ويشار
 :مباشر غير أو

 

 الصندوق مدير. 

 أن إلى ويشار. كنيالس الجزيرة مجمع إلدارة المرافق لخدمات المحمل شركة تعيين تم أنه إلى يشار أنه إال. بالصندوق المرتبطة العقارات مدراء/مدير 
 .المرافق لخدمات المحمل شركة في ومباشر مسيطر شريك هو الصندوق لمدير مباشر غير شريك

 (.له ومديرا   1 الخاص سدكو صندوق في مستثمر هو الصندوق مدير أن العلم مع) بالصندوق المرتبطة العقارات مالك/مالك 

 للصندوق السنوية االيجار عوائد من أكثر أو %10 عوائدها تشكل ةعقاري أصول مستأجرين/مستأجر. 

 

 لألعمال الروضة مركز (3

 مباشر بشكل التالية األطراف بين المصالح في تضارب أي يوجد فال واألحكام، الشروط هذه بتاريخ كما الصندوق مدير لدى المعلومات على بناء   أنه إلى ويشار
 :مباشر غير أو

 

 الصندوق مدير. 

 أن إلى ويشار. اللألعم الروضة مركز إلدارة المرافق لخدمات المحمل شركة تعيين تم أنه إلى يشار أنه إال. بالصندوق المرتبطة العقارات مدراء/يرمد 
 .المرافق لخدمات المحمل شركة في ومباشر مسيطر شريك هو الصندوق لمدير مباشر غير شريك

 أصول رينمستأج/مستأجر(. له ومديرا   1 الخاص سدكو صندوق في مستثمر هو الصندوق مدير أن العلم مع) بالصندوق المرتبطة العقارات مالك/مالك 
 .للصندوق السنوية االيجار عوائد من أكثر أو %10 عوائدها تشكل عقارية

 

 لألعمال الخالدية مركز (4

 مباشر بشكل التالية األطراف بين المصالح في تضارب أي يوجد فال كام،واألح الشروط هذه بتاريخ كما الصندوق مدير لدى المعلومات على بناء   أنه إلى ويشار
 :مباشر غير أو

 .مدير الصندوق 
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 .عمال. ويشار إلى أن إال أنه يشار إلى أنه تم تعيين شركة المحمل لخدمات المرافق إلدارة مركز الخالدية لأل مدير/مدراء العقارات المرتبطة بالصندوق
 .المرافق لخدمات ندوق هو شريك مسيطر ومباشر في شركة المحملشريك غير مباشر لمدير الص

  ومديرا  له(. 1مالك/مالك العقارات المرتبطة بالصندوق )مع العلم أن مدير الصندوق هو مستثمر في صندوق سدكو الخاص 
  أو أكثر من عوائد االيجار السنوية للصندوق %10مستأجر/مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها. 

 

 ولم يسبق لهم ر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق: لم يتم إخضاعهم ألي دعاوى إفالس أو إعسار أو إجراءات إفالس أو تصفيةيُق ،
زاهة خل بالنارتكاب أي أعمال احتيالية أو ُمخلّة بالشرف أو تنطوي على الغش، ولم يسبق لهم ارتكاب أي مخالفة تنطوي على احتيال أو تصّرف مُ 

 واألمانة، ويتمتعون بالمهارات والخبرات الالزمة التي تؤّهلهم ليكونوا أعضاء  بمجلس إدارة الصندوق.

 السوق المالية  يقر مدير الصندوق بأن العضوين المستقلين، مطابقان لتعريف العضو المستقل الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة
 .ذلك على أي عضو مستقل يعينه مدير الصندوق طيلة عمر الصندوقوقواعدها، وكذلك سينطبق 

  اد والتنمية يقر مدير الصندوق بأنه ال توجد أي أنشطة عمل أو مصلحة أخرى مهّمة ألعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق "الشركة السعودية لالقتص
 .لألوراق المالية )سدكو كابيتال(" يحتمل تعارضه مع مصالح الصندوق

 لصندوقدير الصندوق أنه ال توجد حاالت لتضارب في المصالح والتي من شأنها أن تؤثر على مدير الصندوق في القيام بواجباته تجاه ايقر م. 

  لثاني "الرسوم ا" من الباب 1)"ط يقر مدير الصندوق أنه ال توجد أي رسوم أخرى غير التي تم ذكرها في جدول الرسوم واألتعاب المذكور في الفقرة
 .اإلدارة"(تعاب أوقابل الخدمات والعموالت وم

 ؤثر سلبيا  بأي يقر مدير الصندوق بأن جميع التعامالت مع األطراف ذات عالقة قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة ولن ت
 .كهشكل من األشكال على أداء الصندوق وماّل 

 و خارجه أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض نقدي أو غير نقدي ألي من األطراف في الصندوق يقر مدير الصندوق بأنه لم يمنح أي عموالت أ
 .غير ما تم ذكره في الشروط واألحكام

 مستثمرين فيهيقر مدير الصندوق بأنه تم اإلفصاح عن جميع الشروط واألحكام والمعلومات التي يمكن أن تؤثر على قرار االشتراك في الصندوق وال . 

  يوم  (60لك خالل )قر مدير الصندوق أنه لن يتم إدراج الصندوق إال عند إتمام عملية نقل ملكية العقارات لصالح الصندوق، وفي حال عدم استكمال ذي
 .عمل من تاريخ إقفال فترة طرح الصندوق، سيتم إرجاع كامل مبالغ االشتراك للمستثمرين

 تي تتم لحساب اء مجلس اإلدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود اليقر مدير الصندوق أنه ال يجوز ألي عضو من أعض
ال والعقود الصندوق. وسوف يُلزم مدير الصندوق أعضاء مجلس اإلدارة بإبالغ المجلس عن مصالحهم الشخصية المباشرة أو غير المباشرة في األعم

على  محضر االجتماع. وسوف يضمن مدير الصندوق بأن ال يشترك العضو ذي المصلحة في أي تصويتالتي تتم لحساب الصندوق على أن يُسجل في 
 .القرارات الصادرة في هذا الشأن

 مرين في االشتراك في يقر مدير الصندوق بأنه قد تم االفصاح عن جميع العقود واالتفاقيات التي لها عالقة بالصندوق والتي قد تؤثر على قرارات المستث
 .ندوق وأنه ال توجد عقود واتفاقيات غير التي تم ذكرها في هذه الشروط واألحكامالص

 ى ذلك، تجب موافقة يقر مدير الصندوق بأنه يحق لمالكي الوحدات التصويت على المسائل التي تُطَرح عليهم في اجتماعات مالكي الوحدات. وباإلضافة إل

 : ي تغيير أساسي على الصندوق، والذي يشمل ما يليمن مالكي الوحدات إلقرار أ ٪ 50أغلبية أكثر من 

 
 التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته؛ -
 التغيير الذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق؛ -
 التغيير الذي قد يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق؛ -

 . ال الصندوقأي زيادة في رأس م -

 

 سيعمل مدير يقر مدير الصندوق أنه سيتخذ جميع الخطوات الالزمة لمصلحة مالكي الوحدات وذلك حسب علمه واعتقاده مع الحرص الواجب والمعقول و
جلس إدارة الصندوق، رعي ومالصندوق والمدراء والمسؤولين والموظفين والوكالء والمستشارين التابعين له، والشركات التابعة وأمين الحفظ والمراقب الش

أي شكل من على بذل الحرص والجهد المعقول والتصرف بحسن نية، في سبيل تحقيق مصالح مالكي الوحدات، إال أنه قد يتعرض الصندوق إلى خسارة ب
 يتحمل هؤالء اللصندوق. فعندها األشكال بسبب القيام بأي تصّرف غير متعمد يصدر عن أي من األطراف المذكورة فيما يتعلق بقيامهم بإدارة شؤون ا

اسالت تدل األطراف مسؤولية  عن تلك الخسارة بشرط أن يكون قد تصّرف بحسن نّية ويثبُت حسن النية في حال عدم وجود أي تصرف أو قرار أو مر
كون التصّرف ال ينطوي على اإلهمال ألمثل وأن يبالشكل ا -مسبٍق بالنتائج السلبية للقيام بذلك التصرف وبشكل يُعتقد أنه يخدم مصالح الصندوق -ٍم على عل

 الفادح أو االحتيال أو سوء التصّرف المتعّمد.

 .يقر مدير الصندوق بعدم التعامل بصفة اصيل 

 تأجرين ليسو عرضة حجز او تحفظ على ممتلكاتهم او حساباتهم. ن مالك العقار والمسيقر مدير الصندوق بأ 
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 قدليل الصندو

  مدير الصندوق

 )"سدكو كابيتال"(  شركة السعودية لالقتصاد والتنمية لالوراق الماليةال

 مبنى سدكو القابضة، الطابق الثاني

 أسواق البحر األحمر، طريق الملك عبد العزيز

 8و 7بين البوابات 

 المملكة العربية السعودية 21493، جده 13396ص.ب: 

 info@sedcocapital.com اإللكتروني:البريد 

 www.sedcocapital.com الموقع اإللكتروني:

 

  المستشار المالي

 شركة األهلي المالية

 4 –الرياض مبنى المعذر برج "ب"، الدور 

 شارع المعذر

 ديةالمملكة العربية السعو 11495، الرياض 22216ص.ب 

 +966 11 4060049فاكس: + 966 11 8747106هاتف: 

 w.alkhatib@alahlicapital.comاإللكتروني: البريد 

 www.ncbc.comالموقع اإللكتروني: 

 

  وكيل الطرح

 شركة األهلي المالية

 4 –الرياض مبنى المعذر برج "ب"، الدور 

 شارع المعذر

 سعوديةالمملكة العربية ال 11495، الرياض 22216ص.ب 

 +966 11 4060049فاكس: + 966 11 8747106هاتف: 

 w.alkhatib@alahlicapital.comاإللكتروني: البريد 

 www.ncbc.comالموقع اإللكتروني: 

 

  المستشار المالي المشارك

 يتال"(الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لالوراق المالية )"سدكو كاب

 مبنى سدكو القابضة، الطابق الثاني

 أسواق البحر األحمر، طريق الملك عبد العزيز

 8و 7بين البوابات 

 المملكة العربية السعودية 21493، جده 13396ص.ب: 

 info@sedcocapital.com اإللكتروني:البريد 

 www.sedcocapital.com الموقع اإللكتروني:

 

  

mailto:info@stage.sedcocapital.com
http://www.stage.sedcocapital.com/
http://www.ncbc.com/
mailto:info@stage.sedcocapital.com
http://www.stage.sedcocapital.com/
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  المدير االداري والمراقب الشرعي

 )"سدكو كابيتال"(  الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لالوراق المالية

 مبنى سدكو القابضة، الطابق الثاني

 أسواق البحر األحمر، طريق الملك عبد العزيز 

 8و 7بين البوابات 

 المملكة العربية السعودية 21493، جده 13396ص.ب: 

  info@sedcocapital.com اإللكتروني:البريد 

 www.sedcocapital.com الموقع اإللكتروني:

 

  المحاسب القانوني

 الفوزان وشركاه كى بي إم جي

 برج كى بي إم جي

 شارع صالح الدين

  المملكة العربية السعودية 11663، الرياض 92876ص.ب: 

  المستشار القانوني

 دينج إل إل بي(مكتب محمد إبراهيم العمار لالستشارات القانونية )بالتعاون مع كينج آند سبال

 20برج المملكة، الطابق 

 مملكة العربية السعوديةال طريق الملك فهد، الرياض
 

  أمين الحفظ

 شركة اإلنماء لالستثمار

 20، الطابق 2برج العنود: 

 طريق الملك فهد، العليا

 المملكة العربية السعودية 11576، الرياض 66333ص.ب:

 

    شركة السوق المالية السعودية )تداول(

  6897العليا  –طريق الملك فهد 

  15وحده رقم : 

  3388-12211الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 +966 11 218 9133فاكس:  +966 11 218 9999هاتف:  
 

  هيئة السوق المالية السعودية

 مقر هيئة السوق المالية

 طريق الملك فهد

 11642الرياض  87171ص.ب 

 800 245 1111هاتف:  

 info@cma.org.saاإللكتروني: البريد 

 www.cma.org.saالموقع اإللكتروني: 

 

  

mailto:info@stage.sedcocapital.com
http://www.stage.sedcocapital.com/
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  الجهات المستلمة

 البنك األهلي التجاري

 طريق الملك عبد العزيز

 21481، جدة 3555ص.ب 

 المملكة العربية السعودية

 +966 12 6437426فاكس: + 966 12 6493333هاتف: 

 contactus@alahli.comالبريد اإللكتروني: 

 www.alahli.com : ع اإللكترونيالموق

 

  الجهات المستلمة

 مصرف الراجحي

 شارع العليا

 11411الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 +966 11 462 4311فاكس:  +966 11 462 9929هاتف: 

 contactcenter1@alrajhibank.saالبريد اإللكتروني: 

  http://www.alrajhibank.com.sa الموقع اإللكتروني: 

  الجهات المستلمة

 مجموعة سامبا المالية

 طريق الملك عبد العزيز

 11476الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 +966 11 2177979فاكس:  800 124 2000هاتف: 

 contactus@customercare@samba.comكتروني: البريد اإلل

 www.samba.com الموقع اإللكتروني: 

 

  ينيالعقارالمقيمين 

 شركة نايت فرانك 

 طريق الملك عبدالعزيز

 سعودية الرياض، المملكة العربية ال

 +966 112 890 776هاتف:  

 www.knightfrank.comالموقع االلكتروني: 
 

   المقيمين العقاريين

 جونز النغ السال المحدودة  شركة

 ساحة جميل, شارع االمير محمد بن عبدالعزيز

 المملكة العربية السعودية 

  23326-8909، جدة 2091ص.ب: 

 +966 12 660 2555هاتف: 

  www.jll-mena.com  تروني: الموقع اإللك

  

mailto:contactus@alahli.com
mailto:contactcenter1@alrajhibank.sa
http://www.alrajhibank.com.sa/
mailto:contactus@customercare@samba.com
http://www.samba.com/
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2oaPDgtbRAhVFVRQKHe4AApwQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/File:National_Commercial_Bank,_new_logo,_updated_Dec_2014.png&psig=AFQjCNFhQPoACNk-RzRufTYAS88VR9q--A&ust=1485183682832670
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 تالتعريفا

 إجمالي قيمة اإليجار السنوي
 تأخذ في االعتبار اليرية يعني مجموع قيم اإليجارات التعاقدية السنوية القائمة وفق للتاريخ معين لعقار معين، وهي قيمة تقد

 تواريخ انتهاء و/أو تجديد العقود المتعددة وفترات اإلحالل بعقود جديدة مع مستأجرين جدد.

 أمين الحفظ
دية تحت سجل يعني شركة اإلنماء لالستثمار، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعو

-37رقم  بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رخصة كـ "شخص مرخص له"وهي م 1010269764تجاري رقم 
09134. 

 أراضي شاغرة
لبيضاء ايعني األراضي التي سميت )"األراضي المطورة"( وفقا لما ورد في الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي 

 صة".والمعرفة بـ" االراضي الفضاء التي اعتمد تخطيطها بشكل نهائي من الجهة المخت

 يعني أي أصل عقاري ينتفع به الصندوق. االستثمار

 األراضي البيضاء
لنظام رسوم  يةلما ورد في الالئحة التنفيذ قا  وف هي األراضي الخام والغير مطورة والتي تخضع لرسوم األراضي البيضاء.

 .األراضي البيضاء

 يف االستحواذ.مال  تكلفة البيع مقارنة  بسعر االستحواذ عليه شامال  لتكالتعني الزيادة المحققة في سعر بيع عقار شا األرباح الرأس مالية

 الطرف المؤمن عليه
الشركات التابعة ومدير الصندوق، أو أي من المدراء والمسئولين والموظفين والوكالء والمستشارين التابعين له يعني أي من 

لرقابة اور ومدير أمالك والمراقب الشرعي وأعضاء هيئة واألطراف ذات العالقة، وأمين الحفظ، ووكيل الطرح وكل مط
 .الشرعية ومجلس إدارة الصندوق

 الطرف ذو العالقة

لق بالصندوق؛ يعني أيا  مما يلي: )أ( مدير الصندوق؛ )ب( أمين الحفظ؛ )ج( مطور معين من جانب مدير الصندوق فيما يتع
ضو من عالصندوق؛ )هـ( المحاسب القانوني للصندوق؛ )و( كل )د( أي شركة تقييم يستعين بها الصندوق لتقييم أصول 

يان من وحدات الصندوق؛ )ي( أي شخص أو ك %5أعضاء مجلس إدارة الصندوق؛ )ز( أي مالك للوحدات يمتلك أكثر من 
ف المذكورة؛ ألطراايتحكم في أي من األطراف المذكورة أو يكون تابعا  لها؛ )ح( أي من المدراء التنفيذيين أو أي من موظفي 

 )ط( أي من مستشارين الصندوق المشار إليهم في هذه الشروط واألحكام.

 تعني إحدى وحدات الصندوق. الوحدة

 يعني الطرح العام للوحدات وفقا  لهذه الشروط واألحكام. الطرح

 المدير اإلداري
وشخص مرخص له  ،4030194994يعني سدكو كابيتال، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة تحمل ترخيص تجاري رقم 

 .11157-37من السوق المالية السعودية بموجب ترخيص رقم 

 المحاسب القانوني
ه من قبل يعني كي بي إم جي الفوزان وشركاه أو أي شركة أخرى تضم محاسبين قانونيين دوليين وذلك حسبما يتم تعيين

 مدير الصندوق من وقت آلخر.

 المحفظة االستثمارية المبدئية
بل والتي سوف يتم االستحواذ عليها من قبل الصندوق ق 1ني أصول معينة مملوكة من جانب صندوق سدكو الخاص تع

كون األصول موضحة ضمن الباب األول مع العلم أن مدير الصندوق وأطراف ذات عالقة يملن أتاريخ اإلدراج، حيث 
 .من هذه الشروط واألحكامول األكما هو موضح في الباب  1وحدات في صندوق سدكو كابيتال الخاص 

 المستشار المالي
 ومرخصة من قبل هيئة 1010231474يعني شركة األهلي المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة تحمل سجل تجاري رقم 

 .06046-37السوق المالية كشخص مرخص له بموجب ترخيص رقم 

 االستثمارات المؤقتة
يلها بسرعة لمستهدف أن يتم تحويلها إلى نقد خالل سنة واحدة، ويمكن تسييعني استثمارات منخفضة المخاطر والتي من ا

صكوك وصناديق نسبيا  والتي تقتصر على عمليات المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وحسابات الودائع وال
 أسواق المال.

 وكيل الطرح أو "األهلي كابيتال"
 1010231474كة سعودية ذات مسئولية محدودة مسجلة بموجب سجل تجاري رقم تشير إلى شركة األهلي المالية وهي شر

 .06046-37مرخصة من هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 

 المراقب الشرعي
ضمن  "3)"ش في الفقرة مبين تعني شركة سدكو كابيتال )مدير الصندوق( بصفتها المراقب الشرعي للصندوق، كما هو 

 (."اقب الشرعي وااللتزامالمرالباب الثاني "

 تعني أي فترة يتم إعداد تقارير مدققة خاصة بها فيما يتعلق بالصندوق. الفترة المحاسبية

 تعني هيئة السوق المالية السعودية. "الهيئة"أو  هيئة السوق المالية

 الرقابة الشرعيةهيئة 
ر واالستثمارات جيد في مجال الشريعة والتمويل المعاص تعني الهيئة المكونة من ثالثة علماء شريعة يكونون معروفين بشكل
 والذين يشكلون مجتمعين هيئة الرقابة الشرعية في سدكو كابيتال.
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 وحدات تأجيرية
 أوحدات مكتبية الستخداماتها ما بين و مساحات محددة ضمن وحدات متكاملة ومستقلة قابلة للتأجير مع تعدد اصنافها وفقا  

 ذلك. إلى( او سكنية وما تجارية )محالت تجزئة

 (."انقضاء الصندوقضمن الباب الثاني " )"ل" وفقا  للفقرةالصندوق تشير إلى حالة تتسبب في إنهاء  حالة إنهاء

 يعني أي يوم تفتح فيه البنوك أبوابها للعمل في الرياض بالمملكة العربية السعودية. يوم العمل

 ، سواء كان يوم عمل أو غير ذلك.يعني أي يوم هجري أو ميالدي  يوم تقويمي

 (."قتقييم أصول الصندو)"ي" ضمن الباب الثاني " للفقرةيعني اليوم الذي يتم فيه تقييم أصول الصندوق وفقا   يوم التقييم

 الئحة األشخاص المرخص لهم
 1426-5-21بتاريخ  1-83-2005تعني الالئحة التي تحمل نفس االسم والصادرة من قبل هيئة السوق المالية بقرار رقم 

 م( حسب تعديالتها من وقت آلخر.2005-6-28)الموافق  ـه

 الئحة صناديق االستثمار العقاري
-6-19 والمؤرخ في 1-193-2006تعني االئحة التي تحمل نفس االسم والصادرة عن هيئة السوق المالية بقرار رقم 

 آلخر.م( وذلك حسب تعديالته من وقت 2006-7-15ه )الموافق  1427

تعليمات صناديق االستثمار 
 العقاري المتداولة

-2016ا  لقرارها رقم تعني التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية وفق
 م(.24/10/2016)الموافق  ـه23/1/1438المؤرخ في  130-6

 االستثمار في واحدة أو أكثر من الوحدات عن طريق تملكها.يعني المستثمر الذي يقوم ب مالك الوحدات

 مالك وحدات من الجمهور
( مدير أو أكثر من الوحدات، )ب %5)أ( مالك وحدات يملك  :بيانهم اآلتي من يكون ال أن علىيعني أي مالك وحدات 

 في مجلس إدارة الصندوق. وعض أوق أو أي من تابعيه؛ أو )ج( الصندو

 يعني المبلغ الذي يساهم به مالك الوحدات لالشتراك في الصندوق خالل فترة الطرح. مبلغ االشتراك

 (.رة"مجلس اإلدا"" ضمن الباب الثاني 1الموضح في الفقرة )"م للتفصيل  أعضاء وفقا   5يتكون من مجلس إدارة هو  مجلس إدارة الصندوق

سدكو أو " مدير الصندوق
 "كابيتال

اري رقم وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة تحمل سجل تج، لألوراق المالية قتصاد والتنميةيعني الشركة السعودية لال
 .11157-37وشخص مرخص له من جانب هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم  4030194994

 مدة الصندوق
دير الصندوق وبعد مفقا  لتقدير ولمدة مماثلة عاما  من تاريخ اإلدراج، قابلة للتجديد  99تشير إلى مدة الصندوق والبالغة 

 .الحصول على موافقة هيئة السوق المالية

 معامالت

تي تمتلك فيها يعني المعامالت بين الصندوق ومدير الصندوق أو الشركات التابعة له أو مع غيرها من الكيانات األخرى ال
ت معينة للصندوق المثال، معامالت لتقديم خدماشركة "سدكو كابيتال" حقوقا  مباشرة أو غير مباشرة. والتي تشمل على سبيل 

" 4)"ق لفقرة اكما هو مبين في مثل المستشار المالي المشارك والمدير اإلداري أو مدير األمالك أو المطور أو الوسيط، 
 .ضمن الباب الثاني "المعامالت الخاصة باألطراف ذوي العالقة"(

 نموذج االشتراك
يشتري المستثمر  اشتراك مالك الوحدات في رأس المال، والتي تكون بمثابة عقد ملزم قانونا  تعني الوثيقة التي توضح مبلغ 

 بموجبه الوحدات بعد اعتماد تلك االتفاقية من قبل مدير الصندوق.

 و مصاريف اخرى لالستحواذ عليه.أاليها أي تكاليف  هي قيمة العقار مضافا   سعر شراء العقار

 عوائد مجدية
ول أو فئات العوائد المستهدفة التي تساوي أو تفوق عوائد االستثمارات المشابهة في ذات الفئة من األصتعني معدالت 

 استثمارية أخرى قابلة للمقارنة كما يراه مدير الصندوق مناسبا .

 عقارات متعددة المستأجرين
فصلة وقد بعقود تأجير متعددة ومنعدد من المستأجرين لى إيعني عقارات تتكون من وحدات متعددة يتم تأجير وحداتها 

 تتنوع من حيث الشروط والمدد والضمانات.

 عقارات احادية المستأجر
وغالبا يحق  عقارات قد تتكون من وحدة او وحدات تأجيرية متعددة ولكنها تؤجر جميعها لمستأجر واحد غالبا بعقد واحد،

لنوع صافي من مالك، وغالبا ما يكون عقد التأجير من هذا اللمستأجر بتأجير وحدات العقار بالباطن وبمعرفة وموافقة ال
 جميع مصاريف إدارة وتشغيل وصيانة العقار حيث يتحمل المستأجر جميع تلك التكاليف والمصاريف.

 تشير إلى الفترة التي يتم خاللها طرح وحدات الصندوق على المستثمرين. فترة الطرح

 صافي قيمة اإليجار

منها تكاليف إدارة األمالك وتكاليف إدارة التشغيل وتكاليف الخدمات )إن وجدت  إليجار السنوي مطروحا  يعني إجمالي قيمة ا
حادي المستأجر أو متعدد المستأجرين وتعتمد تكاليف إدارة التشغيل أحيث تعتمد تكاليف إدارة األمالك على إذا كان العقار 
(، وهي قيمة تقديرية ال تأخذ في االعتبار تواريخ انتهاء ةعلى حد وتكاليف الخدمات على ما تم االتفاق عليه في كل عقد

و/أو تجديد العقود المتعددة وفترات اإلحالل بعقود جديدة مع مستأجرين جدد، كما ان التكاليف المطروحة من اجمالي 
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اإلستهالكية المتحملة  التكاليف المذكورة تقديرية فيما يخص التكاليف المتغيرة مثل )ودون الحصر( قطع الغيار والمواد
 خالل فترة معينة.

 صافي قيمة األصول
م أصول تقيي" ضمن الباب الثاني "2ي )"كما هو مبين في الفقرة يعني صافي قيمة أصول الصندوق والتي يتم تحديدها 

 (."الصندوق

 ره سدكو كابيتال.، وهو صندوق عقاري خاص تدي1يعني صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري  ١صندوق سدكو الخاص 

 قيمة العقار
دية للمقيمين هيئة السعومن قبل المعتمدين قيمة العقار هي متوسط قيمة التقييم المعدة من قبل مقيمين مهنيين مستقلين 

 في تاريخ معين. المعتمدين

 أي اللاير السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية. لاير سعودي

 الحفظ لتحتفظ بملكية أصول الصندوق. ألمين تابعة عني شركة ذات مسئولية محدودةت شركة ذات غرض خاص

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

 يعني التاريخ الذي بحلوله تنتهي فترة طرح الصندوق. تاريخ اإلقفال

 تعني شركة السوق المالية السعودية. تداول

 ليف إدارة األمالكتكا

 على تحملو التشغيل، مدير على واإلشراف اإليجارات وتحصيل المستأجرين وعالقات وعقوده التأجير إدارة تكاليف يعني
 التأجير، تمتحصال مجمل من ثابتة تعاقدية كنسبة وتحسب معه، المتعاقد األمالك لمدير وتدفع المعين العقار دخل مجمل
 .  اإليجار قيمة إجمالي تغير مع يتغير تقديري مبلغ وانما تثاب مبلغ ليست هي بالتالي

 يتم جرين،المستأ متعددة وعقارات المستأجرين حاديةأ عقارات بين مقسمة الصندوق استثمار محل العقارات أن وباعتبار
 بالعقارات يتعلق فيما الغير من أمالك مدير تعيين ويتم العالقة ذات المستأجر قِبل من المستأجرين أحادية العقارات إدارة
 .المستأجرين متعددة

 تكاليف إدارة التشغيل

أو مدراء /يعني تكاليف إدارة تشغيل وصيانة العقار المعين، وتحمل على مجمل دخل ذلك العقار المعين وتدفع لمدير و
كة، صيانة يانة السبايف والكهرباء، صيالتشغيل المتعاقد معهم حسب التخصص )على سبيل المثال وليس الحصر صيانة التك

د عليه بمبالغ معدات الوقاية من ومكافحة الحريق، خدمات األمن، خدمات النظافة، صيانة المصاعد( وجزء منها يتم التعاق
نما مبلغ إغ ثابت ولإلستهالك )مثل قطع الغيار والمواد اإلستهالكية(، بالتالي هي ليست مبل سنوية ثابتة وجزء يتغير وفقا  

قار لغرض تقدير صافي قيمة اإليجار السنوي للعجمالي إللحاجات التشغيلية للعقار ويتم تقديرها كنسبة من  وفقا   تقديري يتغير
مش ربح لصالح قيمة اإليجار. ولتجنب الشك، يتم فرض هذه التكاليف على الصندوق بناء  على التكلفة الفعلية دون أي هوا

 مدير الصندوق.

 تكاليف الخدمات

والمياه،  الكهرباء،ت العامة الالزمة لتشغيل أي عقار معين وهي على سبيل المثال وليس الحصر مصاريف تكاليف الخدما
رائب البلديات او الجهات المختصة مثل الض أومصاريف اخرى تفرضها الدولة و أأي تكاليف و/و أوالصرف الصحي و/

كاليف على ى ذلك. ولتجنب الشك، يتم فرض هذه التلإصدار رخص التشغيل وما إرسوم  أورسوم خدمات البنية التحتية  أو
 الصندوق بناء  على التكلفة الفعلية دون أي هوامش ربح لصالح مدير الصندوق.

 ضوابط االستثمار الشرعية
ل والتي بناء  تعني ضوابط الشريعة اإلسالمية الخاصة بالصندوق والمعتمدة من جانب هيئة الرقابة الشرعية لسدكو كابيتا

 على النحو الوارد في الملحق )ب(.يحدد الصندوق صالحية االستثمارات،  عليها

المتوسط الحسابي الثنين من 
 التقييمات المستقلة

ييم األول + التقييم عبارة عن مجموع التقييمات األثنين المقدمة فيما يخص العقار التابع للصندوق، مقسوما  على عددها )التق

 .2تقسيم الثاني( 

 ازيالرهن الحي
أي تصرف ناقل للملكية حتى استيفاء قيمة أو القيام ب فاظ بالصكوك دون حق التصرف فيهارهن يخول الدائن االحت هو

 .القرض
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 ملخص التنفيذي

يق االستثمار صنادمتوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية. ويعمل الصندوق وفقا  لالئحة مقفل إن صندوق سدكو كابيتال ريت هو صندوق استثمار عقاري متداول 
صندوق في السوق المالية لالعقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. وعقب تاريخ اإلقفال، يتم إدراج ا

وفقا   لمدة مماثلة لة للتجديدعاما  من تاريخ اإلدراج، وقاب 99ندوق السعودية وسيتم التداول في وحداته بما يتماشى مع األنظمة واللوائح المعمول بها. وتكون مدة الص
 600,000,000"( إجمالي القيمة المستهدفةلتقدير مدير الصندوق عقب الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. وسوف يبلغ حجم األصول األولية للصندوق )"

 كحد أقصى. )ستمائة مليون لاير سعودي( لاير سعودي 

 

 11157-37م شركة سدكو كابيتال بإدارة الصندوق، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة ُمرخصة من جانب الهيئة كـ"شخص مرخص له" بموجب الترخيص رقم تقو
ا لها، في م(. ويتمثل النشاط الرئيسي لشركة سدكو كابيتال، والتي تتخذ من مدينة جدة بالمملكة العربية ا19/4/2009هـ )الموافق 23/04/1430بتاريخ  لسعودية مقر 

ئلية والمؤسسات المالية اإدارة الثروات وإدارة األصول والخدمات االستشارية وتمويل الشركات وخدمات الحفظ لألفراد ذوي المالءة المالية العالية، والمكاتب الع
سدكو كابيتال لى أن ارة األصول واالستثمارات المصرفية. ويشار إوالسيادية ، ويضم فريق االستثمار لدى سدكو كابيتال مهنيين ذوي خبرات مختلفة في مجاالت إد

العتبار الخصائص وهو اإلطار القائم على مبدأ يهدف إلى تشجيع األخذ بعين ا ،("UNPRI“) من األطراف الموقعة على مبادئ األمم المتحدة لالستثمار المسؤول
 ."(ESG)“وتحليل مخاطر لالستثمار  البيئية واالجتماعية وأخرى تتعلق بالحوكمة عند االستثمار
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 ملخص الصندوق

اسم الصندوق 
 ونوعه

إلسالمية، اومتوافق مع أحكام الشريعة مقفل  عام اسم الصندوق هو "صندوق سدكو كابيتال ريت"، وهو صندوق استثمار عقاري متداول
 ق المالية.ية ويخضع للوائح وتعليمات هيئة السوتم إنشاؤه بموجب األنظمــة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعود

 األهداف االستثمارية

 يقل ال بما اتالوحد مالكي على دوري دخل وتوزيع، ودوريٍ تأجيري  لدخ لتحقيق ةقابل إنشائيا  حواذ على عقارات مطورة تطويرا  االست
 كل سنة وديسمبر منمن نهاية شهر يونيو  لعميوم  30خالل مدة  وذلك ندوقمدة الص خالل الصندوق أرباح صافي من %90 عن

بما يخدم مصالح  يةإضاف أصول في استثمارها يعاد والتي العقارية األصول بيع عن الناتجة مالية الرأس األرباح باستثناء وذلك ،ميالدية
 مالكي الوحدات.

 .)عشرة لاير سعودي( لاير سعودي 10 سعر الوحدة

 وحدة(. ونخمسوحدة ) 50لاير سعودي( وذلك مقابل  )خمسمائة لاير سعودي 500 االستثمار األدنى

عدد الوحدات 
 للجمهور المطروحة

 مليون ستون) وحدة 000,000,60 إلىمن حجم الصندوق(  %30عشر مليون وحدة( )وتمثل ثمانية وحدة ) 000,000,18ما بين 
 .من حجم الصندوق( %100)وتمثل  (وحدة

إجمالي رأس مال 
 طرحالصندوق بعد ال

 )ستمائة مليون لاير سعودي(. لاير سعودي 600,000,000

الحد األقصى 
 لالشتراك في

لكل الصندوق 
 مستثمر 

 لاير سعودي )مائة مليون لاير سعودي(. 100,000,000

 السعودي.لاير ال عملة الصندوق

مدير الصندوق 
والمستشار المالي 

 المشارك

، وهي شخص مرخص له من 4030194994مقفلة مسجلة بموجب سجل تجاري رقم شركة سدكو كابيتال هي شركة سعودية مساهمة 
 .11157-37قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم 

 مدة الصندوق
 وبعد الحصولدوق وفقا  لتقدير مدير الصن لمدة مماثلة عاما  من تاريخ اإلدراج، قابلة للتجديد)تسعة وتسعون(  99تكون مدة الصندوق 

 ة السوق المالية. على موافقة هيئ

 ."(الصندوق في االستثمار مخاطر"الثاني  الباب" ضمن ز)"الفقرة لمزيد من المعلومات يرجى قراءة و متوسط مستوى المخاطرة

سياسة وتوقيت 
 توزيع األرباح

 صندوقي أرباح المن صاف %90قل عن يهدف مدير الصندوق بأن يقوم بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية على المستثمرين بنسبة ال ت
 األصول بيع عن تجةالنا مالية الرأس األرباح باستثناء وذلك ،كل سنة ميالدية من وديسمبرمن نهاية شهر يونيو  تقويمييوم  90خالل مدة 
   مالكي الوحدات.  مصالح بما يخدم إضافية أصول في استثمارها يعاد والتي العقارية

التوزيعات 
 المستهدفة

 . ية مدققة، وذلك بحسب آخر قوائم مالسنويا  من صافي أرباح الصندوق %90باح الموزعة على مالكي الوحدات عن ال تقل نسبة األر

التوافق مع ضوابط 
 االستثمار الشرعية

 (.بفي الملحق )يقوم الصندوق باالستثمار والتعامل بطريقة تتوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية الواردة 

 عدد مرات التقييم 
وتعكس التقييمات  .مدينمعتمقيمين اللل السعوديةهيئة المن قٍبل معتمدين واحدة كل ستة أشهر على األقل، من قبل مقيمين اثنين مستقلين  مرة

 ديسمبر من كل سنة ميالدية. 31يونيو و 30ذات العالقة قيمة أصول الصندوق كما هو بتاريخ 

 رسوم االشتراك
من قيمة مبالغ االشتراكات المخصصة، تُدفع عند التقدم لشراء الوحدات خالل  %2 نسبةإشتراك ب رسوميدفع المستثمر لمدير الصندوق 

  .فقط فترة الطرح

 .ل نصف سنويبشك قدما  م تُدَفع ،تقييممن صافي قيمة األصول حسب آخر سنويا   %1 بقيمةالصندوق لمدير الصندوق أتعاب إدارة  دفعي أتعاب اإلدارة

 أتعاب األداء

الصندوق  دفع، يالواحدة للوحدة األسمية القيمة على سنوية توزيعات صافيك %7حال حقق الصندوق توزيعات نقدية تتجاوز نسبة  في
لمستحق على اإلى المبلغ  وإضافة   .، والتي تدفع بشكل سنوي%7أي مبلغ يزيد عن عائد  من %20بقيمة  أتعاب تحفيزيةالصندوق  لمدير

وليس الحصر رسوم  من قيمة األرباح الرأس مالية المحققة )شاملة تكاليف الصفقة على سبيل المثال %10ق نسبة الزيادة في العائد، يستح
 عند بيع عقارات الصندوق. االستحواذ والبيع(الوساطة ورسوم 

 رسوم الحفظ
ترة الطرح عند تاريخ إقفال ف لمرة واحدة )ثالثون ألف لاير سعودي(لاير سعودي  30,000بقيمة  ومرسيدفع الصندوق ألمين الحفظ 

 لاير 000,200ي قيمة األصول، بما ال يقل عن من صاف %04،0بواقع  ةسنوي ومرسكرسوم تأسيس. وبعد ذلك، يستحق أمين الحفظ 
 تدفع بشكل نصف سنوي. ،لاير سعودي(ألف مائتي ) سعودي

رسوم االستحواذ 
 والبيع

قاء جهوده من سعر شراء أو بيع كل أصل عقاري يستحوذ عليه أو يبيعه الصندوق ل %75،0 رسوم بقيمة يدفع الصندوق لمدير الصندوق
الرسوم بصرف النظر  في إيجاد فرص االستثمار أو البيع وإتمام عمليات البيع والشراء للعقار التابع للصندوق. ولتجنب الشك، تُستحق هذه

 ية المحفظة االستثمارية المبدئية.عن أي زيادة محققة في العائد للصندوق وال تستحق لقاء نقل ملك

 وساطةرسوم 
وفقا  لممارسات السوق يتم التفاوض عليها ومن قيمة االستحواذ على كل استثمار،  %5،2رسوم تصل إلى  يدفع الصندوق للوسيط العقاري

لوساطة. وال تستحق هذه الرسوم المتعارف عليها. ولتجنب الشك، يحق لمدير الصندوق )و/أو أطراف ذات العالقة( قبض نسبة من رسوم ا
 على نقل ملكية المحفظة االستثمارية المبدئية.
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رسوم ترتيب 
 التمويل

خاص  غرضأو أي شركة ذات  كتمويل للصندوقمن كل مبلغ يحصل عليه  %25،1يدفع الصندوق لمدير الصندوق رسوم تبلغ نسبة 
لرسوم مستحقة جهوده في هيكلة وتوفير التمويل للصندوق. وتكون هذه اوذلك مقابل  )دون أي رسوم أو هوامش ربح(، خالل مدة الصندوق

نية ورسوم دراسة تغطي رسوم الترتيب المستحقة للبنك المقرض وأتعاب التقييم واألتعاب القانوهي و ،الدفع فور إتمام أي صفقات تمويل
 .الجدوى المتعلقة بالتمويل

رسوم الخدمات 
 اإلدارية

 وتستحق .سنوي نصف بشكل تُدفع الصندوق، أصول قيمة صافي من سنويا   %05،0 بقيمة سنويا   رسما   دارياإل للمدير الصندوق يدفع
  دوري بشكل قالصندو أصول قيمة صافي احتساب الحصر وليس المثال سبيل على اإلدارة األعمال جميع لقاء اإلداري للمدير الرسوم هذه
 .الحسابية الدفاتر وحفظ المحاسبية لياتالعم متضمنة يومي بشكل الصندوق عمليات دارةإو

أتعاب المحاسب 
 القانوني

تغير من وقت تلاير سعودي(، والتي قد ألف لاير سعودي )خمسة وثمانون  85,000سنوية بقيمة أتعاب يدفع الصندوق للمحاسب القانوني 
 .العالقة ذات المالية السوق ئةهي ولوائح لمتطلبات طبقا عنها اإلفصاح ويتم السوق في السائدة األسعار حسبخر آل

 .جمالي الدخل التأجيري لكل عقارإمن  %7وفقا  لممارسات السوق المتعارف عليها والتي التتجاوز يتم التفاوض عليها  مالكأتعاب إدارة األ

رسوم هيكلة 
 االستثمار

 قيمة ليشم ال و فقط التطويرمن قيمة  %5،1في حال قيام الصندوق بأنشطة التطوير العقاري، يستحق مدير الصندوق رسوم بنسبة 
عقارية بما في بترتيب الصفقة ال الحصر، ال المثال سبيل على ومنها عدة، بأموروذلك مقابل قيامه  في كل مشروع تطوير عقاري األرض

سوم على العقارات ق هذه الرولتجنب الشك، ال تنطب .شراف على إدارة عمليات التطويرذلك إيجاد العقار المناسب والمستاجر المناسب واإل
 .إنشائيا  المطورة تطويرا  

 أتعاب المطور
تعارف عليها دون وفقا  لممارسات السوق الميتم التفاوض عليها في حال قيام الصندوق بأنشطة التطوير العقاري، يستحق المطور رسوما  

 بأنشطة الصندوق مقيا حال وفي. إنشائيا  ت المطورة تطويرا  ولتجنب الشك، ال تنطبق هذه الرسوم على العقارا .أي حد أدنى أو أقصى لها
 .المطور أتعاب عن الوحدات لمالكي اإلفصاح سيتم العقاري التطوير

أتعاب أعضاء 
مجلس إدارة 

 الصندوق

لكل  سنويا   لاير سعودي(ألف لاير سعودي )ثالثون  30,000مبلغ وقدره عضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين ألأتعاب  يدفع الصندوق
فع الصندوق للشك لن يد ، وتجنبا  لف لاير سعودي( سنويا  ألاير سعودي )ستون  60,000مجلس إدارة الصندوق أتعاب جاوز عضو، ولن تت

 عضاء غير المستقلين.تعاب لألأأي 

 رسوم رقابية
 يوم كل يف تراكمي بشكل تُحتسب نويا ،س( سعودي لاير وخمسمائة آالف سبعة) سعودي لاير 7,500 بقيمة رقابية رسوم الصندوق يدفع
 .سنوي أساس على وتُدفع تقويم

 رسوم نشر
 عند وتُدفع تقويم يوم كل تراكمي بشكل تُحتسب سنويا ،( سعودي لاير آالف خمسة) سعودي لاير 5,000 بقيمة نشر رسوم الصندوق يدفع

 .المطالبة

 المراقبأتعاب 
 الشرعي

دير الصندوق سنوي ا، حسبما يتم اإلتفاق عليه بين م )ثالثون ألف لاير سعودي( لاير سعودي 30,000يدفع الصندوق للمراقب الشرعي 
الشرعي الذي  وتدفع الرسوم للمراقب، والمراقب الشرعي للصندوق. وتُدَفع الرسوم المذكورة على أقساط متساوية على أساس ربع سنوي

 وأي جهة أخرى فيما يتعلق بأي أمور تتعلق بأحكام الشريعة.يكون مسؤوال  عن دفع المبالغ لهيئة الرقابة الشرعية 

رسوم مركز اإليداع 
)رسوم إنشاء ملكية 

 الوحدات(

لاير سعودي(  لفألاير سعودي )خمسون  50,000:السعودية المالية السوق لدىاإليداع  مركز في للتسجيلالرسوم اآلتية  الصندوق يدفع 
ركز اإليداع ملف لاير سعودي( تُدَفع إلى ألاير سعودي )خمسمائة  500,000وحدات وبحد أقصى ودي لكل مالك لاير سع 2باإلضافة إلى 

 في مقابل إنشاء سجل لمالكي الوحدات؛ و

ون الرسوم وتك ( تُدفَع إلى مركز اإليداع في مقابل إدارة سجل لمالكي الوحدات.سعودي لاير لفأربعمائة ألاير سعودي ) 400,000
 .السوق المالية السعوديةديل كما يتم تحديده من قبل المذكورة عرضة للتع

رسوم اإلدراج في 
السوق المالية 

 السعودية

 

 يتم دفع رسوم اإلدراج اآلتية من الصندوق:

من  %03،0لف لاير سعودي( رسوم إدراج أولية؛ ورسوم استمرار اإلدراج: ألاير سعودي )خمسون  000,05ولي: رسوم اإلدراج األ
ثمائة لاير سعودي )ثال 300,000لاير سعودي( وبحد أقصى  لفأ )خمسونلاير سعودي  50,000بحد أدنى وة للصندوق القيمة السوقي

 .السوق المالية السعوديةوتكون الرسوم المذكورة عرضة للتعديل كما يتم تحديده من قبل  لف لاير سعودي(.أ

 مصاريف أخرى

 وتكاليف شغيلالت إدارة تكاليف الحصر ال الذكر سبيل على منها أخرى ورسوم أتعاب مباشر غير أو مباشر بشكل الصندوق على يترتب قد
 اإلستثمار يقصناد على تطبيقها حال في) والزكاة المحاميين وأتعاب الصندوق عليه يستحوذ الذي العقار على التأمين ورسوم الخدمات
 االستشاري وأتعاب ينالتثم وأتعاب الحكومية واألتعاب البلديات وأتعاب( الوحدات لمالكي الخاصة الزكاة ذلك يشمل وال ةاولالمتد العقاري
 والمصاريف الرسوم إال خصم يتم لن األحوال جميع وفي. الداخلية الديكورات ومهندسين المعماريين والمهندسين احينالمسّ  وأتعاب الهندسي
 ما المصاريف هذه مثل تتجاوز أال المتوقع ومن. الصندوق رةإدا مجلس موافقة على الحصول بعد ومشاريعه بالصندوق المتعلقة الفعلية
    .مدققة مالية قوائم آخر بحسب وذلك ،سنويا   الصندوق أصول قيمة اجمالي من %1 نسبته

 نها من مسؤوليات مالكي الوحدات.أسدادها حيث  أوة يبالضر أولن يقوم مدير الصندوق باحتساب الزكاة  الزكاة والضريبة

 ويتحقوق التص

لكي الوحدات ما من %50 من أكثر يحق لمالكي الوحدات التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات. باإلضافة إلى ذلك، تجب موافقة أغلبية
 إلقرار كل "تغيير أساسي" على الصندوق. ويعتبر في حكم التغيير األساسي:

 التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته؛

 تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق؛ التغيير الذي قد يكون له

 التغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق؛

 بعد الطرح. رأسمال الصندوق إجماليزيادة 

القيود على 
 التحويالت

. لمالية السعوديةالسوق ا في متداولة عقارية استثمار قصنادي وحدات تداول بها يتم التي الطريقة بنفس الصندوق في الوحدات تداول يتم
 .لهم صالمرخ الماليين الوسطـاء عبر السوق خالل من اليومية التداول ساعات خالل الوحدات وشراء بيع الوحدات لمالكي ويجوز
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 عوامل المخاطرة
دة في الباب الثاني الوار (الصندوق في االستثمار مخاطر) )ز(2 هناك بعض المخاطر المتعلقة باالستثمار في الصندوق. وتتضمن الفقرة

ار االستثمار في أمثلة على هذه المخاطر، والتي يجب على المستثمر المحتمل أن يدرسها بعناية قبل اتخاذ قر)الشروط واألحكام( 
 الصندوق.

 لسوق المالية. اوائح النافذة الصادرة من قبل هيئة يخضع صندوق االستثمار العقاري إلى أنظمة المملكة العربية السعودية والل النظام النافذ
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 المبدئية االستثمارية المحفظة عن نبذة – ١  الباب

 كما الفقرة في كثرأ وبتفصيل أدناه، الجدول في مبين هو كما المملكة في قطاعات عدة في تستخدم عقارات سبعة من للصندوق المبدئية االستثمارية المحفظة تتكون
 عقارات على وقالصند يستحوذ قد أنه علما  "(. الصندوق فيها يستثمر سوف التي العقارية األصول ألنواع وصف" الثاني الباب ضمن" 1 و)" الفقرة يف مبين هو

 .أدناه الموضحة للصندوق االستثمارية االستراتيجيات مع يتماشى بما المستقبل في إضافية

 

 المدينة االستخدام اسم العقار

 الرياض فندقي الفندقية للشقق الحياة برج( 1)العقار 

 جدة تجاري ( هايبر بنده جدة2العقار )

 الرياض تجاري ( هايبر بنده الرياض3العقار )

 جدة مكتبي مبنى النيابة العامة (4) العقار

 الرياض سكني السكني ( مجمع الجزيرة5العقار )

 جدة تجاري/مكتبي مركز الروضة لألعمال (6)العقار 

 جدة تجاري/مكتبي مركز الخالدية لألعمال( 7عقار )ال

 

ير الصندوق، من قِبل مدالوقت الحالي  فييُدار  مطروح طرح خاص استثمار عقاري صندوقويعتزم الصندوق االستحواذ على المحفظة االستثمارية المبدئية من 
م إقفال تالذي  طرحا  خاصا   مطروح، خاص مدر للدخل عقارياستثمار ندوق وهو ص "(،١ الخاص سدكو صندوق)" 1سدكو كابيتال للدخل العقاري  وهو صندوق
لك وحدات مع العلم ان مدير الصندوق يم مبالغ اشتراكات من المستثمرينلاير سعودي ك 330,600,000م حيث تم جمع مبلغ 2013في شهر ديسمبر ه فترة طرح

  .%36،1تمثل نسبة  1في صندوق سدكو الخاص 

 

ذ على سبعة عقارات مدرة للدخل بقطاعات مختلفة. ويعتزم الصندوق االستحوا إنشائيا  مطورة تطويرا   االستحواذ على ثمانية عقاراتب 1و الخاص وقام صندوق سدك
 ملزمة ع وشراءقام مدير الصندوق، نيابة عن الصندوق )المشتري( بإبرام اتفاقية بيلهذا الغرض، و .كما هو مبين في الجدول أعاله 1من صندوق سدكو الخاص 

كي الوحدات مالموافقة جميع على  . وبهذا الخصوص يشار إلى أنه قام مدير الصندوق بالحصول(1البائع )صندوق سدكو الخاص مع  ةمنفصلة لكل عقار على حدو
  للصندوق.  المبدئية يةمحفظة االستثماربيع الـعلى  1صندوق سدكو الخاص في 

 

تفصيلي ف وصعلى من هذه الشروط واألحكام وصف ألنواع األصول العقارية التي سوف يستثمر فيها الصندوق"( "الثاني " ضمن الباب 1و )"الفقرة  تتضمن و
رى المتعلقة بالعقار. كتابة عدل والمستندات األخ والمعتمدة منلكل عقار من عقارات المحفظة االستثمارية المبدئية والتي تم الحصول عليها من الصكوك الرسمية 

لجدير بالذكر وا هو المالك القانوني للعقارات)وهي شركة سدكو كابيتال(  1الحفظ لصندوق سدكو الخاص مين أ، يشار إلى أن  هذه الصكوك والمستندات وبحسب
 الثاني الباب ضمن" 9-و)" الفقرة في والمبينة الرياض بنك لصالح الحيازي للرهن تخضع الحالي الوقت في المبدئية االستثمار محفظة في الموجودة األصول نإف
ر موجود في . وقد أجرى المستشار القانوني للصندوق دراسة نافية للجهالة بخصوص كل عقا1، وذلك نيابة عن ولمصلحة صندوق سدكو الخاص "(هيكل الملكية"

  .لى العقارات ذات الصلةغايات اتخاذ قراره لالستحواذ عل محفظة االستثمار المبدئية. وقّدم المستشار القانوني لمدير الصندوق تقريرا  اعتمد عليه مدير الصندوق

 

التي لسعودية للمقيمين المعتمدين اوالمعتمدة من الهيئة  المتوسط الحسابي الثنين من التقييمات المستقلة  المكونة للمحفظة االستثمارية المبدئية بناء  علىاألصول  قُيمت
 التي تخضعوط واألحكام والشر هذه كما في تاريخ إعداد االستثمارية المبدئيةوالمعلومات األساسية لعقارات المحفظة البيانات  وفيما يلي حصل عليها مدير الصندوق.

 احالل المستأجرين.  أوتجديد و/وذلك نتيجة  لمتعددة المستأجرين، الالعقارات تلك المتعلقة ب لتغير مستمر، خاصة  

 

 .بمقدمة هذا المستندمة التعريفات الموجودة يجب قراءة هذه المعلومات مع الرجوع الى قائو
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 م:٢0١7العوائد اإليجارية المستهدفة من األصول العقارية للمحفظة المبدئية لعام 

 العقار
 المبالغ باللاير السعودي

إجمالي قيمة 
 شراء العقار

مجمل اإليجار 
 *السنوي

نسبة عائد 
 اإليجارات

٪ 

إجمالي المصاريف 
الخاصة بالعقار 

 **قوالصندو

صافي اإليجار 
 السنوي

العائد الصافي 
 المستهدف

٪ 

 %45،6 2,662,827 (537,173) %76،7 3,200,000 41,260,000 للشقق الفندقية برج الحياة (1العقار )

 %59،5 2,198,012 (511,656) %89،6 2,709,668 39,300,000 هايبر بنده جدة( 2العقار )

 %74،5 4,519,940 (1,025,460) %04،7 5,545,400 78,765,000 هايبر بنده الرياض( 3العقار )

 %41،6 4,039,593 (1,460,407) %73،8 5,500,000 63,015,000 مبنى النيابة العامة ( 4العقار )

 %52،6 4,400,408 (3,358,342) %50،11 7,758,750 67,465,000 مجمع الجزيرة السكني (5العقار )

 %01،6 7,607,424 (3,146,868) %50،8 10,754,292 126,495,000 مركز الروضة لألعمال (6العقار )

 %72،5 8,500,367 (3,835,244) %30،8 12,335,611 148,645,000 مركز الخالدية لألعمال( 7العقار )

 %01،6 33,928,572 (13,875,149) %64،8 47,803,721 564,945,000 اإلجمالي

 

 :م٢0١8ل العقارية للمحفظة المبدئية لعام العوائد اإليجارية المستهدفة من األصو

 العقار
 المبالغ باللاير السعودي

إجمالي قيمة 
 شراء العقار

مجمل اإليجار 
 *السنوي

نسبة عائد 
 اإليجارات
% 

إجمالي المصاريف 
الخاصة بالعقار 

 **والصندوق

صافي اإليجار 
 السنوي

العائد الصافي 
 المستهدف
% 

 %94،6 827,862,2 (173,537) %24،8 000,400,3 000,260,41 فندقيةللشقق ال برج الحياة (1العقار )

 %94،5 495,333,2 (656,511) %24،7 151,845,2 000,300,39 هايبر بنده جدة( 2العقار )

 %09،6 210,797,4 (460,025,1) %39،7 670,822,5 000,765,78 هايبر بنده الرياض( 3العقار )

 %41،6 593,039,4 (407,460,1) %73،8 000,500,5 000,015,63 ةمبنى النيابة العام ( 4العقار )

 %88،6 658,641,4 (342,358,3) %86،11 000,000,8 000,465,67 مجمع الجزيرة السكني (5العقار )

 %81،5 132,353,7 (868,146,3) %30،8 000,500,10 000,495,126 مركز الروضة لألعمال (6العقار )

 %66،5 756,414,8 (244,835,3) %24،8 000,250,12 000,645,148 دية لألعمالمركز الخال( 7العقار )

 %10،6 672,442,34 (149,875,13) %55،8 821,317,48 000,945,564 اإلجمالي

 والنسب األرقام وتخضع ندوقالص مدير يستهدفه ما مجرد هي م2018 لسنة األرقام وإنما الحالية العقود على بناء   هي م2017 لسنة إليها المشار األرقام إن* 
 المساحات تسويقو العقود لتجديد الصندوق مدير يسعى حيث اإليجار عقود تجديد عند السوق أسعار على تعتمد أنها حيث التغيير إلى أعاله الجدول في المذكورة
 عقار كل ولح تفصيلية معلومات"( الصندوق فيها يستثمر فسو التي العقارية األصول ألنواع وصف" الثاني الباب ضمن" 1 و)" وتتضمن مستمرة، بصفة الشاغرة

 .المبدئية االستثمارية المحفظة عقارات من

 على االيجار عقود تنص حيث الرياض بندة وهايبر جدة بندة وهايبر الفندقية للشقق الحياة برج وهي المستأجر حاديةأ للعقارات بالعقار خاصة مصاريف اليوجد** 
 .المصاريف كافة ملبتح المستأجر التزام

( الصندوق) المالك تحملي حيث للعقار الدولة استئجار نظام إلى يخضع وبالتالي حكومية لجهة مؤجر المستأجر حاديأ عقار فهو العامة النيابة مبنى للعقار وبالنسبة
 . بالعقار الخاصة المصاريف بعض

 األخرى العقارات مصاريف من علىأ تكون لألعمال الخالدية ومركز لألعمال الروضة ومركز نيالسك الجزيرة مجمع وهي التالية العقاراتب الخاصة مصاريفال أما
  . الخدمات وتكاليف التشغيل إدارة وتكاليف األمالك إدارة تكاليف( الصندوق) المالك ويتحمل المستأجرين متعددة عقارات كونها وذلك
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 واألحكام الشروط – ٢ب البا

 مقدمة

توافق مع لى الشروط واألحكام الخاصة بطرح الوحدات في صندوق سدكو كابيتال ريت، وهو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل ميحتوي هذا المستند ع
. 11157-37أحكام الشريعة اإلسالمية. تقوم شركة سدكو كابيتال بإدارة الصندوق، وهي شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 

 شروط واألحكام العالقة التعاقدية بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات، والتي تأسس الصندوق بمقتضاها.وتشكل هذه ال

إدراج  ، ومن ثم يتموقاإلغالق يتم نقل ملكية المحفظة االستثمارية المبدئية إلى الصند طرح الصندوق وبعدبعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية يتم 
 . واألحكام واستكمال اإلجراءات األخرى المبينة في هذه الشروط موافقة هيئة السوق الماليةالحصول على  مالية السعودية بعدالسوق الالصندوق في 

 

 الشروط واألحكام

 اسم الصندوق ونوعه (أ)

مار العقاري ناديق االستثاسم الصندوق هو "صندوق سدكو كابيتال ريت". وهو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل مؤسس في المملكة بموجب الئحة ص
 .والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية

 

 عنوان المقر الرئيسي لمدير الصندوق (ب)

 الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق المالية )سدكو كابيتال(  العنوان: 

 مبنى سدكو القابضة، الطابق الثاني  

 8و 7أسواق البحر األحمر، بين البوابات   

 طريق الملك عبد العزيز   

 13396ص.ب:   

 21493جده،   

 المملكة العربية السعودية  

 + 966 12 690 6555  هاتف:

 +966 12 690 6599  فاكس:

 www.sedcocapital.com الموقع اإللكتروني: 

 

 مدة الصندوق (ج)

 وتكون. وإتاحتها للتداول (عاما  تبدأ في تاريخ إدراج الوحدات في السوق المالية السعودية )"تاريخ اإلدراج" ) تسعة و تسعون( 99 تكون مدة الصندوق
  وفقا  لتقدير مدير الصندوق عقب الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. لمدة مماثلة الصندوق قابلة للتجديد مدة

  

 أهداف الصندوق (د)

من  %90على مالكي الوحدات بما ال يقل عنقابلة لتحقيق دخل تأجيري ودوريٍ، وتوزيع دخل دوري  إنشائيا  يرا  االستحواذ على عقارات مطورة تطو
يوم عمل من نهاية شهر يونيو وديسمبر من كل سنة ميالدية، وذلك باستثناء األرباح  30صافي أرباح الصندوق خالل مدة الصندوق وذلك خالل مدة 

 .مصالح مالكي الوحداتع األصول العقارية والتي يعاد استثمارها في أصول إضافية بما يخدم الرأس مالية الناتجة عن بي

 

 وصف لغرض الصندوق وأهدافه االستثمارية (هـ)

دخل متواجدة في إن الهدف االستثماري للصندوق هو توفير دخل جاري قابل للنمو للمستثمرين من خالل استراتيجية تستثمر في أصول عقارية ُمِدرة لل
 لمملكة العربية السعودية وخارجها مع التركيز بشكل رئيسي على تلك المتواجدة داخل المملكة.ا

قابلة لتحقيق دخل تأجيري ودوريٍ، إال أنه قد يستثمر أيضا  في مشاريع نشائيا  إوبالرغم أن الصندوق سيستثمر في المقام األول في عقارات مطورة تطويرا  
من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة في التطوير العقاري، سواء أكانت  ٪25اوز التطوير العقاري بنسبة ال تتج

من القيمة اإلجمالية  %75العقارات مملوكة من قبله أم لم تكن، أو لتجديد أو إلعادة تطوير تلك العقارات، شريطة أن )أ( ال تقل استثمارات الصندوق عن 
قابلة لتحقيق دخل تأجيري ودوريٍ وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة؛ و)ب( أال يستثمر نشائيا  إوق في أصول عقارية مطورة تطويرا  ألصول الصند

 الصندوق في أراضي بيضاء.

السعودية، علما  أنه يجوز يهدف الصندوق إلى االستثمار في مجموعة من األصول العقارية الُمِدرة للدخل الموجودة بصفة أساسية في المملكة العربية 
على األقل من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق  %75للصندوق االستثمار في األصول العقارية خارج المملكة العربية السعودية، شريطة وجود ما نسبته 
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زيع أرباح نقدية نصف سنوية على المستثمرين داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة. ويهدف مدير الصندوق بأن يقوم بتو
يوم عمل من نهاية شهر يونيو وديسمبر من كل سنة ميالدية وذلك باستثناء األرباح  90من صافي أرباح الصندوق خالل مدة  %90بنسبة ال تقل عن 

م مصلحة المستثمرين. وفي حال عدم توافر فرص استثمارية الرأس مالية الناتجة عن بيع األصول العقارية والتي يعاد استثمارها في أصول إضافية بما يخد
حق لمدير مناسبة خالل سنة واحدة من تاريخ بيع األصول،  يتم توزيع األرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع األصول العقارية على مالكي الوحدات. وي

 مالكي الوحدات. الصندوق القيام بتوزيعات أخرى كما يراه مناسبا  في حال كان ذلك من مصلحة 

 

 ملخص استراتيجيات الصندوق (و)

 تأجيري دخل تحقيقل قابلة إنشائيا   تطويرا   مطورة عقارات في االستثمار( أ: )طريق عن المساهمين مال رأس قيمة وتعزيز أهدافه تحقيق الصندوق يعتزم
 العقارية األصول يعب عن الناتجة المالية الرأس واألرباح( لسنويا الدخل إجمالي من %10) به المحتفظ السنوي الدخل صافي استثمار إعادة( ب) ودوريٍ؛

 السنوية لصندوقا أرباح صافي من( %90) عن يقل ال ما توزيع بعد وذلك ودوريٍ، تأجيري دخل لتحقيق قابلة إنشائيا   تطويرا   مطورة عقارية أصول في
 والتصميمية إلنشائيةا خصائصها أو مواقعها باعتبار الصندوق مدير يراه كما واعدة نولك األداء متدنية عقارات في اإلستثمار( ج) الوحدات؛ مالكي علىى
 لتصميم،ا مثل الخصائص بعض او احد تعديل طريق عن اإلستحواذ عند عليه كانت عما عوائدها معدالت ورفع التشغيلية كفائتها زيادة بهدف وذلك

 ألصول اإلجمالية القيمة من( %25) عن اليزيد ما استثمار( د) اإلستخدام؛ ودواعي التأجير، روسع المستأجرين بخليط المرتبطة التأجير واستراتيجيات
 تطوير إلعادة أو دلتجدي أو تكن، لم أم قبله من مملوكة لعقارات أكانت سواء العقاري، التطوير أنشطة في مدققة مالية قوائم آخر بحسب وذلك الصندوق

 .العقارات تلك
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 العقارية التي سوف يستثمر فيها الصندوق  وصف ألنواع األصول .١
ر مدير الصندوق، فإنه ال الجداول، علما  أنه بحسب تقديذات ه والتي تم تلخيص عقود إيجارها في تتكون المحفظة االستثمارية المبدئية من األصول المبينة أدنا

، لشروط واألحكاممن االستثمار في الصندوق، والتي لم يتم ذكرها في هذه ايوجد أي شرط في العقود أو معلومات عن العقارات قد تمنع المستثمر المحتمل 
 والمستندات لعد كتابة من والمعتمدة الرسمية الصكوك من عليها الحصول تم والتي المبدئية االستثمارية المحفظة عقارات من عقار لكل وصف يلي وفيما

 :والمستندات الصكوك هذه وبحسب. بالعقار المتعلقة األخرى

 (١معلومات عن العقار )

  1صندوق سدكو الخاص  اسم المالك

 برج الحياة للشقق الفندقية اسم العقار 

 مبنى فندقي النوع

 شارع كعب بن مالك، حي المعذر، الرياض الموقع

 متر مربع 1,494,75 مساحة األرض 

 متر مربع 6,574 مساحة البناء 

 أدوار 7 عدد االدوار

 فندقية شقة 48 المكونات

 م  2000 سنة بناء العقار 

 سنة 17 عمر العقار

 )عقار احادي المستأجر( 1 عدد عقود اإليجار

 إجمالي قيمة شراء العقار
ن قبل لاير سعودي والتي تساوي المتوسط الحسابي الثنين من التقييمات المستقلة المعدة م 41,260,000

 لمقيمين المعتمدينمقيمين مستقلين معتمدين من الهيئة السعودية ل

 تفاصيل عقد اإليجار

 شركة دار المسارات العربية المحدودة اسم المستأجر

 شقق فندقية اإلستخدام

 م10/12/2014 تاريخ بدء العقد

 سنوات 10 مدة العقد

 الزيادات اإليجارية
ة م ثم زياد10/12/7201من  لاير سعودي بدءا   000,400,3ليصبح اإليجار السنوي  %25،6زيادة قدرها 

 م10/12/2020لاير سعودي بدءا من 000,600,3ليصبح اإليجار السنوي  %88،5قدرها 

 م09/12/2024 تاريخ انتهاء العقد

  م01/01/2018 تاريخ من وأحد عشر شهرا سنوات 6 المدة المتبقية النتهاء العقد 

  سعودي لاير 34,200,000 إجمالي قيمة العقد

 لاير سعودي 3,200,000 مجمل اإليجار السنوي

األمالك وتكاليف إدارة التشغيل  إدارةتكاليف 
 وتكاليف الخدمات

   ال يتحمل الصندوق أي من هذه التكاليف حيث يتحملها المستأجر بموجب عقد االيجار

 لاير سعودي 3,200,000 صافي اإليجار السنوي

 من قيمة الشراء ٪7،76 نسبة العائد السنوي* 

 %100 نسبة االشغال
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 اإليجار السنوي للسنوات الثالث السابقة

 قيمة اإليجار السنة

 لاير سعودي 3,200,000 م2016

 لاير سعودي  3,200,000 م2015

 م2014
ملوكا  مكن ال تتوافر هذه المعلومات في الوقت الحالي نظرا  ألن العقار لم ي

  م2014للصندوق في سنة 

  واحدة مقدما   دفعة سنوية طريقة دفع اإليجار

 ضمانات التزام المستأجر

 ( سندات أمر. 7) متبقية وهي سبعة سندات ألمر بالقيمة اإليجارية لكل سنة

. مقدما   دفعها مت التي األولى السنة بعد ايجارية سنة بكل خاصة أمر سندات 9 اصدار تم العقد، توقيع تم حين
 .السنوي لاليجار دفعه فور للمستأجر أمر سند كل تسليم ويتم

 العقدلغاء إأهم شروط 

 العقد في الحاالت التالية:لغاء إالعقد ويحق للمؤجر لغاء إال يحق للمستأجر 

 إذا لم يقم المستأجر بدفع القيم اإليجارية في المواعيد المحددة .1

 إذا أخل المستأجر بالتزاماته التعاقدية .2

 فالس المستأجرإإذا أعلن  .3

 موقع خريطة العقار

  

 

طراف التالية بشكل مباشر أو ، فال يوجد أي تضارب في المصالح بين األبناء  على المعلومات لدى مدير الصندوق كما بتاريخ هذه الشروط واألحكامر إلى أنه ويشا
 :غير مباشر

 مدير الصندوق. .1

 مدير/مدراء العقارات المرتبطة بالصندوق. .2

 ومديرا  له(.  1مدير الصندوق هو مستثمر في صندوق سدكو الخاص  ك العقارات المرتبطة بالصندوق )مع العلم أنمالك/ماّل  .3

 .ن عوائد االيجار السنوية للصندوقأو أكثر م %10مستأجر/مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها  .4

 

 (٢معلومات عن العقار )

 1صندوق سدكو الخاص  اسم المالك 

 فرع حي الحناكي –هايبر بنده جدة  اسم العقار 

 بنى تجاريم النوع

 شارع الحمدانية، حي الحمدانية، جدة الموقع

 متر مربع 13,685 مساحة األرض 

 متر مربع 5,858 مساحة البناء 

 1دور  عدد االدوار
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 هايبر ماركت ومعارض تجارية المكونات

 م  2013 سنة بناء العقار

 سنوات 4 عمر العقار

 )عقار احادي المستأجر( 1 عدد عقود اإليجار

 جمالي قيمة شراء العقارإ
ستقلة لاير سعودي والتي تساوي المتوسط الحسابي الثنين من التقييمات الم 39,300,000

 نالمعدة من قبل مقيمين مستقلين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدي

 تفاصيل عقد اإليجار

 شركة العزيزية بندة المتحدة اسم المستأجر

 اركت ومعارض تجاريةهايبر م اإلستخدام

 م09/01/2013 تاريخ بدء العقد

 سنة 15 مدة العقد

 الزيادات اإليجارية
من  لاير سعودي بدءا   151,845,2ليصبح اإليجار السنوي  %5زيادة قدرها 

لاير سعودي  845,988,2ليصبح اإليجار السنوي  %5م ثم زيادة قدرها 09/01/2018
 م 09/01/2023من  بدءا  

 م08/01/2028 يخ انتهاء العقدتار

 م01/01/2018سنوات وشهرين من تاريخ  10 المدة المتبقية النتهاء العقد 

 لاير سعودي 42,492,514 إجمالي قيمة العقد

 لاير سعودي 2,709,668 مجمل اإليجار السنوي

   رأي من هذه التكاليف حيث يتحملها المستأجر بموجب عقد االيجاال يتحمل الصندوق  اتاألمالك وتكاليف إدارة التشغيل وتكاليف الخدم إدارةتكاليف 

 لاير سعودي 2,709,668 صافي اإليجار السنوي

 من قيمة الشراء %89،6 نسبة العائد السنوي*

 %100 نسبة االشغال

 اإليجار السنوي للسنوات الثالث السابقة

 قيمة اإليجار السنة

 لاير سعودي 2,709,668 م2016

 لاير سعودي 2,709,668 م2015

 لاير سعودي 2,709,668 م2014

  أربع دفعات بشكل ربع سنوي تدفع مقدما   طريقة دفع اإليجار

 **ال يوجد ضمانات التزام المستأجر

 أهم شروط الغاء العقد

 :العقد في الحاالت التاليةلغاء إالعقد ويحق للمؤجر لغاء إال يحق للمستأجر 

 ر بدفع القيم اإليجارية في المواعيد المحددةإذا لم يقم المستأج .1

 إذا أخل المستأجر بالتزاماته التعاقدية .2

 إذا أعلن افالس المستأجر .3

 

 موقع خريطة العقار
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الية بشكل مباشر أو التويشار إلى أنه بناء  على المعلومات لدى مدير الصندوق كما بتاريخ هذه الشروط واألحكام، فال يوجد أي تضارب في المصالح بين األطراف 
 غير مباشر:

 مدير الصندوق. .1

 مدير/مدراء العقارات المرتبطة بالصندوق. .2

 ومديرا  له(. 1مالك/مالك العقارات المرتبطة بالصندوق )مع العلم أن مدير الصندوق هو مستثمر في صندوق سدكو الخاص  .3

 .االيجار السنوية للصندوقأو أكثر من عوائد  %10مستأجر/مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها  .4
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 (3معلومات عن العقار )

  1صندوق سدكو الخاص  اسم المالك 

 فرع حي اشبيلية –هايبر بنده الرياض  اسم العقار 

 مبنى تجاري النوع

 شبيلية، الرياضإطريق الشيخ جابر الصباح، حي  الموقع

 متر مربع 23,604 مساحة األرض 

 ربعمتر م10,784 مساحة البناء 

 1دور  األدوارعدد 

 هايبر ماركت ومعارض تجارية المكونات

 م  2013 سنة بناء العقار

 سنوات 4 عمر العقار

 )عقار احادي المستأجر( 1 عدد عقود اإليجار

 إجمالي قيمة شراء العقار
ستقلة لاير سعودي والتي تساوي المتوسط الحسابي الثنين من التقييمات الم 78,765,000

 نمن قبل مقيمين مستقلين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدي المعدة

 تفاصيل عقد اإليجار

 شركة العزيزية بندة المتحدة اسم المستأجر

 هايبر ماركت ومعارض تجارية اإلستخدام

 م25/05/2013 تاريخ بدء العقد

 سنة 15 مدة العقد

 الزيادات اإليجارية
من  لاير سعودي بدءا   670,822,5ح اإليجار السنوي ليصب %5زيادة قدرها 

لاير سعودي  250,116,6ليصبح اإليجار السنوي  %5م ثم زيادة قدرها 25/05/2018
 م25/05/2023من  بدءا  

 م04/05/2028 تاريخ انتهاء العقد

 م01/01/2018سنوات وستة أشهر من تاريخ  10 المدة المتبقية النتهاء العقد 

 لاير سعودي 86,959,483 مة العقدإجمالي قي

 لاير سعودي 5,545,400 مجمل اإليجار السنوي

   يجارال يتحمل الصندوق أي من هذه التكاليف حيث يتحملها المستأجر بموجب عقد اال اتاألمالك وتكاليف إدارة التشغيل وتكاليف الخدم إدارةتكاليف 

 لاير سعودي 5,545,400 صافي اإليجار السنوي

 من قيمة الشراء %04،7 ة العائد السنوي* نسب

 %100 نسبة االشغال

 اإليجار السنوي للسنوات الثالث السابقة

 قيمة اإليجار السنة

 لاير سعودي 5,545,400 م2016

 لاير سعودي 5,545,400 م2015

 لاير سعودي 5,545,400 م2014
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  ا  أربع دفعات بشكل ربع سنوي تدفع مقدم طريقة دفع اإليجار

 **ال يوجد ضمانات التزام المستأجر

 أهم شروط الغاء العقد

 :العقد في الحاالت التاليةلغاء إالعقد ويحق للمؤجر لغاء إال يحق للمستأجر 

 إذا لم يقم المستأجر بدفع القيم اإليجارية في المواعيد المحددة .1

 إذا أخل المستأجر بالتزاماته التعاقدية .2

 إذا أعلن افالس المستأجر .3

 موقع خريطة العقار

  

 
تالية بشكل مباشر أو لويشار إلى أنه بناء  على المعلومات لدى مدير الصندوق كما بتاريخ هذه الشروط واألحكام، فال يوجد أي تضارب في المصالح بين األطراف ا

 غير مباشر:

 مدير الصندوق. .1

 مدير/مدراء العقارات المرتبطة بالصندوق. .2

 ومديرا  له(. 1لمرتبطة بالصندوق )مع العلم أن مدير الصندوق هو مستثمر في صندوق سدكو الخاص ك العقارات امالك/ماّل  .3

 .أو أكثر من عوائد االيجار السنوية للصندوق %10مستأجر/مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها  .4
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 **** (٤معلومات عن العقار )

 1صندوق سدكو الخاص  اسم المالك

 ى النيابة العامة بجدةمبن اسم العقار 

 مبنى مكتبي النوع

 طريق الرحمانية، حي الريان، جدة الموقع

 متر مربع 4,767,25 مساحة األرض 

 متر مربع 14,574,81 مساحة البناء 

 ادوار 7 عدد االدوار

 مكاتب النيابة العامة المكونات

 م2013 سنة بناء العقار 

 سنوات 4 عمر العقار

 المستأجر(***حادي أ)عقار  1 ارعدد عقود اإليج

 إجمالي قيمة شراء العقار

 

ن قبل ملاير سعودي والتي تساوي المتوسط الحسابي الثنين من التقييمات المستقلة المعدة  63,015,000
 مقيمين مستقلين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

 تفاصيل عقد اإليجار

 واالدعاء العام )النيابة العامة( هيئة التحقيق اسم المستأجر

 مكاتب النيابة العامة اإلستخدام

 م01/05/2016هـ الموافق 24/07/1437 تاريخ بدء العقد

 سنوات 3 مدة العقد

 ال يوجد الزيادات اإليجارية

 م30/03/2019هـ الموافق 23/07/1440 تاريخ انتهاء العقد

 م01/01/2018أشهر من تاريخ  سنة وثالثة المدة المتبقية النتهاء العقد 

 لاير سعودي 16,500,000 إجمالي قيمة العقد

 لاير سعودي 5,500,000 مجمل اإليجار السنوي

األمالك وتكاليف إدارة التشغيل  إدارةتكاليف 
 وتكاليف الخدمات

 لاير سعودي تقريبا 640,000

 لاير سعودي 4,860,000 صافي اإليجار السنوي

 من قيمة الشراء %71،7 ي* نسبة العائد السنو

 %100 نسبة االشغال

 اإليجار السنوي للسنوات الثالث السابقة

 قيمة اإليجار السنة

 لاير سعودي 5,500,000 م2016

 لاير سعودي 5,500,000 م2015

 لاير سعودي 5,500,000 م2014
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 دفعة سنوية واحدة مقدما   طريقة دفع اإليجار

 **ال يوجد ضمانات التزام المستأجر

 العقدلغاء إأهم شروط 

ئحة التنفيذية لذلك، للضوابط المنصوص عليها في نظام استئجار الدولة للعقار والال يتم تجديد العقد تلقائيا وفقا  
بت لدى الطرف خر بخطاب مسجل على عنوانه الثاوذلك لمدة مماثلة بعد نهاية مدته مالم يبلغ أحد الطرفين اآل

لمه بعدم رغبة كتابة إقرار على المؤجر بعو أمن نهاية العقد،  يوما   180في التجديد قبل خر بعدم رغبته اآل
 .المستأجر تجديد العقد

 موقع خريطة العقار

  

 

الية بشكل مباشر أو لتويشار إلى أنه بناء  على المعلومات لدى مدير الصندوق كما بتاريخ هذه الشروط واألحكام، فال يوجد أي تضارب في المصالح بين األطراف ا
 غير مباشر:

 مدير الصندوق. .1

 مدير/مدراء العقارات المرتبطة بالصندوق. .2

 ومديرا  له(. 1مالك/مالك العقارات المرتبطة بالصندوق )مع العلم أن مدير الصندوق هو مستثمر في صندوق سدكو الخاص  .3

 .اليجار السنوية للصندوقأو أكثر من عوائد ا %10مستأجر/مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها  .4
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 (5معلومات عن العقار )

  1صندوق سدكو الخاص  اسم المالك 

 مجمع الجزيرة السكني  اسم العقار 

 مجمع سكني النوع

 شارع مشاجع بن سعود، حي السليمانية، الرياض الموقع

 متر مربع 20,758 مساحة األرض 

 متر مربع 10,730 مساحة البناء 

 دورين عدد االدوار

 المكونات
ون شقة باإلضافة إلى مطعم ونادي رياضي وصال 26و يالف 26وحدة سكنية وتفصيلها  52

 نسائي

 م  1990 سنة بناء العقار

 سنة 27 عمر العقار

 عقد إيجار 52 عدد عقود اإليجار

 إجمالي قيمة شراء العقار
ستقلة ن التقييمات الملاير سعودي والتي تساوي المتوسط الحسابي الثنين م 67,465,000

 نالمعدة من قبل مقيمين مستقلين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدي

 تفاصيل عقود اإليجار

 شخاصأمجموعة الطوق، كاريليون السعودية، جينتيك السعودية، سيمنس السعودية، و أهم المستأجرين

 مجمع سكني اإلستخدام

 عدد ومدد عقود اإليجار

 عدد العقود عقودمدد ال

 ال يوجد عقود اإليجار التي تفوق المدة المتبقية بها خمس سنوات

 ال يوجد عقود اإليجار ذات مدة متبقية بين سنة وأربع سنوات

 عقود إيجار 52 عقود اإليجار المتبقي على انتهاء مدتها أقل من سنة

 م01/01/2018أشهر من تاريخ  6 متوسط المدة المتبقية النتهاء العقد 

 لاير سعودي 7,758,750 مجمل اإليجار السنوي

 سعودي  لاير  2,480,000 اتتكاليف ادارة األمالك وتكاليف إدارة التشغيل وتكاليف الخدم

 لاير سعودي 5,278,751 صافي اإليجار السنوي

 من قيمة الشراء٪ 7،82 نسبة العائد السنوي* 

 %1،94 نسبة االشغال

 للسنوات الثالث السابقةاإليجار السنوي 
 قيمة اإليجار السنة

 لاير سعودي 8,248,750 م2016
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 لاير سعودي  8,004,500 م2015

 لاير سعودي  8,189,500 م2014

 طريقة دفع اإليجار
و أ قدما  أو دفعتين بشكل نصف سنوي م تدفع بطرق مختلفة إما دفعة سنوية واحدة مقدما  

 تأجر ، حسب الشروط المتفق عليها مع كل مسفع مقدما  أربع دفعات بشكل ربع سنوي تد

 **ال يوجد ضمانات التزام المستأجر

 العقدلغاء إأهم شروط 
د العقد أو العقد حال خالف المستأجر بنولغاء إالعقد ويحق للمؤجر لغاء إال يحق للمستأجر 

 أي منها 

 موقع خريطة العقار

  

 

تالية بشكل مباشر أو ت لدى مدير الصندوق كما بتاريخ هذه الشروط واألحكام، فال يوجد أي تضارب في المصالح بين األطراف الويشار إلى أنه بناء  على المعلوما
 غير مباشر:

 مدير الصندوق. .1

 مدير/مدراء العقارات المرتبطة بالصندوق. .2

 ومديرا  له(. 1دوق سدكو الخاص مالك/مالك العقارات المرتبطة بالصندوق )مع العلم أن مدير الصندوق هو مستثمر في صن .3

 .أو أكثر من عوائد االيجار السنوية للصندوق %10مستأجر/مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها  .4
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 (6معلومات عن العقار )

  1صندوق سدكو الخاص  اسم المالك 

 مركز الروضة لألعمال اسم العقار 

 تجاري/إداري النوع

 ل )شارع الروضة سابقا (، حي الروضة، جدةشارع األمير سعود الفيص الموقع

 متر مربع 2,462 مساحة األرض 

 متر مربع 13,335 مساحة البناء 

 أدوار 10 األدوارعدد 

 مكتب إداري وملحقين إدارية مكونة من دورين 20معارض تجارية و 4 المكونات

 م 2014 سنة بناء العقار 

 سنوات 3 عمر العقار

 عقد إيجار 16 عدد عقود اإليجار

 إجمالي قيمة شراء العقار
لاير سعودي والتي تساوي المتوسط الحسابي الثنين من التقييمات  126,495,000

 لمعتمديناالمستقلة المعدة من قبل مقيمين مستقلين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين 

 تفاصيل عقود اإليجار

 أهم المستأجرين
ديكور رة المفروشات، شركة رباعيات المتطورة لألثاث والشركة غسان أحمد السليمان لتجا

الراقي )رباعيات(، شركة اسمنت الجوف، شركة تفاصيل الدولية للتجارة المحدودة 
 )لومار(، مؤسسة بنوب للديكور

 معارض ومكاتب إدارية اإلستخدام

 عدد ومدد عقود اإليجار

 عدد العقود مدد العقود

عقود اإليجار ذات مدة 
ية بين سنة وأربع متبق

 سنوات
 عقد إيجار 10

عقود اإليجار المتبقي على 
 انتهاء مدتها أقل من سنة

 عقود إيجار 6

 م01/01/2018سنة وشهرين من تاريخ  متوسط المدة المتبقية النتهاء العقد 

 لاير سعودي 10,754,292 مجمل اإليجار السنوي

 لاير سعودي تقريبا   1,500,000 مرافق()الصيانة والتكاليف إدارة الممتلكات والمصاريف التشغيلية 

 لاير سعودي 9,254,292 صافي اإليجار السنوي

 من قيمة الشراء %3،7 نسبة العائد السنوي* 

  %23،93 نسبة االشغال

 اإليجار السنوي للسنوات الثالث السابقة
 قيمة اإليجار السنة

 لاير سعودي 10,735,441 م2016
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 لاير سعودي 11,165,296 م2015

 لاير سعودي 10,286,098 م2014

 طريقة دفع اإليجار
، حسب أو دفعتين بشكل نصف سنوي مقدما   تدفع بطرق مختلفة إما دفعة سنوية واحدة مقدما  

 الشروط المتفق عليها مع كل مستأجر 

 **ال يوجد ضمانات التزام المستأجر

 العقدلغاء إأهم شروط 
العقد  من عقد إلى آخر ولكنها في الغالب ال تسمح للمستأجر بإلغاءتختلف شروط اإللغاء 

 العقد في حال خالف المستأجر بنود العقد أو أي منها لغاء إبينما يحق للمؤجر 

 موقع خريطة العقار

  

 

تالية بشكل مباشر أو تضارب في المصالح بين األطراف الويشار إلى أنه بناء  على المعلومات لدى مدير الصندوق كما بتاريخ هذه الشروط واألحكام، فال يوجد أي 
 غير مباشر:

 مدير الصندوق. .1

عمال. ويشار إلى أن إال أنه يشار إلى أنه تم تعيين شركة المحمل لخدمات المرافق إلدارة مركز الروضة لأل مدير/مدراء العقارات المرتبطة بالصندوق. .2

 .المرافق لخدمات ومباشر في شركة المحملشريك غير مباشر لمدير الصندوق هو شريك مسيطر 

 ومديرا  له(. 1مالك/مالك العقارات المرتبطة بالصندوق )مع العلم أن مدير الصندوق هو مستثمر في صندوق سدكو الخاص  .3

 .أو أكثر من عوائد االيجار السنوية للصندوق %10مستأجر/مستأجرين أصول عقارية تشكل عوائدها  .4
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 **** (7معلومات عن العقار )

 1صندوق سدكو الخاص  اسم المالك

 مركز الخالدية لألعمال اسم العقار 

 تجاري/إداري النوع

 شارع األمير سلطان، حي الخالدية، جدة الموقع

 متر مربع 7,903 مساحة األرض 

 متر مربع 19,671،29 مساحة البناء 

 أدوار 5 عدد االدوار

 داري مكتب إ 54معارض تجارية و 10 المكونات

 م  2008 سنة بناء العقار

 سنوات 9 عمر العقار

 عقد إيجار 20 عدد عقود اإليجار

 إجمالي قيمة شراء العقار
لاير سعودي والتي تساوي المتوسط الحسابي الثنين من التقييمات  148,645,000

 تمدينالمع المستقلة المعدة من قبل مقيمين مستقلين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين

 تفاصيل عقود اإليجار

 أهم المستأجرين
يه البنك السعودي البريطاني )بنك ساب(، شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي(، شركة ترف

 كافلالعربية المحدودة، شركة دار االئتمان السعودي للبيع بالتقسيط، شركة األهلي ت

 معارض ومطاعم ومكاتب إدارية اإلستخدام

 رعدد ومدد عقود اإليجا

 عدد العقود مدد العقود

 عقود إيجار 6 عقود اإليجار التي تفوق المدة المتبقية بها خمس سنوات

 عقد إيجار 12 عقود اإليجار ذات مدة متبقية بين سنة وأربع سنوات

 عقود إيجار 2 عقود اإليجار المتبقي على انتهاء مدتها أقل من سنة

 م01/01/2018نتان وتسعة أشهر من تاريخ س متوسط المدة المتبقية النتهاء العقد 

 لاير سعودي 12,335,611 مجمل اإليجار السنوي

 لاير سعودي تقريبا 1,900,000 افق(تكاليف إدارة الممتلكات والمصاريف التشغيلية )الصيانة والمر

 لاير سعودي 10,435,611 صافي اإليجار السنوي

 من قيمة الشراء٪ 7،02 نسبة العائد السنوي* 

 %6،86 نسبة االشغال

 اإليجار السنوي للسنوات الثالث السابقة

 قيمة اإليجار السنة

 لاير سعودي 12,190,104 م2016
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 لاير سعودي  12,419,282 م2015

 لاير سعودي  11,465,022 م2014

 طريقة دفع اإليجار
، قدما  وي مأو دفعتين بشكل نصف سن تدفع بطرق مختلفة إما دفعة سنوية واحدة مقدما  
 حسب الشروط المتفق عليها مع كل مستأجر 

 **ال يوجد ضمانات التزام المستأجر

 العقدلغاء إأهم شروط 
إلغاء العقد تختلف شروط اإللغاء من عقد إلى آخر ولكنها في الغالب ال تسمح للمستأجر ب

 ا هالعقد في حال خالف المستأجر بنود العقد أو أي منلغاء إبينما يحق للمؤجر 

 موقع خريطة العقار

  

 
 أو مباشر بشكل اليةالت األطراف بين المصالح في تضارب أي يوجد فال واألحكام، الشروط هذه بتاريخ كما الصندوق مدير لدى المعلومات على بناء   أنه إلى ويشار
 :مباشر غير

 .الصندوق مدير .1
 أن إلى ويشار. عماللأل الخالدية مركز إلدارة المرافق لخدمات المحمل شركة تعيين تم أنه إلى يشار أنه إال. بالصندوق المرتبطة العقارات مدراء/مدير .2

 .المرافق لخدمات المحمل شركة في ومباشر مسيطر شريك هو الصندوق لمدير مباشر غير شريك
 (.له ومديرا   1 صالخا سدكو صندوق في مستثمر هو الصندوق مدير أن العلم مع) بالصندوق المرتبطة العقارات كماّل /مالك .3
 .للصندوق السنوية االيجار عوائد من أكثر أو %10 عوائدها تشكل عقارية أصول مستأجرين/مستأجر .4

 
 الصندوق مصاريف خصم وقبل العقار إدارة مصاريف خصم بعد السنوي العائد نسبة* 
 السداد في خرأالت وعدم مقدما   اإليجارات تحصيل على التركيز يتم** 
 العقار مصاريف بعض المؤجر يتحمل حيث للعقار الدولة استئجار نظام لىإ العامة النيابة مبنى يجارإ عقد يخضع*** 
 لالعمال الخالدية مركز ومبنى العامة النيابة لمبنى بتحسينات يقوم نأ الصندوق استراتيجية ضمن من نإ**** 
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 إجمالي إيجار بعائد ويساهمون الصندوق بمدير عالقة ذات أطراف يعتبرون لألعمال لديةالخا مركز في اثنين مستأجرين هنالك أن إلى يشار سبق، مما الرغم على
 المحدودة العربية ترفيه شركة من كل وهم للصندوق، السنوية اإليجار عوائد اجمالي من %4 ونسبة لألعمال الخالدية لمركز السنوية االيجار عوائد من %16 يقارب
 مباشر غير ا  شريك وأن الصندوق مدير في الشركاء نفس هم المحدودة العربية ترفيه شركة في المساهمين أن الى يشار التحديد،وب. المرافق لخدمات المحمل وشركة
 .المرافق لخدمات المحمل شركة في ومباشر مسيطر شريك هو الصندوق لمدير

 

 التطوير مشاريع في يضا  أ يستثمر قد أنه إال ودوريٍ، تأجيري دخل لتحقيق قابلة إنشائيا   تطويرا   مطورة عقارات في األول المقام في سيستثمر الصندوق أن وبالرغم
 أو تكن، لم أم بلهق من مملوكة العقارات أكانت سواء   مدققة، مالية قوائم آخر بحسب وذلك الصندوق ألصول اإلجمالية القيمة من %25 تتجاوز ال بنسبة العقاري
 مطورة ريةعقا أصول في الصندوق ألصول اإلجمالية القيمة من %75 عن الصندوق استثمارات تقل ال( أ) أن شريطة العقارات، تلك تطوير إلعادة أو لتجديد
 .بيضاء أراضي في الصندوق يستثمر أال( ب)و مدققة؛ مالية قوائم آخر بحسب وذلك ودوريٍ  تأجيري دخل لتحقيق قابلة إنشائيا   تطويرا  

 

 تكوين المستهدف ومن الصندوق، استثمار استراتيجية تراعي التي المعايير مع تتماشى والتي المستقبل في عليها الستحواذبا خرىأ عقارات إضافة سيتم إضافة ،
 ملخص ضمن فهوص جاء كما) واللوجستي التعليمي الفندقي، السكني، التجاري، المكتبي، القطاع الحصر ال المثال سبيل على القطاعات، متنوعة عقارية محفظة
 محور تشكل والتي ندوقالص باستراتيجية اإللتزام يتضمن بما لإلستثمار المستهدفة العقارات إلنتقاء أدناه المعايير اتباع خالل من وذلك ،(الصندوق جياتاستراتي
 :له الرئيسي التركيز

 صول اإلستثمارية األخرى؛األ أواالستحواذ على عقارات قائمة مدرة لدخل جاري بمعدالت عوائد مجدية مقارنة بمعدالت عوائد السوق  -

توى مجدي مقارنة مس إلىتصميمها بهدف رفع معدالت عوائدها  أواالستحواذ على عقارات قائمة مدرة لدخل جاري متدنية األداء نسبيا  ولكن واعدة بسبب موقعها  -
 األصول اإلستثمارية األخرى؛ أوبمعدالت عوائد السوق 

 %25ثمارات عن التزيد قيمة هذه اإلست أنشاغرة لتنفيذ مشاريع تطوير عقارات مدرة لدخل جاري مجدي بشرط  راٍض أاالستحواذ على عقارات قيد التطوير و/أو  -
لشك، يعتزم امن إجمالي قيمة أصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة، بحيث ال يتعارض مع استراتيجية االستثمار الخاصة بالصندوق. ولتجنب 

 ال البدء في عمليات التطوير مباشرة فور االستحواذ على العقار واألراضي.الصندوق في هذه الح

 

 شغال الشواغر التي تتضمن ما يلي:إإضافة لما ورد أعاله، يتبنى مدير الصندوق خطة 

مستمرة للتعرف  فس بصفةمالك متخصصين للعقارات المتعددة المستأجرين يقومون بمسح السوق المناأتم تعيين مدراء  العقارات متعددة المستأجرين: -
ستراتيجيات التسعير سعار تأجيرها، بالتالي يقوم مدراء األمالك المعينين بالتشاور مع مدير الصندوق بصفة مستمرة لتعديل اأعلى الشواغر المماثلة و

 .عائد ممكن لمصلحة المستثمرينفضل أومزيج المستأجرين لتحقيق 

ارية، مكاتب(، تخضع ت أحادية المستأجرين عقارات متخصصة االستخدام )على سبيل المثال فنادق، مراكز تجتعتبر عقارا العقارات أحادية المستأجرين: -
ا بين أشهر وسنة أي شواغر، يبدأ مدير الصندوق النقاش مع المستأجر ذات العالقة قبل مدة تتراوح مشغال إلعقود طويلة األجل. ولغايات الحرص على 

  لعقد.تجديد العقد من عدمه والبحث عن مستأجر بديل، في حال أبدى المستأجر القائم عدم رغبته في تجديد اقبل انتهاء مدة العقد بخصوص 

ي، سكني ... وبشكل عام، تعتمد نسبة تشغيل أي عقار بشكل رئيسي على مستوى العرض والطلب في أي قطاع عقاري )على سبيل المثال تجاري، مكتبي، فندق
بناء  على ما سبق، وعلى والتأجير والحالة العامة للعقار. سعار أوكانية رفع نسبة تشغيل عقار عن آخر بشكل رئيسي على موقع العقار الخ(، وبالتالي، تعتمد إم

 بة.تويات المطلوالرغم من جهود مدير الصندوق في اتباع الخطة المذكورة، إال أنه ال يمكن ضمان استمرار نسب التشغيل للعقار التابع للصندوق في المس

 

 سياسات تركز االستثمار .2

 يقوم الصندوق باستثماراته متبعا  السياسات اآلتية:

قابلة  إنشائيا  ا  عقارات مطورة تطويرفي  وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققةمن القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق  %75يتم استثمار ما اليقل عن  -
 عودية. في المملكة العربية الس لتحقيق دخل تأجيري ودوريٍ 

و أالمملكة،  في عقارات واقعة خارجوذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق  %25يتم استثمار ما اليزيد عن  -
 في أنشطة التطوير العقاري سواء أكانت لعقارات مملوكة من قبله أم لم تكن، أو لتجديد أو إلعادة تطوير تلك العقارات.

 صندوق االستثمار في األراضي البيضاء.ال يجوز لل -

 ملكة.مع امتناع الصندوق عن االستثمار في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، فإنه يستهدف اإلستثمار في جميع المدن األخرى في الم -

 

 صالحيات االقتراض .3

صل عليه عن سالمية. وال تتعدى نسبة التمويل المتحيجوز لمدير الصندوق، نيابة عن الصندوق، الحصول على تمويل متوافق مع أحكام الشريعة اإل
تعظيم العوائد ويشار إلى أنه يلجأ الصندوق للحصول على تمويل ل ،( من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق، وذلك حسب آخر قوائم مالية مدققة50%)

ام التمويل يؤدي الى استخدن ألى إسة التدفقات النقدية والتي تشير الصندوق، وذلك بعد الدراسة الوافية ودراهداف أالمستهدفة لمالكي الوحدات وتحقيق 
وق، و )ب( اعتبارات خاصة تعظيم العوائد. وتعتمد النسبة الفعلية للتمويل على )أ( نتائج دراسات مدير الصندوق بما في ذلك دراسة التدفقات النقدية للصند

لوحدات ة. وسوف تكون شروط أي تمويل على أساس عدم وجود حق بالرجوع على مالكي ابترتيب التمويل المتحصل عليه؛ و)ج( ظروف السوق السائد
 في الصندوق. 

 العوائق) رلمخاط الصندوق يتعرض قد أنه علما   اإلعتبار، بعين الوحدات ومالكي الصندوق مصالح الصندوق مدير يأخذ تمويل أي على الحصول وعند
 الشروط هذه نم"( الصندوق في االستثمار مخاطر" الثاني الباب ضمن" ز)" الفقرة في والمبينة( تقبليةالمس االستحواذ لعمليات تمويل على للحصول
  . واألحكام
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 وسائل وكيفية إدارة واستثمار النقد المتوافر في الصندوق .4

ر الصندوق القيام رين. وبالتالي، يجوز لمديدارة واستثمار النقد المتوافر في الصندوق بما يحقق مصلحة المستثمإلمدير الصندوق كامل الصالحية في 
بيل المثال ال الحصر سباستثمارات مؤقتة للمبالغ النقدية المتوفرة وذلك في عمليات المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بما في ذلك على 

قد خالل سنة اطر والتي من المستهدف أن يتم تحويلها إلى نحسابات الودائع والصكوك وصناديق أسواق المال وغيرها من االستثمارات منخفضة المخ
من  %75ي ودوري عن والقابلة لتحقيق دخل تأجير إنشائيا  واحدة و يمكن تسييلها بسرعة نسبيا ، وذلك شريطة أال تقل نسبة العقارات المطورة تطويرا  

  القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة.  

 

ستثمار في أصل من إضافة لذلك، فإنه يجوز لمدير الصندوق استخدام النقد في إعادة موازنة قيمة التمويل، وذلك قبل التوزيع على المستثمرين أو اال
صناديق عامة  األصول حسبما هو الحال. ويمكن القيام باالستثمارات المؤقتة مع أي بنك محلي خاضع لمراقبة مؤسسة النقد العربي السعودي، أو مع

تثمارات عن مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ومدارة من قبل مدير الصندوق أو أي مدير صندوق استثمار آخر. ويجب أال تتجاوز نسبة هذه االس
ُمصدر الذي ة والمن القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق )بحسب آخر قوائم مالية مدققة( وأال تقل درجة التصنيف لكل طرف ذي عالقة بالمرابح 25%

 فيتش.من وكالة  F3من وكالة موديز أو عن  P-3من وكالة ستاندرد آند بورز أو عن  A-3يتعامل معه الصندوق عن 

 

 االستحواذ على المحفظة االستثمارية المبدئية .5

جميع األصول  ، وذلك لالستحواذ على1ص مع صندوق سدكو الخا ةلكل عقار على حد ملزمة قام مدير الصندوق نيابة عن الصندوق بإبرام اتفاقية شراء
تعادل مالية بقيمة شرائية إج ،1أصول عقارية مملوكة من قبل صندوق سدكو الخاص  سبعة، وهي للمحفظة االستثمارية المبدئية ةمكِونلاالعقاريةا

 التقييمات نم الثنينوفقا للمتوسط الحسابي  (ألف لاير سعوديربعون أوخمسمائة وأربعة وستون مليونا  وتسعمائة وخمسة ) لاير سعودي 564,945,000

 خالل من ر الشراء المذكورسداد كامل سع وسيتم .معتمدينمقيمين الالسعودية للهيئة البل من قِ  معتمدينمستقلين و اثنينمن قبل مقيمين  من المستقلة المعدة
 : الت الطرحمصادر واستخدامات متحصملخص  ، التالي1 الخاص سدكو صندوق لصالح نقدية دفعة

  

 المبلغ )لاير سعودي( البيان

 600,000,000 اجمالي رأس مال الصندوق

 564,945,000 سداد قيمة المحفظة اإلستثمارية المبدئية

 35,055,000 المبلغ المتبقي بعد االستحواذ على المحفظة اإلستثمارية المبدئية

 

 في الفائض رواستثما"( الرسوم" الثاني الباب ضمن" 1 ط)" الفقرة في محدد هو كما ندوقللص األخرى المصاريف لسداد المتبقي المبلغ يستخدم سوف
 المتوافر النقد رواستثما إدارة وكيفية وسائل" الثاني الباب ضمن" 4 و)" الفقرة في موضح هو كما الوحدات، مالكي مصالح يخدم بما مؤقتة استثمارات

 "(.الصندوق في

 

 السوق في راجهاوإد للوحدات التسجيل وطلب الملكية ونقل الوحدات لمالكي والتخصيص الصندوق في الوحدات طرح خطوات يوضح زمني جدول يلي وفيما
 :السعودية المالية

 المدة الزمنية المتوقعة اإلجراء

 م2017 ديسمبر 4 الموافق  هـ1439 األول ربيع 17 الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على الصندوق

 وقد والتنسيق مع الجهات المستلمة حول طرح وحدات الصنداإلعدا
رح طمن تاريخ الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على  عمليام أ( عشرة) 10

 الصندوق

 فترة الطرح
 24 الموافق هـ1439 األولى جمادى 7 من تبدأ والتي تقويمي يوم (عشر ربعةأ) 14
 م2018 فبراير 6 الموافق هـ 1439 األولى جمادى 20 في وتنتهي م2018 يناير

 )الصندوق تغطية عدم حال في(  طرحال فترة تمديد
 يرفبرا 7 الموافق هـ1439 األولى جمادى 21من تبدأ تقويمي يوم( عشر ربعةأ) 14

 م2018 فبراير 20الموافق هـ1439 األخرة جمادى 4 في وتنتهي  م2018

 قبول أو رفض طلب اإلشتراك 
الجهات المستلمة المستثمر بتأكيد أو رفض إشتراكه خالل يخطر وكيل الطرح و

 فترة الطرح قفال إ( أيام عمل من تاريخ 5خمسة )

 تخصيص الوحدات من قبل مدير الصندوق
ترة فأو من تاريخ إقفال  ( أيام عمل من تاريخ إقفال فترة طرح الصندوقعشرة) 10

 لزمإن  الطرحتمديد فترة 

 ( أيام عمل من تاريخ تخصيص الوحداتخمسة) 5 لمستثمرك ورسوم االشتراك ذات العالقة لمبلغ االشترا الفائض منرد 
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 ريت كابيتال سدكو صندوق وسيقوم. نقدية اشتراكات من( سعودي لاير مليون ستمائة) سعودي لاير 600.000,000 وهو الصندوق، مال رأس إجمالي يتكون
 مليونا   وستون وأربعة خمسمائة) سعودي لاير 564,945,000 يساوي جماليإ بمبلغ 1 الخاص سدكو صندوق قبل من المبدئية االستثمارية المحفظة بشراء

 لسداد المتبقي المبلغ يستخدم سوف الشك، ولتجنب. الصندوق مدير عليها حصل التي للتقييمين المتوسط وهو( سعودي لاير لفأ ربعونأو وخمسة وتسعمائة
 مالكي مصالح يخدم بما مؤقتة استثمارات في الفائض واستثمار"( الرسوم" الثاني الباب ضمن" 1 ط)" الفقرة في محدد هو كما للصندوق األخرى لمصاريفا

 "(.الصندوق في المتوافر النقد واستثمار إدارة وكيفية وسائل" الثاني الباب ضمن" 4 و)" الفقرة في موضح هو كما الوحدات،

 

 النشطة اإلدارة .6

 واإلستشاريين الصندوق مدير من المتكون الفريق وسيقوم. العقارية األمالك إدارة في متخصصين استشاريين مع بالتعاون المحفظة بإدارة الصندوق يقوم
 المتاحة الفرص من ةلالستفاد القطاع وخصائص السوق أساسيات إلى إضافة   العقاري، االستثمار سوق في والدورات لألنماط مستمر بترقب المتخصصين

 حاديةأ عقارات بين مقسمة الصندوق استثمار محل العقارات أن وباعتبار. الطويل المدى على الصندوق أهداف على والحفاظ العقاري السوق في
 فيما الغير من أمالك مدير تعيين تمي بينما العالقة ذات المستأجر قِبل من المستأجرين أحادية العقارات إدارة يتم المستأجرين، متعددة وعقارات المستأجرين

 .المستأجرين متعددة بالعقارات يتعلق

 

 عملية اتخاذ القرار االستثماري .7

 مدير لدى اإلستثمار فريق يتبنى المحلي العقاري السوق في جديدة فرص وراء السعي سبيل وفي اإلستثمارية الفرص دراسة لعمليات الحوكمة إطار في
 االستثمار فريق أعدها التي التفصيلية الداخلية السياسة مع يتماشى بما فعال بشكل التعامالت وتنفيذ الفرص تحديد أجل من استثمارية عملية الصندوق

 :الصندوق لمدير التابع

 

 عملية الموافقة على االستثمار

ة االستثمارية المبدئية، تتفق مع العملية المبينة سوف يقوم مدير الصندوق بإجراء دراسة شاملة نافية للجهالة لكل استثمار محتمل، بما في ذلك المحفظ
 أدناه:

 

 تحديد الصفقة 

سوف يحدد مدير الصندوق فرص االستثمار العقاري المتاحة للصندوق من خالل شبكة عالقات العمل الخاصة به وشراكات المشاريع المشتركة. 
خصصي القطاع العقاري وشركات الوساطة والمطورين العقاريين وتضم هذه الشبكة )على سبيل المثال وليس الحصر( الشركات التابعة ومت

فحص جميع الفرص االستثمارية التي تم تحديدها بدقة ومن ثم اختيارها  ويتموالمستشارين الموثوقين واألفراد من ذوي الثروات والمكاتب العائلية. 
 .للخضوع لمزيد من اإلجراءات وفقا  ألهداف الصندوق االستثمارية وسياساته

 المراجعة المبدئية والموافقة على مذكرة االستثمار الداخلية 

أجل فهم بمجرد تحديد أحد الفرص االستثمارية المحتملة، يقوم فريق اإلستثمار التابع لمدير الصندوق بإجراء مراجعة مبدئية للفرصة المحتملة من 
فقها مع الصندوق. وتستلزم المراجعة المبدئية إجراء تحليل شامل ألساسيات المخاطر والعوامل المؤثرة في قيمة الصفقة لتحديد مدى مالءمتها وتوا

ندوق االستثمار المحتمل وظروف وتوقعات السوق والبيئة التنظيمية والمنافسة ومحركات النمو من أجل مساعدة فريق اإلستثمار التابع لمدير الص
 ن التفاوض مع البائع من أجل تأمين الصفقة بناء  على معايير االستثمار.على وضع خطة عمل ونموذج مالي، وبعد ذلك يقوم الفريق بمزيد م

معينة للموافقة وبناء  على النتائج اإليجابية من المراجعة المبدئية وقرار متابعة فرصة االستثمار المعنية، يعد فريق اإلستثمار مذكرة حول الفرصة ال
رات واستراتيجية االستثمار، ودراسة تحليلية للسوق، واستراتيجية التخارج من االستثمار عليها من قبل مدير الصندوق. وتشير المذكرة إلى مبر

ة على إضافة للمخاطر وسبل التخفيف من أثرها، والعوائد المستهدفة ومتطلبات رأس المال وميزانية للدراسات المختلفة. وتتيح الموافقة المبدئي
 على المعايير المعتمدة لالستثمار. ة بناء  المذكرة الفرصة لفريق اإلستثمار لتأمين الصفق

 التفاوض بشأن الصفقة 

المفاوضات مع البائع من أجل االتفاق على الشروط واألحكام الرئيسية المحددة للصفقة ذات الصلة  في هذه المرحلةيواصل ممثلو مدير الصندوق 
 وشروط الدفع واتفاقيات اإليجار  ناصر تجارية )على سبيل المثال التسعيروفقا  للمعايير المعتمدة لالستثمار. وسوف تتضمن شروط وأحكام الصفقة ع

 واتفاقيات اإلدارة( والتفاصيل التعاقدية )على سبيل المثال والتعهدات والضمانات( التي سوف تّشكل أساس االتفاقيات المتعلقة بالصفقة.

كام الرئيسية للصفقة، يبرم الطرفان اتفاقية مبدئية ملزمة تتكون من قائمة مدير الصندوق والبائع إلى اتفاق بخصوص الشروط واألح يتوصلوعندما 
من  الواجب تحقبقها مسبقا  خضع إتمام الصفقة لتلبية الشروط على النحو الذي يحدده مدير الصندوق. وسوف ي الواجب تحقبقها مسبقا  من الشروط 

 أو من ينوب عنه خالل الفترة الحصرية )إن وجدت( وفقا  لالتفاقية المبدئية. خالل عملية تقصي شاملة نافية للجهالة يقوم بها مدير الصندوق

 

ارية اإلستحواذ على ونقل ملكية األصول المكونة للمحفظة االستثم
 المبدئية و إدراج وحدات الصندوق

 إقفال فترة طرح الصندوقمن تاريخ  يوم عمل  (ستون) 60خالل مدة 

 ل اإللغاء و إسترداد األموا
ي فسوف يتم رد جميع مبالغ اإلشتراك ورسوم اإلشتراك  ،في حال إلغاء الطرح

 غضون خمسة أيام عمل من تاريخ اإللغاء 
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وع من األصول يتم من قٍبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ألي نمعتمدين مدير الصندوق على تقييمين من قبل مقيمين اثنين مستقلين ويحصل 
الهيئة السعودية للمقيمين  لمعايير التقييم المعتمدة من قبل على القيمة السوقية العادلة وفقا  اقتراح االستحواذ عليها من جانب الصندوق بغرض التعرف 
حواذ القيمة األكبر ألي عدم تجاوز سعر الشراء ألي عملية است بقيم التقريرين مستهدفا   المعتمدين، ويقوم مدير الصندوق بالتفاوض مع البائع مستدال  

 .تناسب مع غرض االستثمار وطبيعة األصلمن التقييمين المستقلين بما ي

 التقصي النافي للجهالة والموافقة النهائية 

. العمل خطة يف الهامة العناصر من والتثبت التحقق أجل من للجهالة نافي شامل تقصي بعملية الصندوق لمدير التابع اإلستثمار فريق يقوم سوف
 تتضمن سوفو والخبراء المتخصصين احد تعيين إلى باإلضافة المحتمل، لالستثمار مفصل تقييم على للجهالة النافية التقصي عملية تنطوي وسوف
 :اآلتية الجوانب( الحصر وليس المثال سبيل على) عام بشكل

 و والتمويل؛ المالي التحليل -
 و والهيكلة؛ القانونية النواحي -
 و الضريبية؛ المشورة -
 و السوق؛ بحوث -
 و التقييم، -
 و البيئية؛ المسائل -
 و والفنية؛ الهندسية راجعةالم -
 .والتخطيط التنظيمية األمور -

 

 للحصول استثمار مذكرة ماراإلستث فريق يقدم المبدئي، لالتفاق وفقا   المسبقة الشروط واستيفاء للجهالة النافية التقصي لعملية اإليجابية النتائج وبعد
 حول توصية لىإ إضافة   للجهالة، النافية التقصي عملية نتائج لكامل ملخص االستثمار مذكرة وستوفر. الصندوق مدير من النهائية الموافقة على

 وإغالق إتمام ماراإلستث لفريق النهائية الموافقة وتتيح. الصفقة إلتمام المال رأس ومتطلبات النهائية الخطوات عن فضال بالصفقة، قدما   المضي
 .الصفقة

 إغالق الصفقة 

تفاقيات إبيل المثال، يق اإلستثمار إتمام صفقة االستثمار من خالل تحرير االتفاقيات المتعلقة بالصفقة )على سيتولى فر خالل مرحلة إغالق الصفقة،
يها وسحب القروض البيع والشراء( وتنفيذ الصفقة والهياكل المالية واستغالل رأس المال المطلوب من الصندوق وفقا  للشروط واألحكام المتفق عل

 ة )إن وجدت(.بناء  على تسهيالت بنكي

 إدارة األصول 

ستثمار. وسوف الغرض من مرحلة إدارة األصول هو استخالص قيمة إضافية من جميع االستثمارات التي قام بها الصندوق خالل فترة االحتفاظ باال
اإلدارة المستمرة  (، مسئوال  عنيكون مدير الصندوق، مدعوما  بالمديرين العقاريين ذوي الصلة وغيرهم من مديري األصول المستقلين )حيثما ينطبق

أجل تعظيم العائدات  ومراقبة المخاطر المتعلقة بالمحفظة االستثمارية للصندوق مقابل خطة العمل، باإلضافة إلى وضع استراتيجيات إضافة القيمة من
 .مل وجاد لإلشراف على االستثماراتلمالكي الوحدات. ومن خالل برنامج شا

 التخارج من االستثمارات 

وفقا  لظروف  يكون أمام مدير الصندوق مسارات محتملة محددة ومقيمة للتخارج من االستثمارات وذلك من أجل تعظيم قيمة التصرف في االستثمار
مكانية تسويق االستثمار وإ السوق السائدة واستراتيجية التخارج المحددة مسبقا . وتضع عملية التقييم في االعتبار حالة السوق العقارية الحالية، وبيئة

 األصول واستحقاق دورة األصول وأي عمليات تصرف مثمرة تؤدي إلى ارتفاع أداء الصندوق.

ى مدير وبعد تحديد فرصة تخارج الستثمار معين، قد يتم التخارج عن والتصرف بأصول الصندوق في أي وقت خالل مدة الصندوق في حال ارتأ
 الصندوق أن ذلك يعزز العوائد للصندوق.

 

 صرف في االستثماراتالت .8

ذا، يعتزم الصندوق إن الهدف االستثماري للصندوق هو توفير دخل جاري للمستثمرين وهذا األمر الذي يستدعي االحتفاظ بأصول لفترة معينة من الوقت، ل
اقتراح استراتيجيات صندوق بشكل دوري واالحتفاظ باالستثمارات بشكل عام على المدى الطويل. علما  بأن مدير الصندوق سيقوم بتقييم كل عقار مملوك لل

ي الوحدات. معينة، بما في ذلك قرارات التصرف في العقار على المدى الطويل والقصير إذا تبين أن تلك القرارات تصب في مصلحة الصندوق ومالك
 الحصر: ويكون ذلك بعد تحليل ودراسة تفصيلية تأخذ بعين االعتبار العوامل التالية، على سبيل المثال وليس

 سعر البيع فيما يتعلق بالدخل المحتمل؛ -

 التناسب االستراتيجي للعقار ضمن المحفظة االستثمارية العامة؛ -

 التناسب االستراتيجي للعقار ضمن استراتيجية تخصيص القطاع؛ -

 التدهور في ظروف السوق ذات الصلة؛ -

 وجود فرص بديلة أفضل. -

يمين المعتمدين ى تقييم للعقار ذي الصلة من مقيمين اثنين معتمدين من قٍبل الهيئة السعودية للمقوقبل أي تصرف، سيسعى مدير الصندوق للحصول عل
ية المتداولة الصادرة من واالمتثال للمتطلبات والشروط األخرى المتعلقة بالئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقار

وق في أصول من القيمة اإلجمالية ألصول الصند %75ي لوائح اخرى ذات صلة، بما في ذلك الشرط الذي ينص على استثمار أو أهيئة السوق المالية 
 قابلة لتحقيق دخل تأجيري ودوريٍ وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة.  إنشائيا  عقارية مطورة تطويرا  
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ن من قٍبل الهيئة عه أو التصرف فيه من جانب الصندوق من مقيمين اثنين مستقلين معتمديوسوف يحصل مدير الصندوق على تقييم ألي عقار يتم اقتراح بي
دة وظروف العقار بما السعودية للمقيمين المعتمدين. وقد يقل سعر بيع العقار عن السعر األقل ألي من قيمتي التقييم بما يتناسب مع ظروف السوق السائ

 يحقق مصالح المستثمرين في الصندوق.

 

 ل الملكيةهيك .9

لحفظ ألجل ا تابعة ألمين وسيتم تسجيل ملكية األصول باسم شركة ذات غرض خاص ،قام الصندوق بتعيين أمين الحفظ لالحتفاظ بملكية أصول الصندوق
 بين ملكية األصول المملوكة من قبل الصندوق وتلك المملوكة من قبل أمين الحفظ. فصلال

لصالح صندوق  تسهيالت التمويل بموجبلصالح بنك الرياض  الحيازي ثمار المبدئية في الوقت الحالي للرهنوتخضع األصول الموجودة في محفظة االست
يود قد تحد من االستثمارية المبدئية دون أي رهون أو ق العقارات السبع المكونة للمحفظةعلى  باالستحواذسيقوم  الصندوق، إال أن 1الخاص سدكو 

      ب وثائق التمويل.بموج الالزمة المتطلبات كافة استكمال فور العقاراتملكية  إلعادة صكوكبنك الرياض استعداده  كدأقد التصرف بها. وبهذا الخصوص، 

 

 مخاطر االستثمار في الصندوق (ز)

تثمرين الذين قط للمسالصندوق هو متوسط  حيث ينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر عديدة وهو مناسب فستثمار في مستوى المخاطرة فيما يتعلق باال
لي، وغيرها من ييدركون مخاطر ذلك االستثمار بشكل تام ويمكنهم تحمل تلك المخاطر، ويجب على المستثمرين المحتملين تقييم االعتبارات الواردة فيما 

تبرها مدير الصندوق لصندوق حاليا ، أو قد يعاالعتبارات بعناية عند اتخاذ قرارهم. وقد تكون هناك مخاطر أخرى وأمور غير مؤكدة ليست معروفة لدى مدير ا
دف االستثمار أو هغير هامة حاليا  فيما قد يكون لها تأثير سلبي على منظورات الصندوق وعمله. وال يمكن تقديم أي ضمان بأن الصندوق سيتمكن من تحقيق 

 بأن المستثمرين سيتلقون عائدا  على رأس مالهم.

 

بل شراء وحدات في ضمان الربح أو عدم الخسارة، وبالتالي يجب على كل مستثمر محتمل أخذ العوامل أدناه بعين االعتبار قاالستثمار في الصندوق ال يعني 
إهمال أو سوء  الصندوق. ويتحمل المستثمرون وحدهم كامل المسؤولية عن أي خسارة مادية ناتجة عن االستثمار في الصندوق ما لم تكن نتيجة الحتيال أو

 نب مدير الصندوق وفقا  لالئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة.تصرف من جا
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متناسبة مع مخاطر  كونليس هناك ضمان بأن الصندوق سيتمكن من تحقيق عوائد لمستثمريه أو أن العوائد ست عدم وجود ضمان لعوائد االستثمار:مخاطر 
مرون بعض أو جميع االستثمار في الصندوق وطبيعة المعامالت المبينة في هذه الشروط واألحكام. ومن الممكن أن تقل قيمة الوحدات أو أن يخسر المستث

ي وردت والمبينة في ام واإلحصائيات الترأس المال الذي استثمروه. وال يمكن تقديم ضمان بأن العوائد المستهدفة للصندوق سيتم تحقيقها. وجميع األرق
الواردة في هذه  هذه الشروط واألحكام هي ألغراض التوضيح فقط وال تمثل توقعات للربح. وال يمكن توقع العوائد الفعلية وقد تختلف عن اإلحصائيات

  الشروط واألحكام.

 

يمات الخاصة بصناديق تثمارية العقارية المتداولة التي تؤهلها بموجب التعلقد يفقد الصندوق صفة من صفات الصناديق االس مخاطر عدم مطابقة الشروط:
ئدات لمالكي الوحدات. االستثمار العقارية المتداولة، وهو األمر الذي يترتب عليه آثار سلبية على الصندوق وعلى األساس الذي يعتمد عليه في تحقيق عا

تفسيرات سابقة.  ندوق استثمار عقاري متداول، كما أن اللوائح المنظمة صادرة حديثا  وليس لهاولم يتم اختبار متطلبات االحتفاظ بوضع الصندوق كص
ستثمار عقاري وباإلضافة إلى ذلك، قد يتم إجراء تغييرات الحقة )بما في ذلك تغيير في التفسير( على متطلبات االحتفاظ بوضع الصندوق كصندوق ا

ري متداول سوف ن مالحظة أنه ال يوجد ضمان بأن الصندوق، عقب الموافقة عليه ليكون صندوق استثمار عقامتداول. وينبغي على المستثمرين المحتملي
(. وفي حال تخلف يظل صندوق استثمار عقاري متداول أو سوف يستمر في االحتفاظ بهذا الوضع )سواء بسبب عدم الوفاء بالمتطلبات التنظيمية أو خالفه

لغاء إدراج الصندوق. تطلبات التنظيمية الالزمة لالحتفاظ بوضعه، يجوز لهيئة السوق المالية تعليق تداول الوحدات أو إالصندوق عن الوفاء بأي من الم
 وعلى سيولتها وقيمتها. ويمكن أن يؤدي عدم القدرة على إدراج الصندوق في السوق المالية السعودية )تداول( إلى نتائج سلبية على إمكانية تسويق الوحدات

 

غي النظر إلى قبول هذا يعتزم الصندوق التقدم بطلب لكي يتم قبول الوحدات للتداول في السوق المالية السعودية )تداول(. وال ينب ر سيولة السوق:مخاط
غير جل أالطلب كضمان او إشارة إلى أنه سوف تكون هناك سوق سائلة للوحدات أو أنها سوف تتطور، أو إنها في حال لم تتطور سوف تستمر إلى 
ي حال عدم مسمى عقب القبول. وفي حال عدم نشوء سوق ذات سيولة عالية، قد تتأثر أسعار تداول الوحدات على نحو سلبي. وباإلضافة إلى ذلك، ف

ن الصعب كون ميتطوير هذه السوق، قد يكون للتعامالت الصغيرة نسبيا  أو التعامالت المقررة على الوحدات تأثير سلبي كبير على سعر الوحدات، و 
 تنفيذ التعامالت تتعلق بعدد كبير من الوحدات بسعر ثابت نظرا  لحجم ومستوى السيولة في السوق القائم.  

 

ة في أسواق األسهم المحلية هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر سلبا  على السعر السوقي للوحدات ومن بينها الحركة العام :مخاطر التغيرات في األسعار
قتصادية العامة. وقد ية واألسواق العقارية والظروف االقتصادية السائدة ومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل واتجاهات المستثمرين والظروف االوالعالم

ذه الوحدات شراء ه تتعرض سوق الوحدات للتقلبات، وقد يؤدي عدم وجود السيولة إلى حدوث تأثير سلبي على القيمة السوقية للوحدات. وبناء  عليه، فإن
 مالئم فقط للمستثمرين الذين يمكنهم تحمل المخاطر المرتبطة بهذه االستثمارات.
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الكو الوحدات استرداد قد يتم تداول الوحدات بسعر أقل من القيمة التي تم طرحها، وقد ال يستطيع م :مخاطر التداول بسعر أقل من سعر الطرح األولي
لمستثمرين حول االوحدات بسعر أقل من قيمتها لعدة أسباب من بينها ظروف السوق غير المواتية وضعف توقعات كامل قيمة استثمارهم. وقد يتم تداول 

 جدوى االستراتيجية والسياسة االستثمارية للصندوق وزيادة العرض على الطلب من الوحدات.

 

افي أرباحه على صعلى األقل من  %90أن يقوم الصندوق بتوزيع على الرغم من أنه وفقا  للوائح ذات الصلة يُفتَرض  مخاطر التقلب في التوزيعات:
ع اإلعالن عن مالكي الوحدات، فال يوجد ضمان لمعدل التوزيعات المستقبلية من جانب الصندوق أو ضمان لدفعها من عدمه. وباإلضافة إلى ذلك، يخض

ن بين أشياء قل من صافي األرباح( لتوصية مدير الصندوق وتعتمد، معلى األ %90أي توزيعات مستقبلية لألرباح وسدادها وقيمتها )التي تزيد عن 
ل بها الخاصة بدفع أخرى، على أداء الصندوق والوضع المالي للصندوق والمتطلبات النقدية وقدرة الصندوق على االلتزام بالمتطلبات القانونية المعمو

 التوزيعات.

 

عر الوحدة إلى درجة البيع الالحقة من جانب مالكي الوحدات لعدد كبير من الوحدات إلى تخفيض سقد تؤدي عمليات  مخاطر زيادة عمليات بيع الوحدات:
ل سلبي وكبير على كبيرة. وقد تؤدي أي عمليات بيع لعدد كبير من الوحدات في السوق العامة أو التصور بأن هذه المبيعات سوف تحدث إلى التأثير بشك

 السعر السوقي للوحدات.

 

واق المال لتقلبات قد ال يعكس سعر السوق المتداول للوحدات قيمة االستثمارات األساسية للصندوق. كما تتعرض أس س القيمة األساسية:مخاطر انعكا
الكبير لتأثير السلبي واكبيرة في األسعار وحجم التعامالت من وقت آلخر، فقد يؤدي هذا األمر، باإلضافة إلى الظروف االقتصادية والسياسية وغيرها، إلى 
ارج سيطرة الصندوق على السعر السوقي للوحدات. وبصفته صندوق تداول عام، قد يتأثر سعر الوحدة الواحدة بعدد من العوامل، والتي يقع العديد منها خ

 وبعضها يتعلق بالصندوق وعملياته بحيث يؤثر بعضها على االستثمار العقاري أو أسواق األسهم بصفة عامة.

 

ح المنظمة لصناديق االستثمار قد تؤدي متطلبات التوزيع وقيود التمويل بموجب اللوائ  حصول على تمويل لعمليات االستحواذ المستقبلية:مخاطر العوائق لل
 على األقل من %90العقاري المتداولة إلى الحد من مرونة الصندوق وقدرته على النمو من خالل االستحواذ. ومن المفتَرض أن يقوم الصندوق بتوزيع 

تجاوز نسب تصافي أرباحه على مالكي الوحدات. وباإلضافة إلى ذلك ومن أجل الحفاظ على وضع الصندوق كصندوق استثمار عقاري متداول، فيجب أال 
حدودة ق قدرة موكنتيجة لذلك، يمتلك الصندو .من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق، وذلك حسب آخر قوائم مالية مدققة %50التمويل للصندوق نسبة 

د يقوم مدير قعلى تحسين ممتلكاته أو تحقيق النمو من خالل االستحواذ على ممتلكات إضافية. ويشار إلى أنه كجزء من إجراء الحصول على تمويل، 
يعرض الصندوق  هالصندوق بالتحوط فيما يتعلق بأي تمويل يحصل عليه، والتالي على الرغم من أنه يوفر اليقين فيما يتعلق بعوائد الصندوق، إال أن

 لتكاليف تمويل إضافية

 

صندوق ونجاحاته. وعلى ال يمتلك الصندوق تاريخ تشغيلي يمكن للمستثمرين المحتملين من خالله الحكم على أداء ال  مخاطر التاريخ التشغيلي المحدود:
االستثمارات المستقبلية  ة االستثمار المبدئية( إال أن طبيعةالرغم من أن "مدير الصندوق" يمتلك خبرة واسعة في إدارة الصناديق )بما في ذلك إدارة محفظ

ندوق" في في الصندوق وكذلك طبيعة المخاطر المرتبطة بها قد تختلف بشكل جوهري عن االستثمارات واالستراتيجيات التي اضطلع بها "مدير الص
 صندوق داّلة على األداء المستقبلي، إلى حٍد ما.السابق. كما أنه ليس بالضرورة أن تكون النتائج السابقة التي حققها مدير ال

 

 على تنطبق لمبادئا وهذه. الشرعي المراقب يحددها حسبما اإلسالمية الشريعة لمبادئ وفقا   الصندوق استثمارات تتم أن يجب: الشرعية القيود مخاطر
 جزء أو الستثمارا عن التخلي عن الصندوق يضطر قد المبادئ، بتلك ولاللتزام. استثماراته وتنوع الصندوق نشاطات على ما حد وإلى االستثمارات هيكل
 قد الشرعية بالمبادئ االلتزام عند ذلك، إلى وباإلضافة. اإلسالمية الشريعة لمبادئ مخالف االستثمار هيكل أو االستثمار كان إذا دخله من جزء أو منه،
 يمكن ال اليوبالت اإلسالمية الشريعة بأحكام ملتزم غير مقترح استثمار أي وجود الشرعية الرقابة هيئة قررت إذا استثمارية فرص الصندوق يخسر

 التي المادية النتائج مع مقارنة استثماراته، أو للصندوق المالي األداء على سلبي أثر معينة، ظروف ظل في العوامل، لهذه يكون وقد. فيه النظر للصندوق
 .شرعية بطبضوا مقيد الصندوق يكن لم لو تحقيقها يمكن

 

 تتضارب االتح هناك تنشأ وقد. استشارية وخدمات مالية استثمارات تتضمن التي األنشطة من مجموعة الصندوق مدير يزاول :المصالح تضارب مخاطر
 قد امم موضوعي بشكل مهامه أداء على الصندوق مدير قدرة من يحد المصالح في تضارب أي إن. الصندوق مصالح مع الصندوق مدير مصالح فيها
 .وتوزيعاته وعوائده الصندوق استثمارات على سلبا   يؤثر

 

 تحديد من دئيةالمب االستثمار محفظة على االستحواذ عقب سيتمكن، الصندوق مدير بأن ضمان تقديم يمكن ال: المناسبة االستثمارات توفر  مخاطر
 يتطلب وهيكلتها دوقللصن المناسبة االستثمارات تحديد إن. الحالية السوق بيئة في وتحديدا   بالصندوق، الخاصة االستثمار أهداف مع تتماشى استثمارات

 على الصندوق قدرة على سلبا   يؤثر قد المناسبة االستثمارات تحديد على الصندوق مدير قدرة وعدم. كبيرة بدرجة المضمون غير التحدي من عاليا   قدرا  
 . المرغوبة العوائد تحقيق

 

 من التي الصندوق ثماراتاست اإلدراج تاريخ بعد الصندوق مدير يحدد لم المبدئية، االستثمار محفظة باستثناء :للعائدات المحدد غير االستخدام  مخاطر
 والمالية قتصاديةاال المعلومات لتقييم فرصة أي الصندوق في المستثمرين أمام يكون لن ولذلك،. واألحكام الشروط هذه تاريخ بعد بها القيام المقرر

 .للصندوق المستقبلية باالستثمارات الصلة ذات األخرى لمعلوماتوا
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 في والطلب لعرضا أوضاع في التغيرات على كبير بشكل المستقبلي الصندوق أداء يعتمد :والسياسية اإلقتصادية السوق أوضاع في التغييرات مخاطر
 العقارات قيمة انخفاض عنه ينتج الذي التنافس وزيادة والمحلية، اإلقليمية اسيةوالسي االقتصادية باألوضاع تتأثر قد والتي الصلة، ذات العقاري القطاع
 .والطلب العرض في والتغيرات العقاري، الرهن أسعار زيادة أو العقاري الرهن أموال توفر محدودية واحتمال

 

 واألحكام، الشروط هذه نم"( الوحدات مالكي حقوق" الثاني لبابا من" 2 ش)" الفقرة في مذكور هو ما باستثناء باستثناء :اإلدارة في المشاركة عدم مخاطر
 اإلدارة سؤولياتم جميع وتُسند. الصندوق استثمارات قرارات من أي على التأثير أو الصندوق إدارة في المشاركة صالحية أو الحق للمستثمرين يكون ال

 .الصندوق لمدير

 

 فريق أعضاء نم أي خدمات خسارة تؤثر وقد. إدارته فريق نجاح على رئيسي بشكل الصندوق طويرت نجاح يعتمد :الموظفين كبار على االعتماد مخاطر
 .منظومتهو الصندوق عمل على إضافيين موظفين وتعيين جذب إمكانية عدم أو( خالفه أو االستقالة بسبب ذلك كان سواء) عام بشكل الصندوق إدارة

 

 ذات الصلة بأصول الصندوق المخاطرعوامل  .2

ستحواذ على المحفظة من أجل اال 1مع صندوق سدكو الخاص  ملزمة أبرم الصندوق اتفاقية شراء :االستحواذ على المحفظة االستثمارية المبدئيةر مخاط
االستحواذ في تاريخ  تم عمليةتاالستثمارية المبدئية قبل تاريخ اإلدراج. وفي حال عدم التزام أي من الطرفين باألداء بموجب اتفاقية الشراء الملزمة، فقد ال 

بل أن يستطيع قاإلدراج أو في أي تاريخ على اإلطالق. وفي هذه الحالة، سوف يحتاج الصندوق إلى تحديد عمليات استحواذ على أصول أخرى وإنهائها 
دفة للمستثمرين العوائد المستهالبدء في تقديم توزيعات لمالكي الوحدات. وعلى الرغم من توقعات مدير الصندوق بأن الصندوق سوف يستمر في توفير 

 على المدى الطويل، قد تنخفض عوائد المستثمرين في المستقبل القريب.

 

إعادة تطويرها. وتشمل  سوف تخضع االستثمارات للمخاطر المتعلقة بملكية العقارات و/أو تأجيرها و/أو تطوير عملياتها و/أو المخاطر العقارية العامة:
والتغيرات في العرض  مثال وليس الحصر، تلك المخاطر المرتبطة بالمناخ االقتصادي المحلي العام واألوضاع العقارية المحليةهذه المخاطر، على سبيل ال

تلف المخاطر غير المؤمن والطلب المتعلق بالعقارات المتنافسة في منطقة ما )كنتيجة لإلفراط في البناء على سبيل المثال( والنقص في إمدادات الطاقة ومخ
ائب العقارية والتغيرات في ليها أو غير القابلة للتأمين والكوارث الطبيعية واللوائح الحكومية )على سبيل المثال، مراقبة اإليجارات( والتغيرات في الضرع

تزامات البيئية وااللتزامات واالل تقدم خدمات بيع العقارات الصعبة أو غير العملية أو إعادة تمويلهامعدالت العوائد وتوافر صناديق الرهن العقاري التي قد 
يوجد هناك أي  المحتملة المرتبطة بالتصرف في األصول والهجمات اإلرهابية والحروب وغيرها من العوامل التي تقع خارج سيطرة مدير الصندوق. وال

جود سوق قائمة وقد تنتج عدم السيولة من عدم ضمان على وجود سوق جاهزة إلعادة بيع االستثمارات وذلك ألن االستثمارات عموما  لن تكون سائلة. و
تصرف في االستثمارات لالستثمارات، باإلضافة إلى القيود التعاقدية القانونية المفروضة على إعادة بيعها )بما في ذلك أي قيود مفروضة على عمليات ال

 من جانب الممولين الذين قدموا تمويال  لالستحواذ على االستثمارات ذات الصلة(.

ات اإليجارية التي يتلقاها اإلضافة إلى ذلك، قد يكون للتغيرات السلبية في تشغيل أي عقارات أو في الوضع المالي ألي مستأجر تأثيرا  سلبيا  على المدفوعب
مر الذي قد هو األالصندوق، وبالتالي على قدرة الصندوق على تقديم توزيعات أرباح للمستثمرين. وقد يتعرض أي مستأجر، من وقت آلخر، للركود و

على حماية  جر أن يسعى للحصوليضعف وضعه المالي ويؤدي إلى تخلفه عن سداد المستحقات اإليجارية عند استحقاقها. وفي أي وقت، يجوز ألي مستأ
خفاض وبالتالي ان ضد قوانين اإلفالس أو اإلعسار المعمول بها، وهو األمر الذي قد يؤدي إلى رفض عقد اإليجار أو إنهائه أو أي نتائج سلبية أخرى،

لمستقبل، وإذا فعلوا اوى للحماية من اإلفالس في التدفق النقدي القابل للتوزيع الخاص بالصندوق. وال يمكن تقديم ضمان بأن المستأجرين لن يرفعوا دعا
 ذلك يستمر اإليجار ساريا .

 

 أو/و التجاري ريالعقا القطاع المثال سبيل على محدد، قطاع في مركزة أصول في الصندوق يستثمر قد :العقاري القطاع في اإلستثمار تركيز مخاطر
 الصندوق تعريض إلى األمر ذلك يؤدي فقد أكثر، أو واحد قطاع في استثماراته الصندوق ّكزر حال وفي. اللوجستي قطاع أو/و المكتبي العقاري القطاع
. أخرى طاعاتق أو آخر قطاع في أصول على االستثمارية الصندوق محفظة اشتملت إذا ما يفوق بشكل وذلك المعني القطاع في االقتصادي الركود لخطر

 أرباح توزيعات قديمت على وقدرته النقدية وتدفقاته عملياته ونتائج للصندوق المالي الوضع على جوهري يسلب تأثير الركود لهذا يكون قد لذلك، وكنتيجة
 .للمستثمرين

 

 يصبح قد عنها، ةالناتج الدخل مصادر على الصندوق اعتمد وإذا فقط، تجارية عقارية أصول على الصندوق يستحوذ قد :التجاري العقاري السوق مخاطر
 وتؤثر هذا. امةع بصفة االقتصادي بالوضع وتتأثر الدورية بطبيعتها التجارية العقارات سوق وتتميز. السوق هذه في يحدث ركود ألي ُمعرضا   الصندوق
 وسيظل لها، كان لسلبيةا االقتصادية الظروف فإن ذلك، إلى وباإلضافة. وسيولتها التجارية العقارية األصول قيمة على سلبا   المتدهورة االقتصادية الظروف

. الصندوق إلى ألمرا نهاية في تتدفق مدفوعات سداد على المستأجرين وقدرة لها الفعال والتحصيل اإليجارية العوائد مستوى على جوهري سلبي تأثير لها،
 العقارية، القيم ظهرتأ حيث ،المصرفية األزمة بعد ما وآثار العالمي االقتصادي بالتباطؤ سلبا   تتأثر التجارية العقارية األصول كانت قريب، وقت وحتى
 يكون وقد أخرى، مرة العقارات قيمة تهبط وقد(. مؤخرا   الحادث الكبير االنتعاش مع حتى) جوهري انخفاض حدوث التجارية، العقارات قيمة ذلك في بما
 الشواغر، التومعد وعوائده اإليجار توياتمس على سلبي تأثير التجارية العقارات أسواق أداء في لالنخفاض يكون قد وكذلك. كبيرا   االنخفاض هذا

 .المالي ووضعه الصندوق عمل على جوهري سلبي تأثير األمر لهذا يكون قد لذلك وكنتيجة

 

 يمستأجر من عليها الحصول يتم التي اإليرادات من المستسقاة القيم على بناء   استثمارات على الصندوق يستحوذ قد :التأجيري الدخل على االعتماد مخاطر
 في زيادة هناك تكون سوف أنه أو تجديدها يتم سوف المنتهية اإليجارات أن أو تأجيرها يتم سوف الشاغرة المساحات بأن ضمان يوجد وال. االستثمارات
 قادر غير هاعند يصبح فقد المالية، األزمات أنواع من آخر نوع أي أو أعماله في لركود المستأجرين أحد تعرض حال وفي. الوقت بمرور اإليجارات

 وبالتالي، الصلة، ذات االستثمارات من كبيرة أجزاء المستأجرين بعض يشغل وقد. إيجاره عقد تجديد أو المناسب الوقت في اإليجارية المستحقات سداد على
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 توزيعات تقديم على وقدرته النقدية وتدفقاته عملياته ونتائج للصندوق المالي الوضع يتأثر فقد األصول، تلك في مركزة الصندوق استثمارات كانت طالما
 . الرئيسيين المستأجرين هؤالء على تؤثر سلبية ظروف بأي كبير بشكل سلبا   للمستثمرين أرباح

 

 واألحكام، لشروطا هذه بتاريخ الصندوق استثمارات كافة، وليس بعض، على الصندوق مدير اختيار وقع لقد :المناسبة االستثمارات توافر عدم مخاطر
 المستقبلية، تثماراتباالس والخاصة الصلة ذات األخرى المعلومات وكذلك والمالية االقتصادية المعطيات لتقييم فرصة الصندوق في للمستثمرين يتسنى ولن
 يكون أن يمكن الو"(. االستثماري القرارات اتخاذ عملية" الثاني الباب ضمن" 7 و)" والفقرة في مبين هو كما الصندوق لمدير المراجعة تقتصر وانما
. الحالية السوق بيئة يف خاصة للصندوق االستثمارية األهداف تحقق التي المستقبلية االستثمارات تحديد على قادرا   سيكون الصندوق مدير بأن ضمانا   هناك
 قدرة عدم فإن ،عليه وبناءا  . غموضال من عالية درجة على ذلك وينطوي للصندوق، المناسبة االستثمارات وهيكلة تحديد مجال في شديدة منافسة وهناك

 للمستثمرين العائد فاضانخ وبالتالي المرجوة للعوائد الصندوق تحقيق إمكانية على كبير بشكل تؤثر أن يمكن تناسبه التي االستثمارات تحديد على الصندوق
 .الصندوق أصول قيمة صافي أو/و

 

 على يستحيل أو صعبي قد وبالتالي،. نسبيا   السائلة غير األصول من العقارية األصول عَدتُ  األصول، من نوع بصفتها :األساسية األصول سيولة مخاطر
 بيع الصندوق على يصعب وقد. عقارية أصول من الصندوق محفظة وتتكون. معين وقت أي في المرغوب بالسعر معين عقاري أصل يبيع أن الصندوق
 لخصم السعر يتعرض وقد ،(كبيرة عقارية كأصول تصنيفها يتم التي األصول تلك خاصة وبصفة السوق تراجع أوقات في خصوصا  ) العقارية أصوله
 للقيام قديةن لمبالغ الماسة الحاجة ذلك في بما كان سبب ألي قصيرة زمنية فترة خالل أصوله من أي في التصرف على الصندوق اضطر إذا خاصة كبير

 .الصندوق أداء على سلبا   والتأثير الوحدات قيمة تخفيض إلى األمر هذا يؤدي وقد. ضافيةإ باستثمارات

 

 تواجه المملكة في العقاري التطوير مشاريع أن إال االستثمارية، الصندوق محفظة من كبيرة نسبة تشكل لن التطوير مشاريع بأن علما   :التطوير مخاطر
 الوقت في لاألعما من االنتهاء في التأخير( 1: )يلي ما حصر، دون تشمل، جديد عقاري مشروع وتسويق بناء في االشتراك مخاطر إن. عديدة مخاطر

 تقع عوامل عن اتجةالن القاهرة القوة( 4)و المستهدفة، بالمستويات إيجار عقود تحقيق على القدرة عدم( 3)و المحددة، التكاليف تجاوز( 2)و المناسب،
 الذي األمر وهو( قالسو في البناء مواد ونقص السيئة البيئية والظروف الجوية الاألحو ذلك في بما) التشييد بقطاع تتعلق والتي الصندوق سيطرة خارج
 الحكومية اريحوالتص الموافقات على الحصول بينها من أخرى، مخاطر على أيضا   ينطوي جديد مشروع في البدء إن. التطوير مشاريع من االنتهاء يعوق

 لم التي بالمشاريع ةالمتصل العقاري التطوير وتكاليف المطلوبة، األخرى الحكومية والتصاريح فقاتالموا من وغيرها واإلشغال، األراضي لتقسيم الالزمة
 يؤدي أن شأنه من كذل في فشل وأي الوحدات قيمة على وكبير مباشر تأثير له يكون سوف المشاريع لتلك الناجح اإلنجاز إن. االكتمال حتى متابعتها تتم
 .الصندوق أصول قيمة وصافي ينللمستثمر التوزيعات تخفيض إلى

 

 المال رأس ارةخس إلى يؤدي أن أو الصندوق، يجنيه الذي الدخل على سلبا   هذا يؤثر وأن الصندوق أصول تمويل يتم أن المحتمل من: التمويل مخاطر
 تغيرات التمويل يسبب قد المثال، سبيل علىف. الصندوق محفظة قيمة في واالنخفاضات الزيادات تتعاظم سوف التمويل، الصندوق يستخدم وعندما. األصلي
 الوقت نفس في كنهول العائدات في للزيادة فرصة يخلق التمويل استخدام إن. استثماره مبلغ تفوق لخسارة تعرضه قد أو الصندوق أصول قيمة في عشوائية
. االقتصادي ركودوال التمويل تكلفة ارتفاع مثل أخرى عوامل إلى واستثماراته الصندوق تعريض إلى يؤدي وقد المالي الخطر من عالية درجة على ينطوي
 أي حدوث ورف باألصول بالمطالبة الُمْقِرض ذلك يقوم أن ويمكن فقط، الصندوق لصالح ُمْقِرض إلى الصندوق أصول رهن يمكن فإنه ذلك، على عالوة
 .ذاته الصندوق أو الصندوق مدير جانب من أو خاص رضغ ذات شركة أي جانب من( التمويل وثائق في مشروط هو حسبما) السداد عن تخلف

 

 عقارات بعضهم يمتلك وقد السعودية، العربية المملكة في آخرين عقاريين ومطورين ومشغلين كماّل  مع الصندوق يتنافس :السوق في المنافسة مخاطر
 ثلةمما تجارية أو/و سكنية أماكن بتأجير الصندوق منافسو قام ذاوإ. العقارات فيه تقع الذي النطاق نفس في الصندوق يمتلكها التي للعقارات مشابهة
 فإن للمقارنة، لقابلةا لألصول الصندوق تقويم من أقل بقيمة الصندوق يمتلكها التي للعقارات لهذه مماثلة أصول بيع أو الصندوق يمتلكها التي للعقارات
 يتكبد قد وبالتالي،. اإلطالق على ذلك في ينجح ال قد أو مناسبة شروط وفق أو مناسبة سعاربأ والسكنية التجارية المساحة تأجير في ينجح ال قد الصندوق
 عليه، وبناء  . يةاألساس العقارات شغل لعدم كنتيجة المحتمل الدخل لخسارة يتعّرض وقد بالعقارات االحتفاظ ألغراض إضافية ومصاريف تكاليف الصندوق

 .سلبا   تالوحدا لمالكي المتوقع الدخل يتأثر قد

 

 الوحدات مالكي مصالح مراعاة مع وذلك األخرى، واألصول العقارات من بالتخارج الصندوق يقوم سوف :جيده بشروط التخارج على القدرة عدم مخاطر
 جانب من نافسةالم ذلك في بما سيطرته خارج عوامل على يعتمد مواتية شروط على بناء   العقارات في التصرف على الصندوق قدرة إن. عوائدهم لتعزيز
 أو يفضلها تيال الشروط على بناء   أصوله في التصرف من الصندوق يتمكن لم حال وفي. المحتملين المشترين تجذب تمويل حلول وتوافر آخرين بائعين
 على األرباح توزيع على تهوقدر النقدي والتدفق العمليات ونتائج المالي وضعه فإن األصول في بالتصرف الصندوق مدير فيه يقوم الذي التوقيت في

 .سلبا   تتأثر قد الوحدات مالكي

 

 بمزاولة الصندوق وميق الذين باألطراف تتعلق ائتمانية لمخاطر الصندوق يتعرض سوف: االئتمانية والمخاطر االلتزام عن اآلخر الطرف تخلف مخاطر
 الطرف لفتخ مخاطر إلى معينة، ظروف في يتعرض، قد الصندوق أن ماك. السداد عن التخلف تسوية خطر الصندوق يتحمل أن يمكن كما معهم األعمال
 متعاقد خارجي طرف أي إخالل يؤدي وقد. المقاولين أو/و المقرضة البنوك أو/و العقارات مديري أو/و األراضي مالك ذلك في بما االلتزام عن اآلخر
 .الوحدات مالكي عوائد على النهاية في التأثير وبالتالي وقالصند دخل انخفاض إلى الصندوق إلى تعاقدية مستحقات أي سداد عن معه

 

 غير المستأجرين من كبير عدد هناك كان إذا سلبي بشكل الصندوق نتائج تتأثر قد :االيجارية بالتزاماتهم الوفاء على المستأجرين قدرة عدم مخاطر
 له فيجوز مماثلة، أنظمة أية أو اإلعسار أو اإلفالس أنظمة إلى ما مستأجر لجوء لحا ففي ذلك، إلى وباإلضافة. االيجارية بالتزاماتهم الوفاء على قادرين
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 حاالت أو /و بااللتزامات اإلخالل حاالت من كبير عدد وجود حال وفي. للصندوق النقدي التدفق في نقصان ذلك عن وينتج الخاص اإليجار عقد إنهاء
 .سلبا   تتأثر قد الوحدات لمالكي توزيعات تنفيذ على الصندوق قدرة وكذلك الصندوقب الخاص النقدي التدفق فإن المستأجرين، من اإلفالس

 

 وبناء  . العقارات تأجرومس يسددها التي اإليجار مبالغ من دخله معظم الصندوق يستمد سوف :اإليجار عقود تجديد عدم أو التأجير عدم احتمالية مخاطر
 حالة في سلبا   ميعهاج تتأثر قد للمستثمرين توزيعات تنفيذ على الصندوق قدرة وكذلك النقدي والتدفق ياتالعمل ونتائج للصندوق المالي الوضع فإن عليه،
 أقل التأجير إعادة أو التجديد عند االيجارية القيمة كانت حال في أو اإليجار عقود تجديد أو فوري بشكل العقارات تأجير إعادة من الصندوق يتمكن لم

 شروط تكون وقد. هاستبدال يتم سوف المستأجر أن أو تجديده يتم سوف العقد أن على ضمان أي يوجد ال إيجار، عقد أي انتهاء ندوع. المستهدف من بكثير
 تنفيذ عند قيودا   وأ تأخيرا   المؤجر يواجه قد مستأجر، أي جانب من التقصير حال وفي. الحالي اإليجار عقد من للصندوق فائدة أقل الحق إيجار عقد أي
 القيمة وكذلك االيجارية المساحة تأجير على الصندوق قدرة فإن ذلك، على وعالوة. الصندوق استثمارات لحماية باهظة تكاليف تكبد يتم وقد قوقالح

 اجتذاب في ندوقالص عقارات تنافس التي األخرى العقارات بعدد أيضا   ولكن المستأجرين جانب من بالطلب فقط ليس تتأثران يتقاضاها التي االيجارية
 .المستأجرين

 

 تغطي التي التأمين واعأن من وغيرها الملكية، على وتأمين التجارية، للمسؤولية بتأمين نفقته، على الصندوق، يحتفظ سوف :المؤمنة غير الخسائر مخاطر
 العقار، على تنطبق التي ةالنسبي المخاطر إلى نظربال ومناسبة كافية أنها يعتقد التي والحدود بالنوع وذلك الصندوق، ويديرها يملكها التي الممتلكات جميع
 اإلرهابية األعمال نع تنتج التي تلك مثل معينة، خسائر ضد التأمين أيضا   الممكن ومن. الجيدة الصناعة ممارسات تطبيق مع المناسبة، التغطية وبتكلفة

 لذا،. التأمين ثائقو وقيود التشاركي السداد أو الكبيرة الخصومات بينها من القيود، بعض مراعاة مع الزلزالية، الحوادث أو الفيضانات أو العواصف أو
 معقولة بأسعار يةالتأمين التغطية على الحصول في االستمرار على قادر غير يصبح وربما التأمين، عائدات تتجاوز مادية خسائر يتكبد قد الصندوق فإن

 أن المحتمل من فإنه ،أكثر أو العقارات إحدى بملكية يتعلق فيما التأمينية حدوده تتجاوز خسارة أو عليها مؤمن غير خسارة الصندوق واجه فإذا. تجاريا  
 من خسارة أي فإن يدوبالتأك. الممتلكات هذه من المستهدفة المستقبلية العائدات عن فضال   المتضررة، الممتلكات في المستثمر المال رأس الصندوق يخسر
 توزيعات تقديم على صندوقال قدرة ثم ومن عنه، الناتجة النقدية والتدفقات عملياته، ونتائج المالي الصندوق وضع على سلبا   تؤثر أن المرجح من القبيل هذا

 .للمستثمرين

 

 تعكس والتي تمدين،المع لمقيمينل السعودية الهيئة قٍبل من المعتمدين المستقلين المقيّمين من اثنين يجريها التي التقييمات عن فضال  : العقارات تقويم مخاطر
 من لعديدا في داخلية تقييم عمليات الصندوق مدير يستخدم سوف ميالدية، سنة كل من ديسمبر 31و يونيو 30 بتاريخ هو كما الصندوق أصول قيمة

 يمكن التي للقيمة يقا  دق قياسا  م وليست فقط، ما عقار قيمة تقدير لغرض الصندوق مدير بها يقوم التي التقييم عمليات وستكون. للصندوق بالنسبة الحاالت
 إلى يعتمد للعقار يةالسوق القيمة من النهائي التحقق إن حيث والبائع، المشتري بين التفاوض على األمر يعتمد حيث العقار، ذلك بيع عند عليها الحصول

 صر،ح دون الظروف تلك بين ومن الصندوق، ومدير الصندوق سيطرة عن الخارجة األخرى الظروف من وغيرها االقتصادية، الظروف على كبير حد
 لممتلكات البيع عارأس بأن علما   مقابله، العقار بيع يمكن الذي السعر عن بالضرورة تعّبر ال التقييمات فإن ذلك، على وعالوة. عام بشكل السوق ظروف
 أقل أو من كثرأ تكون قد المحققة القيمة فإن أصوله، فيةتص الصندوق قرر وإذا. والبائع المشتري بين التفاوض طريق عن فقط تحديدها يمكن الصندوق

 التي المماثلة تالعمليا وتقل القيمة، لتقديرات بالنسبة اليقين عدم فيها يزيد والتي االقتصادية، التقلبات فترات وفي. األصول لهذه المقدرة التقييم قيمة من
 عدم فإن لك،ذ على وعالوة .األصل لذلك النهائية السوقية والقيمة معين عقاري ألصل المقدرة يمةالق بين ما يزيد الفارق فإن القيمة، قياس مقابلها في يمكن
 وبالتالي والبائع المشتري بين المفاوضات وعلى العقار قيمة تقديرات دقة على سلبا   يؤثر أن يمكن المتعثرة السوق في النقدية التدفقات بشأن النسبي اليقين
 .الوحدات مالكيل النهائية العوائد على

 

 االستثمارات ويتنط وقد. السعودية العربية المملكة خارج أصوله من جزء استثمار للصندوق يجوز :الصرف وسعر السعودية غير االستثمارات مخاطر
 األمور( 1: )يلي بما ةالمتعلق رالمخاط ذلك في بما السعودية، العربية المملكة في باالستثمار عام بشكل تتعلق ال التي  العوامل بعض على السعودية غير

 للمحاسبة وحدةم معايير وجود عدم( 3)و السعودية غير العقارية واألسواق السعودية العقارية السوق بين االختالفات( 2)و العمالت بصرف المرتبطة
  بعض( 4)و الحكومي يموالتنظ اإلشراف من المختلفة والمستويات اإلفصاح ومتطلبات والممارسات المالية والتقارير والتدقيق

 

 سلبا   واملالع هذه تؤثر وقد. األصول بهذه المرتبطة والمكاسب الدخل على سعودية غير ضرائب فرض احتمال( 5)و والسياسية االقتصادية المخاطر .3
 األخرى: المخاطرعوامل .الوحدات قيمة إجمالي على وبالتالي السعودية غير الصندوق استثمارات قيمة على

تشرف عليه هيئة السوق وإن الصندوق يمثل ترتيبا  تعاقديا  بين مالكي الوحدات ومدير الصندوق. وهذا الترتيب التعاقدي تحكمه  ضع القانوني:مخاطر الو
ع القانوني بين الوض المالية. ليس لدى الصندوق شخصيته القانونية الخاصة ولذا فإن درجة تأييد أية هيئة حكومية سعودية أو محكمة سعودية لهذا الفرق

 للصندوق والوضع القانوني لمدير الصندوق يعتبر أمرا  غير واضح وغير مختبر وذلك حسب علمنا.

 

تطرأ تغيرات قانونية وتنظيمية  إن المعلومات الواردة في هذه الشروط واألحكام تستند على التشريعات القائمة والمعلنة. فقد :المخاطر القانونية والتنظيمية
دوق على اللجوء غيرها خالل مدة الصندوق، والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الصندوق، أو استثماراته. وقد تكون قدرة الصن في المملكة أو

عقود تُعَد عملية تنفيذ للطرق القانونية في حال النزاعات محدودة، وقد يتعين اللجوء إلى محاكم المملكة العربية السعودية سعيا  وراء سبل االنتصاف. و
والجهات الحكومية في  اإليجارات والعقود األخرى من خالل النظام القضائي في المملكة عملية طويلة وصعبة التنبؤ. وباإلضافة إلى ذلك، تتمتع اإلدارات
ي تغييرات في تؤدي أ المملكة، على سبيل المثال كاتب العدل، بقدر كبير من الصالحية وحرية التصرف فيما يتعلق بتطبيق التشريعات القائمة. وقد

 التشريعات القائمة أو تأخر اإلدارات الحكومية في تطبيق هذه التشريعات إلى التأثير سلبا  على الصندوق. 

 

ضريبية متنوعة، بعضها ينطبق على االستثمار في الصندوق نفسه زكوية وينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر  :ةيضريبالزكوية والمخاطر ال
الضرائب إلى الزكوات وآلخر ينطبق على ظروف معينة قد تكون ذات صلة بمستثمر معين وقد ال تكون. ويؤدي تكبد الصندوق لمثل هذه والبعض ا
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الضرائب التي يتكبدها المستثمرون الزكوات وتخفيض المبالغ النقدية المتاحة لعمليات الصندوق فضال  عن التوزيعات المحتملة للمستثمرين. وسوف تؤدي 
الضريبيين بشأن ن ويالزكويلضرورة إلى تخفيض العوائد المرتبطة باالستثمار في الصندوق. ويجب على المستثمرين المحتملين التشاور مع مستشاريهم با

اضعة لهيئة ضرائب مفروضة على الصناديق الخزكوات أو/و وال توجد حاليا   الضرائب المترتبة على االستثمار في الوحدات وتملكها وبيعها.الزكوات و
 ضريبة على جميع مالكي الوحدات.الزكاة والالضريبية المحلية بالحق في تقدير الزكوية والسوق المالية داخل المملكة العربية السعودية، وتحتفظ السلطات 

 

ع أو ضريبة على ضريبة استقطا: كما بتاريخ هذه الشروط واألحكام، ال يخضع االستثمار في الصندوق لضريبة دخل أو مخاطر ضريبة القيمة المضافة
م. وبموجب 2018يناير  األرباح الرأسمالية أو أي ضريبة أخرى ذات صلة، إال أنه من المقرر أن تطبق ضريبة القيمة المضافة في المملكة بحلول 

ريبة القيمة المضافة، تثمار في الصندوق لضالالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة الصادرة مؤخرا  في المملكة، فإنه ليس من المتوقع أن يخضع االس
 باستثمارهم في الصندوق. فيما يتعلق بتأثير ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق طلب المشورة على المستثمرين إال أنه ينبغي 

حقة لمدير الصندوق عدل الدفعات المستومن المتوقع أن يخضع مدير الصندوق لضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بأنشطته وأعماله الخاصة، وبالتالي تُ 
العائد إلى مالكي وبحيث تأخذ ضريبة القيمة المضافة بعين اإلعتبار. وبالتالي، فإنه ليس من الواضح ما هو أثر ضريبة القيمة المضافة على الصندوق 

 الوحدات.

 

موافقة بلدية مطلوبة أو تم  ثمارية في حال ُرفَِض إصدار أي اعتماد أوقد ال ينجح الصندوق في تحقيق أهدافه االست مخاطر الموافقات الحكومية والبلدية:
 منحها بشروط غير مقبولة. وفي مثل هذه الحالة، قد ال يستطع الصندوق استكمال استثمار أو عملية تطوير مشروع عقاري. 

 

ملكة. ومن غير الواضح طنين السعوديين في القطاع العقاري بالمتشترط حكومة المملكة العربية السعودية توظيف نسبة معينة من الموا قد مخاطر السعودة:
. ذلك ألن السعودة قد في هذه المرحلة إلى أي مدى سوف يُطلب من الصندوق واستثماراته اإللتزام بمثل هذه السياسات أو النسب التي تفوق النسب الحالية

هو ما سوف يتم وتكاليف التشغيلية للعقارات، الليف األخرى قد تتسبب في ارتفاع تتطلب توظيف موظفين إضافيين أو تقديم تدريب إضافي، وهذه التكا
 اقتطاعه من صافي دخل الصندوق وبالتالي سوف تنخفض األرباح الصافية المتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات.

 

 ضد دفاعال أتعاب الصندوق يتحمل وسوف. الغير مع قضائية نزاعات في االنخراط ألخطار تعرضه الصندوق أنشطة إن: الغير مع التقاضي مخاطر
 . الوحدات مالكي لىع للتوزيع المتاحة النقدية واألموال الصندوق أصول من يقلل أن شأنه من الذي األمر األحكام، أو التسويات ومبالغ الغير مطالبات

 

 ومسؤولوه روهومدي ومساهموه ومستشاروه الصندوق مدير فيها يتحمل التي الظروف الصندوق وأحكام شروط تحدد: والتعويض المسؤولية تحديد مخاطر
 في التصرف يف المستثمرين حق فإن لذلك، ونتيجة. الصندوق تجاه المسؤولية الصندوق إدارة مجلس وأعضاء له، التابعة والشركات ووكالءه وموظفوه
 تنص واألحكام روطالش فإن ذلك، إلى وباإلضافة. عليها منصوص غير شروطال تلك مثل فيها تكون التي الحاالت مع بالمقارنة محدودا   يكون معينة حاالت
 عن ةنياب تصرفاتهم عن الناشئة والمصاريف واألضرار والخسائر المطالبات بعض عن والمستشارين الصندوق مدير يعّوض سوف الصندوق أن على

 الحال، ذهه في التعويض مسؤولية الصندوق ويتحمل. المستثمرين عوائد على جوهري بشكل تؤثر أن الممكن من بالتعويض االلتزامات وهذه. الصندوق
 .العالقة ذي الطرف جانب من متعمد سلوك سوء أو جسيم إهمال أو احتيال ألي نتيجة ذلك حدث إذا ما باستثناء

 

 حال في أخرى كاتشر في لحصص أو لعقارات يةعين توزيعات إجراء للصندوق يجوز التنظيمية، بالمتطلبات بااللتزام رهنا  : العينية التوزيعات مخاطر
 إلى ويلهاوتح بها التصرف أو بيعها يصعب والتي شركة، أو أصل أي في حصص الوحدات مالكو يستلم قد العيني، التوزيع حال وفي. الصندوق تصفية
 . نقد

 

 بعض وفي. للصندوق تقبليالمس باألداء أو مستقبلية بأحداث تعلقت مستقبلية بيانات على تحتوي قد واألحكام الشروط هذه إن: المستقبلية البيانات مخاطر
 من" ،"مشاريع" "،طخط" "،ربما" "،ننوي" "،ننتظر" "،نُقّدر" "،يواصل" "،نعتقد" "،نتوقع": مثل بمصطلحات المستقبلية البيانات تعريف يمكن الحاالت،
 أن ينح في فقط توقعات لمجرد تشير البيانات وهذه. المشابهة المصطلحات من غيرها أو المصطلحات هذه عكس أو ،"يستهدف" ،"سوف" ،"المفترض
 العوامل من ددع في التحديد وجه على النظر البيانات هذه تقييم عند المستثمرين على ويجب. جوهري نحو على تختلف قد الفعلية النتائج أو األحداث
 مدير يتحمل وال. ليةالمستقب البيانات من أي عن جوهري نحو على تختلف الفعلية النتائج وأ األحداث تجعل أن الممكن من العوامل هذه أن حيث. المختلفة
 التغييرات أو الفعلية ئجالنتا مع البيانات هذه مطابقة أجل من واألحكام الشروط هذه تاريخ بعد المستقبلية البيانات من أي تحديث عن مسئولية أي الصندوق

 . التوقعات في

 كافة يعمل أن بشدة نصحويُ . الصندوق وحدات في االستثمار في المخاطر عوامل لكافة مستنفذا   أو وافيا   وملخصا   تفسيرا   ليست آنفا   ورةالمذك المخاطر إن
 .المختصين مستشاريهم من مستقلة مشورة طلب على المحتملين المستثمرين

 

 االشتراك (ح)

 الطرح العام .1

 يتجاوز ال مبلغ لجمع( ةسعودي رياالت عشرة)رياالت سعودية  10 يبلغ اشتراك بسعر وحدة( مليون ستون) 60,000,000 الصندوق يطرح
 بصناديق الخاصة للتعليمات وفقا   عام طرح خالل من الوحدات طرح يتم وسوف(. سعودي لاير مليون ستمائة) سعودي لاير 600,000,000

 فبراير 6 حتى وتستمر م2018 يناير 24 من عتبارا  إ تبدأ التي الطرح فترة اللخ العقاري، االستثمار صناديق والئحة المتداولة العقارية االستثمار
 المحفظة على االستحواذ فقرة في المتواجد الزمني الجدول في موضح هو كما ،"الطرح فترة" بـ الفترة هذه إلى ويشار ،"(اإلقفال تاريخ)"  م2018
 ويتم. للوحدة( سعودي رياالت عشرة)رياالت سعودية  10 بمبلغ اشتراك سعر وحدة لكل يكون الطرح، فترة وخالل. واألحكام الشروط في المبدئية
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 مليون ستمائة) سعودي لاير 600,000,000 بإجمالي العام الطرح خالل من جمعها يتم التي نقديةال مساهماتال خالل من الصندوق في اإلشتراك
 يعادل بما أقصى لحد الصندوق في مستثمر لكل اإلشتراكات وتخضع ،لطرحا بعد الصندوق مال رأس إجمالي من %100 وتمثل( سعودي لاير

 (.سعودي لاير مليون مائة) سعودي لاير 100,000,000

 

الشروط  ( من هذهدفي الملحق )ويتعين على المستثمرين االشتراك في الوحدات خالل فترة الطرح من خالل استكمال نموذج اشتراك بالصيغة الواردة 
األهلي للجهات المستلمة وهي البنك  وسوف يكون نموذج االشتراك متاحا  أيضا  على الموقع اإللكتروني الخاص ,مساهمة بمبلغ االشتراكوالواألحكام 
 يكون أن يتعين ,(www,samba,com) اليةمجموعة سامبا الم  (www,alrajhibank,com)الراجحي مصرف ومجموعة( www,alahlionline,com) التجاري
مستثمر محتمل )أ( تقديم نموذج االشتراك،  ويتعين على كل ،الصندوق في االشتراك من ليتمكن الجهات المستلمة لدى المحتمل عميال   المستثمر

ي الوحدات المتقدم إليها إضافة إلى )ب( سداد كامل مبلغ االشتراك ف باإلضافة إلى أي مستندات أخرى مطلوبة بموجب نموذج طلب االشتراك و
يكون المبلغ صافيا  من أي استقطاعات ومصاريف ورسوم مصرفية وحواالت مصرفية ورسوم تغيير العملة )والتي يتحمل ورسوم اإلشتراك. 

 وليتها(.ؤالمستثمر مس

 

بدى موافقته على قابل لإللغاء لالشتراك في الصندوق وأوبتقديم نموذج طلب االشتراك المكتمل والموقع، يكون المستثمر قد تقدم بعرض ملزم وغير 
رجوع ، كذلك يرجى ال("التخصيص" ضمن الباب الثاني "3 حالفقرة )"للتخصيص وفقا  هذه الشروط واألحكام. وتخضع كافة طلبات االشتراك 

 .لتفصيل ملحق )ج( آلية االشتراك ومتطلبات كل عميلل

لبالغة مبالغ االشتراكات النقدية لبدء أعمال الصندوق خالل فترة الطرح، واالمال المستهدف من رأس ويشار إلى أنه في حال عدم تغطية 
رأس تغطية ليجوز لمدير الصندوق تمديد فترة الطرح لمدة مماثلة كما تقتضيه الضرورة ( لاير سعودي )ستمائة مليون لاير سعودي 600,000,000
   ة السوق المالية.   ، بعد الحصول على موافقة هيئالمال المستهدف

 

 اإللغاء واسترداد األموال .2

 لك(:يجوز إلغاء الطرح ورد جميع مبالغ االشتراك المستلمة للمستثمرين في الحاالت اآلتية )ما لم تقرر هيئة السوق المالية خالف ذ

ترة ف( بعد إقفال لاير سعودي )ستمائة مليونلاير سعودي  600,000,000 يبلغ الذي رأس المال المستهدف بجمعالعجز عن الوفاء  -
 الطرح أو تمديدها بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، أو

 ؛ أو)خمسين( 50 إذا كان عدد مالكي الوحدات من الجمهور أقل من  -

 من الوحدات لمالكي الوحدات من الجمهور؛ أو %30تم االشتراك في أقل من  -

 ت ألي سبب؛لم تعتمد هيئة السوق المالية إدراج الوحدا -

 لصالح الصندوق نة للمحفظة االستثمارية المبدئيةعدم القدرة على نقل ملكية األصول المكو -

إللغاء دون أيام عمل من تاريخ ا 5وفي حال إلغاء الطرح، سوف يتم رد جميع مبالغ االشتراك ورسوم اإلشتراك المستلمة للمستثمرين في غضون 
 ات أو أي مبالغ أخرى من مبالغ االشتراك.حسم من المستثمرين أي عموالت أو غرام

 

 التخصيص .3

شتراك، أيام عمل من تاريخ إقفال فترة الطرح بقبول أو رفض طلب االشتراك. في حال تم قبول اال 5يخطر وكيل الطرح كل مستثمر في غضون 
صوما  منه أي للحساب الجاري للمستثمر )غير مخ يتم إرسال تأكيدات لمالكي الوحدات تتضمن مبلغ االشتراك الموافق عليه و رد الفائض إذا وجد

ض وفي حال تم رف في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ تخصيص الوحدات رسوم مصرفية أو حواالت مصرفية أو رسوم صرف عملة يتم تكبدها(
ة أو حواالت وما  منه أي رسوم مصرفيمبلغ االشتراك، يتم رد مبلغ االشتراك ورسوم االشتراك ذات العالقة للحساب الجاري للمستثمر )غير مخص

 مصرفية أو رسوم صرف عملة يتم تكبدها( والموضح في نموذج االشتراك.

 

 يتم تخصيص الوحدات عقب تاريخ اإلقفال وفقا  للتالي:

 

(، لاير سعودي ن)ستمائة مليو لاير سعودي  600,000,000في حال كان إجمالي مبالغ االشتراكات المتقدم لها جميع المستثمرين أقل من  (أ)
 .ايام عمل من تاريخ اإلقفال 5كافة مبالغ االشتراك للمستثمرين )دون أي حسم( في غضون  إعادةيتم 

فيتم  ،( سعوديلاير )ستمائة مليون لاير سعودي 600,000,000 في حال كان إجمالي مبالغ االشتراكات المتقدم لها جميع المستثمرين تساوي (ب)
 .وتخصيص وحدات بقيمة كامل مبالغ االشتراكات قبول كامل المبلغ المتقدم له

 ،(لاير سعودي )ستمائة مليون لاير سعودي 600,000,000ي حال كان إجمالي مبالغ االشتراكات المتقدم لها جميع المستثمرين تتجاوز ف (ج)
 :كالتالي الطرح من المتبقية القيمة وتخصيصفسيتم تخصيص إجمالي وحدات الطرح 

خصيص تمستثمر(، يتم لف أ مائتيوليون م) مستثمر 1,200,000 يعادل أقل من أومين لإلشتراك في الصندوق في حال كان عدد المتقد -
 االشتراك. قيمةوحدة( لكل مستثمر ويتم تخصيص أي وحدات إضافية على أساس تناسبي من  ونخمسوحدة ) 50

وحدات ، يتم تخصيص اللف مستثمر(أمائتي مليون و) مستثمر 1,200,000 عن الصندوق يزيدفي حال كان عدد المتقدمين لإلشتراك في  -
 ، وال يضمن مدير الصندوق الحد األدنى لالشتراك. بالتساوي

http://www.alahlionline.com/
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 المستثمرون المؤهلون .4

ن أي جنسية ميكون االشتراك في الوحدات خالل فترة الطرح متاح للفئات اآلتية: )أ( األشخاص الطبيعيون السعوديون و)ب( األشخاص الطبيعيون 
ي المملكة العربية ن في المملكة العربية السعودية و)ج( المؤسسات والشركات وصناديق االستثمار وغيرها من الكيانات القانونية القائمة فالمقيمو

 السعودية. 

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

 ، و)خمسين مستثمر( مستثمر 50يقل عن أن يضم الصندوق عددا  من مالكي الوحدات ال  (أ)

 .على األقل من مالكي الوحدات من الجمهور %30أن يكون  (ب)

 

ن من جانب هيئة السوق ويُعَد مدير الصندوق مفوضا  التخاذ كافة اإلجراءات الضرورية لضمان االلتزام بالفقرتين )أ( و)ب( أعاله، طالما كانا مطلوبي
 المالية.

 

 الحد األدنى لالشتراك .5

 ترياال ةعشر) ةسعودي ترياال 10 يبلغ اشتراك بسعر األقل على( وحدة خمسون) وحدة 50 في االشتراك المستثمرين على يتعين الطرح، فترة اللخ
 (.سعودي لاير خمسمائة) سعودي لاير 500  عن يقل ال اشتراك مبلغ وبإجمالي للوحدة( ةسعودي

 

 لالشتراك  األعلى الحد .6

 لاير 10 يبلغ اشتراك بسعر قصىأ بحد( وحدة نييمال ةعشر) وحدة 10,000,000 في االشتراك المستثمرين على يتعين الطرح، فترة خالل
 (.يسعود لاير مليون ةمائ) سعودي لاير 100,000,000 عن يزيد ال اشتراك مبلغ وبإجمالي للوحدة( ةسعودي ترياال عشرة) سعودي

 

 التسجيل واإلدراج .7

 يوم عمل من تاريخ إقفال الطرح، شريطة أن:  60راجها في السوق المالية السعودية خالل من المقرر تسجيل الوحدات وإد

 النقدية؛ و من االشتراكات( سعودي لاير مليون ستمائة) لاير سعودي 600,000,000يتم جمع مبلغ  (أ)

 حدات الصندوق، وعلى األقل من إجمالي و %30مستثمر، وأن يمتلكوا  50أال يقل عدد مالكي الوحدات من الجمهور عن  (ب)

 يتم الوفاء بأي شروط تنظيمية أخرى تحددها هيئة السوق المالية لهذا الغرض. (ج)

  

 زيادة رأس المال .8

اهو م بحسب للتداول قابلة أولوية حقوق طرح طريق عن أو عينية مساهمات قبول طريق عن الصندوق مال رأس الصندوق لزيادة مدير يلجأ قد
 في الصناديق اراالستثم طبيعة مع يتناسب بما الشركات لنظام تنفيذا   الصادرة التنظيمية واإلجراءات للضوابط وفقا   المدرجة الشركات على مطبق
 .الوحدات الح مالكيحسب ما يخدم مص تينعن طريق كال الحالتين مجتمعو أالمتداولة  ةالعقاري

 

 الرسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة (ط)

 رسوم ومقابل الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة التي يتحملها الصندوق.  فيما يلي ملخص حول ال

 

 الرسوم .1

 رسوم االشتراك 

من قيمة مبلغ االشتراك، تُدفع عند التقدم لشراء الوحدات خالل فترة الطرح  %2يدفع المتقدمون لالستثمار في الصندوق رسوم إشتراك لمرة واحدة بنسبة 
عن  . ولتجنب الشك، تحتسب رسوم االشتراكعند التقدم لإلشتراك في الصندوق إضافة لمبلغ االشتراك دفع رسوم االشتراكوت "(.رسوم االشتراكفقط )"

 .الوحدات المخصصة فعليا  

 أتعاب اإلدارة 

( خالل مدة الصندوق اإلدارة" مقابل إدارة أصول الصندوق ودفع كافة النفقات العامة للصندوق، يدفع الصندوق لمدير الصندوق أتعاب إدارة سنوية )"أتعاب
 .من صافي قيمة األصول %1بمقدار 

اإلدارة على أساس  . وتُدفع أول دفعة ألتعابقفالبشكل نصف سنوي ابتداء  من تاريخ اإل مقدما  وسدادها  احتسابهايتحمل الصندوق أتعاب اإلدارة ويتم 
لدفع أتعاب اإلدارة في  يالدية. وفي حال لم يكن لدى الصندوق سيولة نقدية كافية متوفرةتناسبي بحيث يُؤخذ بعين االعتبار األيام التي مضت من السنة الم

 موعدها، يتم تأجيل دفع األتعاب لحين توفر سيولة نقدية كافية لدى الصندوق.

  األداءأتعاب 

 :التالية األداء تعابأ الصندوق مدير يستحق
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 الصندوق رمدي يستحق الواحدة، للوحدة سميةاإل القيمة على سنوية توزيعات صافيك %7 نسبة تتجاوز نقدية توزيعات الصندوق حقق حال في -
 يسمبرد 31 في وتستحق األداء أتعاب احتساب ويتم سنوي بشكل تدفع والتي ،%7 عائد عن يزيد مبلغ أي من %20 بقيمة تحفيزية أتعاب
 عائد كان حال في أنه إلى فيشار النقدية، التوزيعات من تخصم التي ءدااأل أتعاب يخص وفيما المثال، سبيل وعلى. تقويمية سنة كل من ميالدي

 لمالكي %8،7 الـ نسبة وتوزع %2،0 بنسبة أداء أتعاب الصندوق مدير فيستحق الواحدة، للوحدة سميةاإل القيمة على %8 يبلغ الصندوق
 .%7 نسبة العائد يتجاوز لم حيث أداء، أتعاب أي الصندوق مدير يستحق فال ،%7 يبلغ الصندوق عائد كان حال في أما .الوحدات

 رسوم الحصر وليس المثال سبيل على الصفقة تكاليف شاملة) العقارات بيع من المحققة مالية الرأس األرباح قيمة من %10 نسبة يستحق كما -
 .لصندوقا أصول من اصل أي بيع تاريخ عند وذلك( الصندوق عقارات بيع عند والبيع االستحواذ ورسوم الوساطة

 لدى كافية نقدية سيولة رتوف لحين األداء أتعاب دفع تأجيل يتم الصندوق، لمدير األداء أتعاب لدفع متوفرة كافية نقدية سيولة الصندوق لدى يكن لم حال في
 . الصندوق

 رسوم الحفظ 

مين الحفظ أاحدة كرسوم تأسيس. وبعد ذلك، يستحق لمرة و )ثالثون ألف لاير سعودي( لاير سعودي 000,03بقيمة  رسوميدفع الصندوق ألمين الحفظ 
 لاير سعودي، تدفع بشكل نصف سنوي. 200,000من صافي قيمة األصول، بما ال يقل عن  %04،0سنوي ا بواقع  رسما  

لكية أصول الصندوق، حتفاظ بمويستحق أمين الحفظ الرسوم أعاله حسب ما تم التفاوض عليه بين مدير الصندوق وأمين الحفظ لقاء الخدمات المقدمة منه لإل
 ق.بما في ذلك تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص والقيام بكافة اإلجراءات الستكمال تسجيلها لتتمكن من االحتفاظ بملكية أصول الصندو

 رسوم االستحواذ والبيع 

إتمام عمليات  ه أو يبيعه الصندوق لقاء جهوده فيمن سعر شراء أو بيع كل أصل عقاري يستحوذ علي %75،0يدفع الصندوق لمدير الصندوق رسوم بقيمة 
تستحق لقاء نقل  البيع والشراء للعقار التابع للصندوق. ولتجنب الشك، تُستحق هذه الرسوم بصرف النظر عن أي زيادة محققة في العائد للصندوق وال

  .ملكية المحفظة االستثمارية المبدئية

 رسوم وساطة 

 المتعارف وقالس لممارسات وفقا   عليها التفاوض ويتم استثمار، كل على االستحواذ قيمة من %50،2 إلى تصل رسوم العقاري للوسيط الصندوق يدفع 
 االستثمارية ظةالمحف على الرسوم هذه تستحق وال. الوساطة رسوم من نسبة قبض( العالقة ذات أطراف أو/و) الصندوق لمدير يحق الشك، ولتجنب. عليها

 بعملية ةالمتعلق التفاصيل كافة عن اإلفصاح يتم عالقة، يذ طرف ألي وساطة رسوم لدفع نتيجة المصالح في تضارب أي شوءن حال وفي. المبدئية
 "(.المصالح تضارب" الثاني الباب ضمن"  ق)" الفقرة في مذكور هو كما المصالح تضارب وحل االستحواذ

 رسوم ترتيب التمويل 

صندوق من كل مبلغ يحصل عليه كتمويل للصندوق أو أي شركة ذات غرض خاص خالل مدة ال٪ 1،25نسبة  يدفع الصندوق لمدير الصندوق رسوم تبلغ
ي صفقات تمويل، أ)دون أي رسوم أو هوامش ربح(، وذلك مقابل جهوده في هيكلة وتوفير التمويل للصندوق. وتكون هذه الرسوم مستحقة الدفع فور إتمام 

 نك المقرض وأتعاب التقييم واألتعاب القانونية ورسوم دراسة الجدوى المتعلقة بالتمويل.وهي تغطي رسوم الترتيب المستحقة للب

 رسوم الخدمات اإلدارية 

 للمدير لرسوما هذه وتستحق .سنوي نصف بشكل تُدفع الصندوق، أصول قيمة صافي من سنويا   %05،0 بقيمة سنويا   رسما   اإلداري للمدير الصندوق يدفع
دوق بشكل الصن عمليات دارةإو الصندوق بشكل دوري أصول قيمة صافي احتساب الحصر وليس المثال سبيل على ةياإلدار ألعمالا جميع لقاء اإلداري
 .الحسابية الدفاتر وحفظ المحاسبية العمليات متضمنة يومي

 أتعاب المحاسب القانوني 

 حسب خرآل وقت من تتغير قد والتي ،(سعودي لاير لفأ وثمانون سةخم) سعودي لاير 85,000 بقيمة سنوية تعابأ القانوني للمحاسب الصندوق يدفع
 .العالقة ذات المالية السوق هيئة ولوائح لمتطلبات طبقا عنها اإلفصاح ويتم السوق في السائدة األسعار

 أتعاب إدارة األمالك 

 مدير يعينه أمالك مدير ألي الصندوق من تُدفع أمالك إدارة أتعاب أي حول التفاوض ويتم المستأجرين المتعدد العقار على األمالك إدارة أتعاب تستحق
 الصندوق مدير عليها يحصل األمالك إدارة أتعاب أي عن الصندوق إدارة مجلس إلى اإلفصاح ويتعين. عليها المتعارف السوق لممارسات وفقا   الصندوق

 مجمل من ثابتة اقديةتع كنسبة األتعاب هذه وتحسب. التشغيل إدارة تكاليف الكاألم إدارة أتعاب تتضمن ال الشك، ولتجنب. له التابعة الشركات من أي أو
 أمالك إدارة أتعاب أي حول التفاوض يتم وحيث. اإليجار قيمة إجمالي تغير مع يتغير تقديري مبلغ وانما ثابت مبلغ ليست هي بالتالي التأجير، متحصالت

 للعقار التأجيري لدخلا من %7 نسبة تتجاوز ال أنها إال ،اعليه المتعارف السوق لممارسات وفقا   ندوقالص مدير يعينه أمالك مدير ألي الصندوق من تُدفع
 العالقة. يذ
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 :كالتالي هي المبدئية االستثمارية للمحفظة مالكاأل دارةإ أتعاب نأ يذكر

 

 األتعاب مدير إدارة األمالك اسم العقار

مجمع الجزيرة 
 السكني

 من االيجارات المحصلة %5 *المرافق لخدمات المحمل شركة

مركز الروضة 
 لألعمال

شركة سقيفة الصفا لتنمية 
 وتسويق العقار المحدودة

 من االيجارات المحصلة 5،3% -

 مساحات الشاغرةالجير أبتمن قيمة ايجار السنة األولى في حال قام  5% -

ر إدارة ي حال تمكن مديللسنة األولى فيجارية اإلالقيمة جمالي إمن  %5،1أتعاب تحفيز قدرها  -
 يجارإعند تجديد عقد يجارية اإلاألمالك من زيادة القيمة 

مركز الخالدية 
 لألعمال

شركة سقيفة الصفا لتنمية 
 وتسويق العقار المحدودة

 من االيجارات المحصلة 5،3% -

 من قيمة ايجار السنة األولى في حال قام بتاجير مساحات الشاغرة 5% -

ر إدارة يجارية للسنة األولى في حال تمكن مديجمالي القيمة اإلإمن  %5،1أتعاب تحفيز قدرها  -
 يجارإيجارية عند تجديد عقد األمالك من زيادة القيمة اإل

 

 .المرافق لخدمات * ويشار إلى أن شريك غير مباشر لمدير الصندوق هو شريك مسيطر ومباشر في شركة المحمل

 

 رسوم هيكلة االستثمار 

في كل  من قيمة التطوير فقط وال يشمل قيمة األرض %5،1وق بأنشطة التطوير العقاري، يستحق مدير الصندوق رسوم بنسبة في حال قيام الصند
لعقار المناسب مشروع تطوير عقاري وذلك مقابل قيامه بأمور عدة، ومنها على سبيل المثال ال الحصر، ترتيب الصفقة العقارية بما في ذلك إيجاد ا

وفي حال نشوء  .ئيا  إنشاب واالشراف على إدارة عمليات التطوير. ولتجنب الشك، ال تنطبق هذه الرسوم على العقارات المطورة تطويرا  والمستاجر المناس
 .رسوم هيكلة االستثمارفرصة استثمار تطوير عقاري يتم اإلفصاح لمالكي الوحدات عن 

 

 أتعاب المطور 

ون أي حد أدنى أو ديستحق المطور رسوما  يتم التفاوض عليها وفقا  لممارسات السوق المتعارف عليها  في حال قيام الصندوق بأنشطة التطوير العقاري،
ي يتم اإلفصاح . وفي حال نشوء فرصة استثمار تطوير عقارإنشائيا  أقصى لها. ولتجنب الشك، ال تنطبق هذه الرسوم على العقارات المطورة تطويرا  

 لمالكي الوحدات عن أتعاب المطور.

 

  أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

عضو، ولن  لكل ( سنويا  سعودي لاير ثالثون ألفلاير سعودي ) 30,000يدفع الصندوق أتعاب ألعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين مبلغ وقدره  
 غير المستقلين. لألعضاءتعاب أع الصندوق أي للشك لن يدف . وتجنبا  ( سنويا  سعودي لايرلف أ ستونلاير ) 60,000تعاب مجلس إدارة الصندوق أتتجاوز 

 

 رسوم رقابية 

قويم وتُدفع على حتسب بشكل تراكمي في كل يوم تسنويا ، تُ  )سبعة آالف وخمسمائة لاير سعودي( لاير سعودي 7,500يدفع الصندوق رسوم رقابية بقيمة 
 أساس سنوي.

 

 نشر رسوم 

 المطالبة. خمسة آالف لاير سعودي( سنويا ، تُحتسب بشكل تراكمي كل يوم تقويم وتُدفع عندلاير سعودي ) 5,000يدفع الصندوق رسوم نشر بقيمة 

 

 الشرعي المراقب أتعاب 

 عليه اإلتفاق يتم احسبم سنويا  ( سعودي لاير ألف ثالثون) سعودي لاير 30,000 بقيمة مقطوع مبلغ عن عبارة وهي شرعية رقابة رسوم الصندوق يدفع
 الذي الشرعي قبللمرا الرسوم وتدفع. سنوي ربع أساس على متساوية أقساط على المذكورة الرسوم وتُدفَع. الشرعي لمراقبوا الصندوق مدير بين

 .الشريعة بأحكام تتعلق أمور بأي يتعلق فيما أخرى جهة وأي الشرعية الرقابة لهيئة المبالغ دفع عن مسؤوال   يكون
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 دات(رسوم مركز اإليداع )رسوم إنشاء ملكية الوح 

 يدفع الصندوق الرسوم اآلتية للتسجيل في مركز اإليداع لدى السوق المالية السعودية:

 500,000لكل مالك وحدات وبحد أقصى  )اثنان لاير سعودي( لاير سعودي 2باإلضافة إلى  ) خمسون ألف لاير سعودي( لاير سعودي 50,000 -
 ق المالية السعودية في مقابل إنشاء سجل لمالكي الوحدات؛ وتُدَفع إلى السو )خمسمائة ألف لاير سعودي(  لاير سعودي

الي رأس مال على قيمة إجم سنويا  في مقابل إدارة سجل لمالكي الوحدات، وقد تتغير بناء  ( )أربعمائة ألف لاير سعوديلاير سعودي  400,000 -
 الصندوق. 

 المالية السعودية.وتكون الرسوم المذكورة عرضة للتعديل كما يتم تحديده من قبل السوق 

 

 رسوم اإلدراج في السوق المالية السعودية 

 يتم دفع رسوم اإلدراج اآلتية من الصندوق:

 رسوم إدراج أولية؛ و )خمسون ألف لاير سعودي( لاير سعودي 50,000ولي: رسوم اإلدراج األ -

أقصى  وبحد )خمسون ألف لاير سعودي( لاير سعودي 000,50بحد أدنى  ،القيمة السوقية للصندوق سنويا   من %03،0رسوم استمرار اإلدراج:  -
 .لاير سعودي(لف أ)ثالثمائة  سعوديلاير  300,000

 وتكون الرسوم المذكورة عرضة للتعديل كما يتم تحديده من قبل السوق المالية السعودية.

 

 صاريف أخرىم 

 ورسوم لخدماتا وتكاليف التشغيل دارةإ تكاليف الحصر ال الذكر سبيل على منها أخرى ورسوم أتعاب مباشر غير أو مباشر بشكل الصندوق على يترتب قد
 الزكاة ذلك واليشمل ولةالمتدا العقاري اإلستثمار صناديق على تطبيقها حال في) والزكاة المحاميين وأتعاب الصندوق عليه يستحوذ الذي العقار على التأمين
 المعماريين سينوالمهند المساحين وأتعاب الهندسي االستشاري وأتعاب التثمين وأتعاب لحكوميةا واألتعاب البلديات وأتعاب( الوحدات لمالكي الخاصة

 موافقة على صولالح بعد ومشاريعه بالصندوق المتعلقة الفعلية والمصاريف الرسوم إال خصم يتم لن األحوال جميع وفي. الداخلية الديكورات ومهندسين
 مالية قوائم رآخ بحسب وذلك ،سنويا   الصندوق أصول قيمة اجمالي من %1نسبته  ما المصاريف هذه مثل تتجاوز أال المتوقع ومن. الصندوق إدارة مجلس
 .مدققة
 

 والضريبة الزكاة 

 .الوحدات مالكي مسؤوليات من نهاأ حيث سدادها أو ةيبالضر أو الزكاة باحتساب الصندوق مدير يقوم لن
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 لاير 600,000,000 وهي المستهدفة القيمة إجمالي الصندوق جمع افتراض على بناء   الصندوق على قةالمستح والرسوم باألتعاب جدول يلي وفيما
 (:سعودي لاير مليون ستمائة) سعودي

 نوع الرسوم / المبلغ المفروض النسبة المفروضة طريقة الحساب تكرار دفع الرسم

 راكسوم االشتر %2 من قيمة مبلغ االشتراك مرة واحدة عند اإلشتراك

تُدفَع مقدما  بشكل نصف 
 .يسنو

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

 .مالية مدققة

 تعاب اإلدارةأ 1%

 سنوي ويتم بشكل تدفع
 وتستحق األداء أتعاب احتساب

 كل من ميالدي ديسمبر 31 في
 تقويمية. سنة

 العقار بيع عند

 نقدية توزيعات وقالصند حقق في حال
 سنوية توزيعات كصافي %7 نسبة تتجاوز
 الواحدة للوحدة األسمية القيمة على

 

المحققة من بيع  مالية الرأس األرباح
 سبيل على الصفقة تكاليف شاملة) العقارات
 الوساطة رسوم الحصر وليس المثال
 عقارات بيع عند والبيع االستحواذ ورسوم

 (الصندوق

 كصافي %7 عائد عن يديز مبلغ أي من 20%
 للوحدة سميةاال القيمة على سنوية توزيعات
 الواحدة

 

 

 الرأس األرباح قيمة من %10 نسبة كما يستحق
 العقاراتبيع  من المحققة مالية

 أتعاب األداء

 سيسأالتمرة واحدة عند 

 تُدفَع بشكل سنوي

 

 

نهاية كل سنة بناء   فيوتحتسب 
 أصول قيمةعلى صافي 

آخر قوائم  بحسبالصندوق 
  مالية مدققة

 مبلغ مقطوع

 

 

 

 حسبمن صافي قيمة أصول الصندوق 
  اخر قوائم مالية

لاير لف أ)ثالثون  سعودي لاير 30,000
لمرة واحدة عند تاريخ إقفال فترة سعودي( 

 الطرح كرسوم تأسيس

 

سنوي ا بواقع  ذلك، يستحق أمين الحفظ رسما   بعد
 لاير 000,200 عن يقل ال بما وذلك 04،0%

 لاير سعودي(لف أ ائتيمسعودي )

 رسوم الحفظ

تدفع عند شراء أو بيع أي 
عقار يستحوذ عليه أو يبيعه 

 الصندوق

 رسوم االستحواذ والبيع %75،0 كل اصل عقاريبيع  أو سعر شراء  من

)الينطبق على المحفظة 
 المبدئية(

 سوم وساطةر %5،2قد تصل الى  سعر شراء العقار قيمة  من االفراغ عند  تدفع

)الينطبق على المحفظة 
 المبدئية(

 فور إتمام صفقات مقدما  
 التمويل

 رسوم ترتيب التمويل %25،1 التمويلمبلغ  من

 حسبمن صافي قيمة أصول الصندوق   بشكل نصف سنوي تُدفَع مقدما  
 اخر قوائم مالية

 رسوم الخدمات اإلدارية 05،0%

لف أودي )خمسة وثمانون سع لاير 85,000 مقطوع مبلغ سنويا   تدفع
 حسب خرآل وقت من تتغير قد لاير سعودي(،

 طبقا   اإلفصاح ويتم السوق في السائدة األسعار
 ةلمتطلبات ولوائح هيئة السوق المالية ذات العالق

 أتعاب المحاسب القانوني

 أتعاب إدارة األمالك  %7ال تتجاوز  ارقالتاجيري للع الدخل من تدفع عند تقديم الخدمات

عند استثمار مقدما تدفع 
 .الصندوق في مشروع تطوير

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

 رسوم هيكلة االستثمار 5،1%

 وفقا   عليها التفاوض يتم
 المتعارف السوق لممارسات

مصالح مالكي بما يخدم  عليها
 الوحدات

السوق لممارسات  يتم التفاوض عليها وفقا  
بما ويتم اإلفصاح عنها المتعارف عليها 

 مصالح مالكي الوحداتيخدم 

لممارسات السوق  وفقا  عليها  التفاوض يتم
بما يخدم ويتم اإلفصاح عنها  المتعارف عليها

 مصالح مالكي الوحدات

 أتعاب المطور

لاير لف ألاير سعودي )ثالثون  30,000 كمبلغ مقطوع سنويا   تدفع
 مستقل عضو لكل سعودي(

أتعاب أعضاء مجلس إدارة 
 الصندوق المستقلين

الف وخمسمائة آلاير سعودي )سبعة  7,500 تحتسب بشكل نصف سنوي تُدفع نهاية العام
 لاير سعودي(

 رسوم رقابية
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عاله هي جميع الرسوم المفروضة والمحسوبة على الصندوق خالل مدة الصندوق دون استثناء ويعد مدير أالرسوم المذكورة في الجدول  أنيقر مدير الصندوق على 
 عاله.أالتي تم ذكرها في الجدول خرى غير أالصندوق مسؤول مسؤولية كاملة عن احتساب رسوم 

  

لاير الف آلاير سعودي )خمسة  5,000 تُحتسب بشكل نصف سنوي تُدفع عند المطالبة
 سعودي(

 رسوم نشر

لاير لف أ)ثالثون لاير سعودي  30,000 مقطوع كمبلغ سنوي  على أساس ربع تدفع
 سعودي(

 الشرعي المراقبأتعاب 

 وبحد وحدات مالك لكل)اثنان لاير سعودي(  سعودي لاير 2 إلىباإلضافة  لاير سعودي(لف أ)خمسون  سعودي لاير 50,000
 لمالكي لسج إنشاء مقابل في السعودية لماليةا السوق إلى تُدَفعلاير سعودي( لف أ)خمسمائة  سعودي لاير 500,000 أقصى

 الوحدات؛

 قيمة على ء  بنا تتغير وقد ،الوحدات لمالكي سجل إدارة مقابل في لاير سعودي( سنويا  لف أربعمائة أ) سعودي لاير 400,000
 .ديةالسعو ةالمالي السوق قبل من تحديده يتم كما للتعديل عرضة المذكورة الرسوم وتكون. الصندوق مال رأس إجمالي

 رسوم مركز اإليداع 

 )رسوم إنشاء ملكية الوحدات(

 رسوم إدراج أولية؛ ولف لاير سعودي( أ)خمسون لاير سعودي  50,000ولي: رسوم اإلدراج األ

 لايرلف أ)خمسون لاير سعودي  000,50أدنى  بحد، وسنويا  من القيمة السوقية للصندوق  %03،0رسوم استمرار اإلدراج: 
 .)ثالثمائة الف لاير سعودي( لاير سعودي 300,000حد أقصى وبسعودي( 

 السوق المالية السعودية.وتكون الرسوم المذكورة عرضة للتعديل كما يتم تحديده من قبل 

رسوم اإلدراج في السوق 
 المالية السعودية

وتحتسب عند تقديم  تدفع
على طبيعة  وبناء  الخدمة 

 المصروفات

حسب  من صافي قيمة أصول الصندوق
  قوائم مالية خرآ

 مصاريف أخرى   %1تتجاوز المتوقع اال  من
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 المسؤولية .2

ت العالقة، وأمين الحفظ، لن يتحمل مدير الصندوق، أو أي من المدراء والمسئولين والموظفين والوكالء والمستشارين التابعين له والشركات التابعة واألطراف ذا
"( ن عليهطرف مؤمة الشرعية ومجلس إدارة الصندوق )يُشار إلى كل منهم "ووكيل الطرح وكل مطور ومدير أمالك والمراقب الشرعي وأعضاء هيئة الرقاب

 أي مسؤولية تجاه الصندوق أو تجاه أي مستثمر وذلك بخصوص أي خسارة يتعرض لها الصندوق بسبب القيام بأي تصرف يصدر عن أي من األطراف
ام هذه الفقرة، أن يكون نه يشترط ألي طرف سابق ذكره، والذي يريد أن يستند إلى أحكالمذكورة فيما يتعلق بقيامهم بإدارة شؤون الصندوق. وفي هذه الحالة، فإ

أو سوء التصرف  قد تصرف بحسن نية وبشكل يُعتقد أنه يخدم مصالح الصندوق بالشكل األمثل وأن يكون التصرف ال ينطوي على اإلهمال الفادح أو االحتيال
 المتعمد.

 

 ملخص اإلفصاح المالي .3

 لشروط واألحكام.رسوم واألتعاب والنفقات المتوقع أن يتكلفها ويتكبدها الصندوق في ملخص اإلفصاح المالي الوارد في الملحق )أ( من هذه اتم تحديد ال

 

 توزيعات األرباح والتوزيعات األخرى .4

يوم  90مدة  صافي أرباح الصندوق، وذلك خاللمن  %90يهدف مدير الصندوق بأن يقوم بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية على المستثمرين بنسبة ال تقل عن 
تاريخ توزيعها خالل ورباح وتاريخ استحقاقها ، ومن المتوقع أن يقوم مدير الصندوق باالعالن عن األمن نهاية شهر يونيو وديسمبر من كل سنة ميالدية تقويمي
تي يعاد استثمارها في رباح الرأس مالية الناتجة عن بيع األصول العقارية والوذلك باستثناء األ من نهاية شهر يونيو وديسمبر من كل سنة ميالدية. يوما   40

 زيع األرباح. وفي حال عدم توافر فرص استثمارية مناسبة خالل سنة واحدة من تاريخ بيع األصول، يتم تومصالح مالكي الوحداتأصول إضافية بما يخدم 
ات. ومن المتوقع القيام بتوزيعات أخرى كما يراه مناسبا  في حال كان ذلك من مصلحة مالكي الوحد الرأس مالية على مالكي الوحدات. ويحق لمدير الصندوق

 أن تتزايد مبالغ األرباح نصف السنوية خالل مدة الصندوق مع ازدياد عدد العقارات المدرة للدخل المملوكة للصندوق.

 

 ضريبة القيمة المضافة .5

حصرا ، ما لم يُذكر  هذه الشروط واألحكام هي إشارة إلى ذلك المبلغ المعبر عنه على أساس ضريبة القيمة المضافة جميع األتعاب والنفقات المشار إليها في
لذي يعمل اخالف ذلك. وبقدر ما تكون ضريبة القيمة المضافة مستحقة األداء فيما يتعلق بأي توريد من طرف أي شخص إلى الصندوق أو مدير الصندوق 

افي القيمة الحصرية ق، يلتزم مدير الصندوق بدفع مبلغ إضافي من أصول الصندوق عن ذلك التوريد، على أن تساوي قيمة هذا المبلغ اإلضبصفته مديرا  للصندو
وريد على هذا الت لضريبة القيمة المضافة )أو القيمة السوقية الحصرية لضريبة القيمة المضافة إن وجدت( مضروبة في سعر ضريبة القيمة المضافة المطبقة

 )شريطة أن تصدر فاتورة ضريبية ويستلمها الصندوق(. 

لخسائر أو وبقدر ما تنص هذه الشروط واألحكام على استحقاق أي شخص )بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، الطرف المؤمن عليه( للتعويض عن ا
الت يكون ُمستحقا   خفض مبلغ التعويض بمبلغ يساوي أي رصيد لضريبة المدخالتكاليف أو النفقات أو المصروفات المتكبدة فيما يتعلق بالصندوق، يجب أوال  

و جزء من مقابل التوريد للطرف المتلقي للتعويض فيما يتعلق بتلك الخسارة أو التكلفة أو النفقات أو المصروفات؛ وبعد ذلك إذا أصبح مبلغ السداد هو مقابل أ
 يبة القيمة المضافة وفقا  للفقرة السابقة.الخاضع للضريبة، فيتعين زيادته على حساب ضر

 

 تقييم أصول الصندوق (ي)

 كيفية تقييم أصول الصندوق العقارية .1

قبل مجلس إدارة الصندوق  يقوم مدير الصندوق بتقييم األصول العقارية للصندوق استنادا  إلى تقييم معد من قبل اثنين مقيمين عقاريين مستقلين معتمدين من
يحق لمدير الصندوق لسعودية للمقيمين المعتمدين وفق قائمة المقيمين العقاريين المعتمدين الموضحة في شروط وأحكام الصندوق. وومرخصين من الهيئة ا

آللية التي تغيير أو تعيين أي مقيم جديد للصندوق دون أي إشعار مسبق لمالكي الوحدات بشرط الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق وبحسب ا
 يئة. ويتم التعيين المذكور من قبل مدير الصندوق آخذا  بعين االعتبار مسؤوليته االئتمانية تجاه مالكي الوحدات.تحددها اله

 

والمصاريف  ويتم احتساب سعر الوحدة الواحدة في الصندوق عن طريق خصم المطلوبات اإلجمالية للصندوق، بما في ذلك أي التزامات مالية والرسوم
ل الصندوق. ويتم ومن ثم المطلوبات المتغيرة(، من إجمالي أصو ق خالل فترة االحتساب )حيث يتم خصم االلتزامات الثابتة أوال  المستحقة على الصندو

 تقسيم الناتج على عدد وحدات الصندوق لنفس الفترة. ويكون هذا السعر هو السعر االسترشادي لوحدات الصندوق.
 

وقية لجميع كافة األصول العقارية، والنقدية، واألرباح المتراكمة، وذمم مدينة أخرى والقيمة الس وتكون قيمة إجمالي أصول الصندوق هي مجموع
لقيم التي تخص ااالستثمارات إضافة  إلى القيمة الحالية ألي أصول أخرى مملوكة للصندوق. ويقوم المدير اإلداري بممارسة حكمه المعقول في تحديد 

 ن يتصرف بحسن نية لمصلحة الصندوق ككل. وألغراض تحديد صافي قيمة األصول، يحسب المدير اإلداريأصول الصندوق ومطلوباته، شريطة أ
 تقييمين. لل الحسابي متوسطال

 
س مع موافقة مجل صندوقوفي حال وجود تناقض جوهري بين التقييمات الُمعَدة من قبل المقيمين المستقلين، فإنه من الممكن تعيين مثمن آخر لتقييم أصول ال

 .مالكي الوحدات مصالح ذلك بما يخدمالصندوق على القيمة المقترحة. و دارةإ
 

مدير الصندوق. وفيما يلي  قُيمت األصول المكونة للمحفظة االستثمارية المبدئية بناء  على المتوسط الحسابي الثنين من التقييمات المستقلة التي حصل عليها
ير المستمر، خاصة في محفظة االستثمارية المبدئية كما في تاريخ إعداد هذه الشروط واألحكام وهي خاضعة للتغالبيانات والمعلومات األساسية لعقارات ال

عريفات الموجودة بمقدمة حالل المستأجرين. كما يجب قراءة هذه المعلومات مع الرجوع الى قائمة التإأو تجديد و/وذلك نتيجة العقارات متعددة المستأجرين، 
 هذا المستند.
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 .ويشار إلى أنه تُعد كافة التقييمات بناء  على رسملة الدخل لكل عقار م2017أكتوبر  24 تاريخ تقارير التقييمين أعاله هو

  

 ت التقييم وتوقيتهعدد مرا .2

هيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وذلك مرة واحدة اليقوم مدير الصندوق بتقييم أصول الصندوق من خالل تعيين مقيمين اثنين مستقلين معتمدين من قبل 
التقييم"(. ويجوز لمدير الصندوق تأجيل  )ويشار إلى مثل ذلك اليوم بـ "يوم ديسمبر من كل سنة ميالدية 31يونيو و 30بتاريخ على األقل كل ستة أشهر 

 ( من الئحة صناديق االستثمار العقاري.22تقييم أصول الصندوق وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية طبقا للمادة )

 

 كيفية اإلعالن عن قيمة صافي أصول الوحدة الواحدة .3

 مدير سيقوم كما للصندوق، المالية السنة نهاية تاريخ من يوما  ( 40ة في الصندوق خالل )يقوم مدير الصندوق بإعالن قيمة صافي أصول الوحدة الواحد
. ويتم إخطار مالكي الوحدات بالتقييم من خالل تقارير دورية. وتكون األولية الفترة نهاية تاريخ من يوما  ( 25) خالل الوحدات لمالك باإلعالن الصندوق

 لكتروني للسوق المالية السعودية وموقع مدير الصندوق.هذه المعلومات متاحة على الموقع اإل

 

 تداول وحدات الصندوق (ك)

لمالكي  عند اإلدراج، يجوز تداول وحدات الصندوق بنفس طريقة تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(. وبالتالي، يجوز .1
 شركات الوساطة المرخصة. دية في أي يوم عمل من خالل السوق عبرالوحدات والمستثمرين التداول خالل ساعات التداول العا

 مشتري بأنه قد اطلع على هذه الشروط واألحكام.اليعتبر شراء وحدات في الصندوق عن طريق السوق المالية السعودية )تداول( إقرارا  من  .2
 ئد في السوق.يتم تسويتها حسبما هو ساولرسوم تداول  ا  يكون التداول في وحدات الصندوق خاضع .3
 رسوم مسؤوال عن المستثمر ويكون. السوق في سائد هو حسبما تسويتها يتم وعموالت تداول لرسومعا  خاض الصندوق وحدات في التداول يكون .4

 .التداول وعموالت
 لطلب األسباب المحددة تقديم عدب إدراجها، إلغاء أو وقت أي في الصندوق وحدات تداول تعليق المالية السوق هيئة موافقة بعد الصنوق لمدير يجوز .5

 .اإللغاء أو التعليق
 أو إلغاء وقت أي في الصندوق وحدات تداول المالية تعليق السوق لهيئة يجوز المتداولة، العقاري االستثمار بصناديق الخاصة للتعليمات  اوفق .6

 .مناسبا   تراه حسبما إدراجها

 .للصندوق المحفظة االستثمارية المبدئية ملكية نقل بعد إال المالية لسوقا في الصندوق إدراج يتم لن بأنه الصندوق مدير يقر  .7

 

 انقضاء الصندوق (ل)

 دون اإلخالل بما ورد في الئحة صناديق االستثمار العقاري، يلغى إدراج وحدات الصندوق عند انتهائه. .1
شهر من تاريخ إشعار مدير الصندوق  12مالك خالل  50عن من الجمهور في الصندوق  قل عدد مالك الوحداتيجوز إنهاء الصندوق في حال )أ(  .2

)ب( في حال التصرف ، والهيئة بذلك بموجب الفقرة )ع( من البند ثالثا  من التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة )األحكام العامة(
حال أي تغيير لألنظمة أو اللوائح أو المتطلبات النظامية األخرى  بكافة أصوله وتم توزيع جميع العائدات من هذه التصرفات للمستثمرين أو )ج( في

م يتم أو تغييرات جوهرية لظروف السوق في المملكة العربية السعودية واعتبر مدير الصندوق ذلك سببا  مبررا  إلنهاء الصندوق أو )د( في حال ل
فترة الطرح أو أي تمديد له وفقا  لهذه الشروط واألحكام أو )ه( إذا كان لاير سعودي( خالل ستمائة مليون لاير سعودي ) 600,000,000جمع مبلغ 

 المطلوب إنهاء صندوق وفقا  لقرار لهيئة السوق المالية أو بموجب أنظمتها )كل منها "حالة إنهاء"(.

 العقار

 تقييم شركة جونز

 النغ السال

(Jones Lang LaSalle) 

 ٢0١7 بتاريخ  يوليو

 لاير سعودي

 تقييم شركة نايت فرانك

(Knight Frank) 

 ٢0١7 بتاريخ  يوليو

 لاير سعودي

 قيمة العقار وسعر الشراء

 لاير سعودي

 41,260,000 42,820,000 39,700,000 شقق الفندقيةلل  برج الحياة (1العقار )

 39,300,000 38,700,000 39,900,000 هايبر بنده جدة( 2العقار )

 78,765,000 77,530,000 80,000,000 هايبر بنده الرياض( 3العقار )

 63,015,000 64,430,000 61,600,000 مبنى النيابة العامة (4العقار )

 67,465,000 69,530,000 65,400,000 مجمع الجزيرة (5العقار )

 126,495,000 129,820,000 123,170,000 مركز الروضة لألعمال (6) العقار

 148,645,000 142,690,000 154,600,000 مركز الخالدية لألعمال  (7العقار )
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ريخ وقوع حالة يوما  من تا 30غضون  تتطلب كل حالة إنهاء موافقة مجلس إدارة الصندوق وهيئة السوق المالية. وسيتم إخطار مالكي الوحدات في .3
 اإلنهاء.

مني لتصفيته على في حال إنهاء الصندوق، يتم إلغاء إدراج الوحدات بعد تقديم إخطار خطي لهيئة السوق المالية وإعالن إنتهاء الصندوق وجدول ز .4
لصندوق أن يكون اإجراءات تصفية الصندوق ويحق لمدير الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والسوق المالية السعودية. والحقا  لذلك، يتم البدء ب

للصندوق.  خر بما يراه أفضلآإنهاء الصندوق مع توزيع اصوله على مالكي الوحدات، ويحق لمدير الصندوق تعيين مصفي  أعمالالمصفي إلجراء 
ن هذا ندوق أو في حال رأى مدير الصندوق أيجوز توزيع أصول الصندوق على مالكي الوحدات عينيا  في حال استحالة التصرف في أصول الص

 األمر يصب في مصلحة مالكي الوحدات.

 

 مجلس اإلدارة (م)

عمل مجلس يقوم مدير الصندوق بتعيين مجلس إدارة للصندوق لمراقبة تصرفات محددة للصندوق وللعمل كوكيل لصالح الصندوق ومالكي الوحدات. وي
 لصندوق.إدارة الصندوق مع مدير الصندوق لضمان نجاح ا

 

 تشكيل مجلس اإلدارة .1

يئة السوق المالية، هن. وبعد الحصول على موافقة نهم مدير الصندوق منهم اثنين مستقليّ يّ سوف يتألف مجلس إدارة الصندوق من خمسة أعضاء يع
المالية السعودية سوق لل كترونييتم اإلعالن عن أي تعديل في تشكيل مجلس إدارة الصندوق على الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإلل

 )السوق المالية السعودية(.

 ويتألف مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسماؤهم:

 

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

 عدد في قيقتد مجالس عضوية يتولى كما مختلفة ثماريةاست صناديق دارةإ مجالس عضوية حاليا   باناجه سليمان الرؤوف عبد الدكتور يتولى
 كأستاذ عملو م،1981 عام باربرا سانتا كاليفورنيا جامعة من االقتصاد في الدكتوراه درجة على حصل. مدرجة والغير المدرجة الشركات من

 المصرفية ناعةالص في أيضا   عمل. السعودي ربيالع النقد ومؤسسة المالية وزارة من كل في مستشارا   عمل كما سعود، الملك جامعة في مساعد
 .التجاري األهلي والبنك الدولي الخليج وبنك ساب بنك في عليا وظائفا   وتسلم

 

 ( مستقل عضو) لنجاوي حسين طارق السيد 

 هلياأل البنك في إدارية مناصب عدة ذلك قبل وشغل المتحدون، مشورة لمجموعة التنفيذي والرئيس المؤسس هو لنجاوي طارق األستاذ
 مجلس رئيس منصب سابقا   توليه إلى باإلضافة كابيتال، لألهلي مكلف تنفيذي رئيس فيها بما كابيتال واألهلي الوطني العربي والبنك التجاري
 الماجستير جةدر على لنجاوي طارق األستاذ حصل. كابيتال األهلي في االستثمار لجنة وعضو. كابيتال األهلي شركة تديرها استثمار صناديق

 .م2003 عام المتحدة المملكة في كرانفيلد جامعة من والتسويق االستراتيجيات على بتركيز األعمال إدارة في

 

 (مستقل غير عضو) باعارمة سعيد المهندس 

 والهندسة يةناعالص واإلنشاءات الطاقة توليد مجاالت في تعمل شركات إدارة مجالس لعدة رئاسة أو عضوية باعارمة سعيد المهندس يشغل
 أنشطتها على المستمر واإلشراف والتوجيه استراتيجياتها وتحديد الشركات لتلك كقائد بدوره يقوم حيث العقارية، الخدمات وأيضا المعمارية

. المجال نفس في تعملو عاما   35 من أكثر منذ أسست قابضة شركة وهي للتطوير بياد لشركة التنفيذي الرئيس أيضا   وهو أهدافها، يخدم فيما
 .األمريكية أوهايو والية جامعة من المعمارية الهندسة بكالوريوس درجة على سعيد المهندس وحصل

 

 (مستقل غير عضو) عكر أبو سامر السيد 

 منصب في سنوات 4 أمضى أن بعد م2011 العام في( كابيتال سدكو) المالية لألوراق والتنمية لالقتصاد السعودية بالشركة سامر األستاذ التحق
 سنة 16 عن دتزي خبرة ويملك قانوني محاسب شهادة على حاصل وهو. ظبي أبو في المالية لألوراق البروج بشركة للعمليات التنفيذي الرئيس

 سبيد يتال شركة ومنها العالمية االستثمارية والبنوك المالية المؤسسات من عدد لدى عمله خالل من وتنفيذية وسطى إدارية مناصب في
 .لكنديةا أونتاريو بمقاطعة بروك جامعة من المحاسبة في البكالوريوس درجة على حاصل. برمودا في نيويورك وبنك سي، ال أل تمانجمن

 السعودية كةبالشر وااللتزام والمطابقة المخاطر ولجنة المنتجات تطوير ولجنة االستثمار لجنة في عضو منصب سامر األستاذ يتولى
 (.كابيتال سدكو) المالية قلألورا والتنمية لالقتصاد

 

 (مستقل غير عضو) جمجوم نواف المهندس 

 اقسام فمختل في سنة 15 عن تزيد خبرة يملك وهو كابيتال، سدكو بشركة الدولية مديرعام أول تطوير األعمال هو جومجم نواف المهندس
 من ناعيةالص الهندسة في ماجستير بشهادتي وتبعها الصناعية النظم في هندسة بكالوريوس درجة على حصل. واالستثمارات الثروات ادارة
 بسدكو انلج عدة في نواف المهندس يشارك. سي دي واشنطن األمريكية، الجامعة من األعمال إدارة ماجستير ثم كولومبيا ميزوري، جامعة
 .المنتجات تطوير لجنة أهمها كابيتال
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 أهلية األعضاء .2

 دارة الصندوق:يقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إ

 غير خاضعين ألي إجراءات إفالس أو تصفية؛ و (أ)

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

 يتمتعون بالمهارات والخبرات الالزمة التي تأهلهم ليكونوا أعضاء  بمجلس إدارة الصندوق. (ج)

هيئة السوق  قلين لتعريف العضو المستقل الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائحويقر مدير الصندوق بمطابقة كل من العضوين المست
 المالية وقواعدها.

 

 وتعويضات أعضاء مجلس إدارة الصندوقتعاب أ .3

كل عضو، ل ( سنويا  سعودي لايرلف أ ثالثونلاير سعودي ) 30,000يدفع الصندوق أتعاب ألعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين مبلغ وقدره  
العضاء الغير لتعاب أللشك لن يدفع الصندوق أي  . وتجنبا  ( سنويا  سعودي لايرلف أ ستونلاير ) 60,000مجلس إدارة الصندوق تعاب أولن تتجاوز 
 مستقلين.

 

 المسؤوليات .4

 :ما يليأعضاء مجلس إدارة الصندوق  تتضمن مسؤوليات

ستثمار العقاري تحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا  للشروط واألحكام والئحة صناديق اال ضمان قيام مدير الصندوق بمسئولياته بالطريقة التي (أ)
 المتداولة؛ ةوتعليمات صناديق االستثمار العقاري

لتطوير واتفاقيات اعتماد العقود الجوهرية والقرارات والتقارير المتعلقة بالصندوق بما في ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر، اتفاقيات ا (ب)
 حفظ واتفاقيات التسويق وتقارير التقييم؛ال

 اعتماد هذه الشروط واألحكام وأي تعديالت عليها؛ (ج)

 اعتماد أي تضارب في المصالح يتم اإلفصاح عنه من جانب مدير الصندوق؛ (د)

 اعتماد تعيين المحاسب القانوني للصندوق الذي يسميه مدير الصندوق؛ (ه)

ال/مكافحة اإلرهاب اإلبالغ عن جرائم مكافحة غسل األمو ومسؤوللتزام التابع لمدير الصندوق االجتماع مرتين على األقل سنويا  مع مسئول اال (و)
 لضمان امتثال مدير الصندوق للقواعد واللوائح المعمول بها؛

 ضمان إفصاح مدير الصندوق عن كافة المعلومات الجوهرية إلى مالكي الوحدات وغيرهم من المعنيين؛ (ز)

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

 

م على تنفيذ ويقدم مدير الصندوق كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بأمور الصندوق إلى جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق لمساعدته
 الواجبات المنوطة بهم.
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 الصناديق األخرى المدارة من قبل أعضاء مجلس إدارة الصندوق .5

 لتالي يوضح عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق في صناديق االستثمار األخرى كما يلي:الجدول ا

 

 المنصب المدير صناديق االستثمار األخرى اسم العضو

الدكتور عبدالرؤوف سليمان 
 باناجه

 المرن لألسهم السعودية سدكو كابيتالصندوق 

 ةصندوق )سدكو كابيتال( العقاري األول للتطوير حسب المالءم

 1صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 

 2صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 

 م األوروبيةهلي للمتاجرة باألسهصندوق األ

 م الخليجيةسهللمتاجرة باأل ليهألاصندوق 

 السعوديةم سهباألللمتاجرة  ليهألاصندوق 

 العالميةم سهباألللمتاجرة  ليهألاصندوق 

 السعودية المتوسطةألسهم الشركات  ليهألاصندوق 

 األمريكيةم سهباألللمتاجرة  ليهألاصندوق 

 م األسواق الناشئةسهللمتاجرة بأ ليهألاصندوق 

 اآلسيوية الباسيفيكيةم سهباألللمتاجرة  ليهألاصندوق 

 للعقار العالمي ليهألاصندوق 

 الرعاية الصحيةم سهبأللمتاجرة  ليهألاصندوق 

 بيعيةالعالمي للموارد الط ليهألاصندوق 

 الشركات الصاعدةم سهبأللمتاجرة  ليهألاصندوق 

 الخليجي للنمو والدخل ليهألاصندوق 

 العالمي للنمو والدخل ليهألاصندوق 

 م السعوديةسهالمرن لأل ليهألاصندوق 

 سدكو للتطوير السكني ليهألاصندوق 

 للطروحات األولية ليهألاصندوق 

 سدكو كابيتال

 سدكو كابيتال

 سدكو كابيتال

 دكو كابيتالس

 األهلي المالية

 األهلي المالية

 األهلي المالية

 األهلي المالية

 األهلي المالية

 األهلي المالية

 األهلي المالية

 األهلي المالية

 األهلي المالية

 األهلي المالية

 األهلي المالية

 األهلي المالية

 األهلي المالية

 األهلي المالية

 األهلي المالية

 األهلي المالية

 لي الماليةاأله

 عضو مستقل ورئيس مجلس إدارة الصندوق

 عضو مستقل ورئيس مجلس إدارة الصندوق

 عضو مستقل ورئيس مجلس إدارة الصندوق

 عضو مستقل ورئيس مجلس إدارة الصندوق

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 ستقلعضو م

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 المرن لألسهم السعودية سدكو كابيتالصندوق  السيد طارق حسين لنجاوي

 صندوق )سدكو كابيتال( العقاري األول للتطوير حسب المالءمة

 1صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 

 2صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 

 سدكو كابيتال

 سدكو كابيتال

 سدكو كابيتال

 سدكو كابيتال

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 عضو مستقل

 المرن لألسهم السعودية سدكو كابيتالصندوق  السيد سامر أبو عكر

 صندوق )سدكو كابيتال( العقاري األول للتطوير حسب المالءمة

 1صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 

 2ابيتال للدخل العقاري صندوق سدكو ك

 سدكو كابيتال

 سدكو كابيتال

 سدكو كابيتال

 سدكو كابيتال

 عضو غير مستقل

 عضو غير مستقل

 عضو غير مستقل

 عضو غير مستقل

 -- -- ال يوجد المهندس سعيد باعارمة

 صندوق )سدكو كابيتال( العقاري األول للتطوير حسب المالءمة المهندس نواف جمجوم

 1بيتال للدخل العقاري صندوق سدكو كا

 2صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 

 سدكو كابيتال

 سدكو كابيتال

 سدكو كابيتال

 عضو غير مستقل

 عضو غير مستقل

 عضو غير مستقل
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 مدير الصندوق والمستشار المالي المشارك (ن)

 وعنوانه والمستشار المالي المشاركاسم مدير الصندوق  .1

 تصاد والتنمية لألوراق المالية )سدكو كابيتال(الشركة السعودية لالق االسم:

 مبنى سدكو، الدور الثاني العنوان:

 أسواق البحر األحمر 

 8و 7بين البوابات 

 طريق الملك عبد العزيز

  13396ص.ب. 

  21493جده، 

 المملكة العربية السعودية 

 + 966 12 690 6555هاتف: 

 + 966 12 690 6599فاكس: 

 ww.sedcocapital.comwالموقع االلكتروني: 

 

 مدير الصندوق كشخص مرخص له .2

رخص ألنظمة المملكة وهو مرخص من الهيئة "كشخص مرخص له" بموجب الئحة األشخاص الم مدير الصندوق هو شركة مساهمة مقفلة مسجلة وفقا  
ـ )الموافق 21/5/1426بتاريخ  1-83-2005لهم الصادرة عن مجلس الهيئة طبقا  لنظام السوق المالية وذلك بقرار رقم   م( بموجب ترخيص28/6/2005ه

 م(. 19/4/2009هـ )الموافق 23/4/1430خ بتاري 11157-37رقم 

تقدم الشركة خدمات سدكو كابيتال هي شركة متخصصة في مجال إدارة الثروات مقرها الرئيسي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. و إلى أنويشار 
 . ات وتمويل الشركات وخدمات الحفظ لألفراد من ذوي الثروات الكبرى والمكاتب والشركات العائليةإدارة األصول واالستشار

 

 خدمات مدير الصندوق .3

لسوق المالية وذلك يعيّن مدير الصندوق مدير محفظة استثمارية مسجل لدى هيئة السوق المالية وفقا  لالئحة األشخاص المرخص لهم والصادرة من هيئة ا
 ى إدارة أصول الصندوق.لإلشراف عل

 سوف يُقدم مدير الصندوق الخدمات اإلدارية التالية وخدمات أخرى للصندوق بما يشمل، دون حصر، ما يلي:

 تحديد الفرص االستثمارية وتنفيذ عمليات بيع وشراء أصول الصندوق؛ (أ)

 رية ألعمال الصندوق؛وضع إجراءات اتخاذ القرارات التي ينبغي إتباعها عند تنفيذ القضايا الفنية واإلدا (ب)

 إطالع هيئة السوق المالية السعودية حول أي وقائع جوهرية أو تطورات قد تؤثر على أعمال الصندوق؛ (ج)

 االلتزام بجميع األنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية المتعلقة بعمل الصندوق؛ (د)

 شروط واألحكام؛إدارة أصول الصندوق بشكل يحقق مصلحة المستثمرين وفقا  لل (ه)

 ضمان قانونية وسريان جميع العقود المبرمة لصالح الصندوق؛ (و)

 تنفيذ استراتيجيات الصندوق الموضحة في هذه الشروط واألحكام؛ (ز)

 الترتيب والتفاوض وتنفيذ وثائق تسهيالت الدين المتوافقة مع ضوابط االستثمار الشرعية نيابة عن الصندوق؛ (ح)

 ية؛صندوق والحصول على موافقتهم أن هذه الشروط واألحكام متوافقة مع ضوابط االستثمار الشرعتعيين هيئة الرقابة الشرعية لل (ط)

 الترتيب والتفاوض وتنفيذ عقود مدراء األمالك ومدراء تشغيل العقارات بالنيابة عن الصندوق؛ (ي)

 اإلشراف على أداء األطراف التي يتعاقد معها الصندوق من الغير؛ (ك)

 انتهائه؛ترتيب تصفية الصندوق عند  (ل)

 ل؛تزويد مجلس إدارة الصندوق بجميع المعلومات الالزمة المتعلقة بالصندوق لتمكين أعضاء المجلس أداء مسؤولياتهم بشكل كام (م)

 التشاور مع مجلس إدارة الصندوق لضمان االمتثال للوائح هيئة السوق المالية وهذه الشروط واألحكام. (ن)

 

 خسائر يتكبدها الصندوق كنتيجة إلهمال مدير الصندوق الجسيم أو سوء سلوكه المتعمد.كما يتحمل مدير الصندوق المسئولية عن أي 

 

 التضاربات الجوهرية في المصالح  .4

اط تجاري يقر مدير الصندوق بعدم وجود أي تضارب مصالح مع أي طرف ذو عالقة حتى تاريخ هذه الشروط واألحكام ولم يحدد مدير الصندوق أي نش
 س إدارة مدير الصندوق من شأنها أن تتضارب مع مصالح الصندوق.أو مصلحة ألعضاء مجل

 الح(.)ر( من هذه الشروط واألحكام )تضارب المص2تم تحديد حاالت التضارب المحتملة في المصالح بين مدير الصندوق والصندوق في الفقرة 
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مدير الصندوق  لذي يملك فيه وحدات بالصندوق. وال يكون لدائنيلن يكون لمدير الصندوق أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبات ضدها، إال للحد ا
 أي مصلحة في أي أصول بالصندوق.

 

 التفويض للغير .5

لمذكورة. ويجوز اعن تعيين أي طرف )بما في ذلك تابعيه( للقيام بأي من مسؤولياته  يكون مدير الصندوق مسئوال  عن إدارة الصندوق، ويكون مسئوال  
 الغير لتوفير الخدمات وتفويض صالحياته للغير من أجل تعزيز أداء الصندوق.  لمدير الصندوق تعيين

 

  االستثمار في الصندوق .6

سبته وحدة )ما ن 000,500,2 لاير سعودي وهي تعادل 000,000,52  بحصة نقدية تساويكمستثمر سوف يشترك مدير الصندوق  الطرح، فترة خالل
يحق ه نأ دراج. علما  إلمن تاريخ ا شهرأ تةلمدة س حظر تداول الوحدات المخصصة لمدير الصندوق من إجمالي رأس مال الصندوق( وسيتم 4،16%

ي استثمار له في الصندوق بعد اإلدراج، شريطة أن يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أفي  جديدة لتقديره الخاص، تداول وحدات لمدير الصندوق ،وفقا  
 خص اإلفصاح المالي. الصندوق في نهاية كل سنة مالية في مل

ي مدير الصندوق ، يحق لألطراف ذوي العالقة ولموظفي ومديري ووكالء مدير الصندوق والصناديق والمحافظ الخاصة تحت إدارته )باستثناء موظفة  إضاف
ها من وقت وحدات والتصرف بالذين يكونوا أعضاء في مجلس إدارة الصندوق( االشتراك في الصندوق خالل فترة الطرح وبعد االدراج والحصول على 

 آلخر.

 

 أمين الحفظ (س)

 شركة اإلنماء لالستثمار  :االسم

 20، الطابق 2برج العنود   :العنوان

 طريق الملك فهد  

  العليا  

  66333ص.ب.   

 11576لرياض ا  

  المملكة العربية السعودية  

  www.alinmainvestment.com  الموقع اإللكتروني:

 الشركات من أكثر أو واحدة الحفظ أمين ويمتلك 09134-37 رقم الترخيص بموجب" له مرخص شخص" كـ المالية السوق هيئة من مرخص الحفظ أمين
 ملكيتها تثبت نظامية صكوك بموجب الصندوق أصول ملكية لتحوز"( خاص غرض ذات شركة" تَُكْونْ  منها واحدة كل) المحدودة المسؤولية ذات السعودية
 من قدر أقصى ستوفر كما النظامي واالمتثال الضريبية الكفاءة على الهيكلة هذه مثل تحافظ وسوف. مقرض بنك بإسم مسجلة تكن لم ما لألصول القانونية
 أمين لدائني يكون ولن. للوحدات محتمل كمالك بصفته إال الصندوق، أصول في مطالبة أو حق أي الحفظ ألمين يكون ولن. للمستثمرين القانونية الحماية

  .الصندوق أصول من أي في حق أي لحفظا
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 المدير اإلداري (ع)

 سدكو كابيتال  : االسم

 مبنى سدكو، الدور الثاني  :العنوان

 أسواق البحر األحمر   

 8و 7بين البوابات   

 طريق الملك عبد العزيز

  13396ص.ب.   

  21493جده،   

 المملكة العربية السعودية    

   www.sedcocapital.com  الموقع االلكتروني:

مدير اإلداري يجوز لمدير الصندوق أن يقوم بتغيير الو يتحمل المدير اإلداري مسئولية معالجة طلبات االشتراك وحساب صافي قيمة أصول الصندوق.
ير. ويجوز للمدير م إشعار مالكي الوحدات وهيئة السوق المالية عند التغيالخاص بالصندوق من وقت آلخر بناء  على موافقة مجلس إدارة الصندوق. ويت

 اإلداري تعيين مديرين إداريين فرعيين من وقت آلخر، ويتحمل المدير اإلداري أي رسوم أو أتعاب مستحقة لهم. 

 

 المحاسب القانوني (ف)

 كى بي ام جي الفوزان والسدحان            : االسم

 ركز الظهران التجاريم            :العنوان

 ؛ مبنى أ9الدور                              

 شارع االمير سلطان  

 55078ص.ب.   

 21534جدة   

 المملكة العربية السعودية  

 www.kpmg.com.sa :الموقع االلكتروني

. ويتم إشعار مالكي جلس إدارة الصندوق وهيئة السوق الماليةيجوز لمدير الصندوق أن يقوم بتغيير المحاسب القانوني الخاص بالصندوق بناء  على موافقة م
 الوحدات عند التغيير في الرسوم.

 

 القوائم المالية  (ص)

لسنة المالية لها من تاريخ ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة األولى لتأسيس الصندوق والتي تبدأ ا 31يناير وتنتهي في  1تبدأ السنة المالية للصندوق من 
 .م2018ديسمبر  31وتنتهي بتاريخ  اإلقفال

لمالية السائدة في المملكة للمعايير المحاسبية وا يقوم مدير الصندوق بإعداد القوائم المالية للصندوق ومراجعتها من قبل المحاسب القانوني للصندوق وفقا  
الستثمار العقاري مجانا  ( من الئحة صناديق ا24ندوق حسب المادة )سيقوم مدير الصندوق بإتاحة القوائم المالية السنوية المراجعة للص العربية السعودية.

( 25ك الوحدات خالل )ماّل ( يوما  من تاريخ نهاية السنة المالية للصندوق، كما سيقوم مدير الصندوق بإتاحة القوائم المالية األولية المفحوصة ل40خالل )
وتنتهي الفترة المالية  م،2018 لقوائم. كما سيتم إصدار أول قوائم مالية مراجعة للصندوق في نهاية عاميوما  من تاريخ نهاية الفترة األولية المعد عنها تلك ا

  ديسمبر من كل عام ميالدي.  31لحسابات الصندوق في 

  

http://www.stage.sedcocapital.com/
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 تضارب المصالح  (ق)

 :اآلتيمدير الصندوق االلتزام ب مع عدم اإلخالل بما ورد أعاله، يُعد أي تعامل للصندوق مع أي طرف ذي عالقة تضاربا  في المصالح وعلى

 .اإلفصاح عن أي تضارب في المصالح لمجلس إدارة الصندوق (1

 .اإلفصاح عن أي تضارب مصالح في شروط الصندوق وأحكامه وتقاريره الدورية (2

 اإلفصاح فورا  عن أي تضارب في المصالح، قد ينشأ أثناء عمل الصندوق. (3

 

ارب في المصالح بين مدير الصندوق كما بتاريخ هذه الشروط واألحكام، فإنه ال يوجد في الوقت الحالي أي تضبناء  على المعلومات التي نمت إلى معرفة 
ات التابعة له الصندوق وأي طرف آخر. علما  أنه قد ينشأ أو يقع تضاربا  في المصالح من وقت آلخر بين الصندوق من جهة ومدير الصندوق أو الشرك

ندوق تضارب ووكالئه من جهة أخرى، وغيره من الصناديق التي يقومون برعايتها أو إدارتها. إذا كان لدى مدير الصوموظفيه  و مسؤوليهومديريه 
يه حالة من اليوم الذي تنمو فأسبوعين لمجلس إدارة الصندوق خالل فترة  جوهري في المصالح مع الصندوق، فعليه أن يفصح عن ذلك بشكل كامل

حسن ق. وسوف يحاول مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق حل أي تضارب في المصالح عن طريق توخي الحكمة والتضارب إلى علم مدير الصندو
 النية وأخذ مصالح األطراف المتضررة ككل بعين االعتبار. 

ي معامالت أالسنوي وعن  وبعد أخذ مجلس إدارة الصندوق قرارا  بشأن تضارب المصالح، يقوم مدير الصندوق بنـشره في تقرير مجلس إدارة الصندوق
مل على وضع ينتج عنها تضارب مصالح محتمل. وسيقوم مدير الصندوق بأخذ اإلجراءات التي تضمن تحقيق مصلحة مالك الوحدات بالمقام األول، وسيع

ين آخرين ى مصالح مستثمرمصالح مالكي الوحدات بالصندوق فوق مصالح مدير الصندوق أو األطراف ذات العالقة، وعدم تغليب مصالح مستثمرين عل
 في نفس الصندوق.

 

 وبداية ، فقد حدد مدير الصندوق نقاط تضارب المصالح المحتملة التالية:

 

 استثمارات مشابهة الستثمارات سدكو كابيتال .1

خر ألهداف شكل أو بآتدير شركة سدكو كابيتال حسابها الخاص ومن المتوقع أن تستمر في إدارته، وكذلك تدير استثمارات ذات أهداف مماثلة ب
و كابيتال أو إحدى الصندوق، ومن بينها صناديق استثمارية أخرى التي يمكن أن تديرها أو ترعاها شركة سدكو كابيتال، أو التي قد تمتلك شركة سدك

 شركاتها التابعة فيها حصة من رأس المال.

تابعة لها في المستقبل واألحكام، فإنه يجوز لشركة سدكو كابيتال والشركات الباإلضافة إلى ذلك، فإنه رهنا  بالقيود المنصوص عليها في هذه الشروط 
مارية خاصة أو القيام برعاية صناديق أو استثمارات أخرى أو القيام بدور مدير الصندوق أو مدير االستثمار أو الشريك العام في صناديق استث

يضر هذا  ر في مشاريع مشابهة لتلك الموجودة في محفظة الصندوق، شريطة أالاستثمارات جماعية أخرى، ويجوز أن يستثمر واحد منها أو أكث
 النشاط اآلخر بنجاح الصندوق.

 

 تضارب المصالح فيما يتعلق بالمعامالت مع مدير الصندوق والشركات التابعة له .2

ة "سدكو كابيتال" ات األخرى التي تمتلك فيها شركقد يدخل الصندوق في معامالت مع مدير الصندوق أو الشركات التابعة له أو مع غيرها من الكيان
م أو من المتوقع أن تقوم بعض الشركات التابعة لشركة "سدكو كا بيتال" بتقديم خدمات معينة حقوقا  مباشرة أو غير مباشرة. فعلى سبيل المثال، قد تُقَّدِ

لصندوق عن جميع او المطور أو الوسيط. وسيتم اإلفصاح لمجلس إدارة للصندوق مثل المستشار المالي المشارك والمدير اإلداري أو مدير األمالك أ
قوقا  مباشرة أو غير المعامالت التي تتم ما بين الصندوق ومدير الصندوق والشركات التابعة له والكيانات التي تمتلك فيها شركة "سدكو كابيتال" ح

 مباشرة.

ر الصندوق ذالن الجهود المعقولة بحسن نية ليتم إعداد شروط االتفاقيات بين مديومع ذلك فإن مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق سوف يب
 لسوق.وأن تتماشى مع الشروط القياسية ل وفقا  لممارسات السوق المتعارف عليهاوالشركات التابعة له من جهة والصندوق من جهة أخرى 

 

 مجلس اإلدارة  .3

كون من أعضاء مح وتسويته. واعتبارا  من تاريخ الشروط واألحكام هذه، يكون مجلس اإلدارة يقوم مجلس اإلدارة باإلشراف على أي تضارب للمصال
ئحة صناديق معينين من قبل مدير الصندوق. ويكون على أعضاء مجلس اإلدارة واجب بذل العناية تجاه المستثمرين في الصندوق، وذلك بموجب ال

 كن لحل تضارب المصالح بحسن النية، كما يرونه مناسبا .االستثمار العقاري، باإلضافة إلى بذل أقصى جهد مم

 

 المعامالت الخاصة باألطراف ذوي العالقة .4

بما في ذلك )يمكن أن يقوم الصندوق، من وقت آلخر، بالدخول في تعامالت مع األطراف ذوي العالقة والشركات التابعة لتوفير خدمات للصندوق 
بناء  على شروط  ر معين. ويتعين أن يتم اإلفصاح عن تلك التعامالت إلى مجلس إدارة الصندوق وأن تتمالخدمات القانونية واالستشارية( أو لعقا

 السوق القياسية. 

 

 الصندوق التي يستحوذ عليهاكيفية تحديد قيمة المحفظة االستثمارية المبدئية  .5

قيمين المعتمدين لتحديد قيمة العقارات المكونة للمحفظة االستثمارية عين مدير الصندوق مقيمين اثنين مستقلين معتمدين من قٍبل الهيئة السعودية للم
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المحفظة االستثمارية اإلستحواذ على المبدئية التي على أساسها تم تحديد متوسط القيمة وسعر الشراء للمحفظة االستثمارية المبدئية. ومن المقرر أن يتم 
غ نقدي يدفعه الصندوق للعقارات المكونة للمحفظة االستثمارية المبدئية. ولتجنب الشك، يعتمد وذلك لقاء مبل المبدئية لتصبح جزءا  من أصول الصندوق

قيمة المحفظة االستثمارية المبدئية من مدير الصندوق على مقيمين اثنين مستقلين معتمدين من قٍبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتحديد متوسط 
  .في المصالح بهذا الخصوصتخفيف من أثر أي تضارب الأجل 

 

 رفع التقارير لمالكي الوحدات (ر)

 األحداث التي يجب رفع تقارير عنها .1

علومات التالية على يرفع مدير الصندوق تقارير إلى هيئة السوق المالية مباشرة ومالكي الوحدات، من خالل السوق المالية السعودية، ويفصح عن الم
 ن أي تأخير:الفور عن طريق الموقع اإللكتروني ودو

عمل أو أي أي تطور جوهري غير معروف للعامة قد يؤثر على أصول الصندوق أو األطراف المتعاقدة معه أو مركزه المالي أو المسار العام لل (أ)
قد يكون  ة أوتغيير آخر قد يؤدي إلى االستقالة الطوعية لمدير الصندوق من منصبه كمدير للصندوق والتي قد تؤثر بشكل معقول على سعر الوحد

 لها تأثير كبير على قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بأدوات الدين؛ 

فقا  ألحدث من إجمالي قيمة أصول الصندوق و %10أي معاملة لشراء أحد أصول الصندوق أو بيعه أو تأجيره أو رهنه بسعر يعادل أو يزيد على  (ب)
 مدققة أيهما أحدث؛  بيانات مالية مؤقتة مراجعة أو بيانات سنوية

أيهما أحدث؛  من صافي قيمة أصول الصندوق وفقا  ألحدث بيانات مالية مؤقتة مراجعة أو بيانات سنوية مدققة %10أي خسائر تعادل أو أكبر من  (ج)
 و

 أي تغييرات في تشكيل مجلس إدارة الصندوق أو لجانه )إن وجدت(؛  (د)

ة أصول من صافي قيم %5كيم أو وساطة حيث تكون القيمة المتضمنة تعادل أو أكبر من قضائية أو دعاوى تح ىأي نزاع بما في ذلك أي دعاو (ه)
 الصندوق وفقا  ألحدث بيانات مالية مؤقتة مراجعة أو بيانات سنوية مدققة أيهما أحدث؛ 

نوية مدققة سراجعة أو بيانات وفقا  ألحدث بيانات مالية مؤقتة م %10أي زيادة أو انخفاض في صافي قيمة أصول الصندوق تعادل أو تزيد على  (و)
 أيهما أحدث؛ 

 وفقا  ألحدث بيانات سنوية مدققة؛  %10أي زيادة أو انخفاض في إجمالي أرباح الصندوق تعادل أو تزيد على  (ز)

أي معاملة بين الصندوق وبين طرف ذي صلة أو أي ترتيب من خالله يستثمر الصندوق وطرف ذي صلة في مشروع أو أصل من أجل توفير  (ح)
 من إجمالي إيراد الصندوق وفقا  ألحدث بيانات سنوية مدققة؛  %1تمويل للصندوق بمبلغ يعادل أو يزيد على ال

 من إجمالي إيراد الصندوق وفقا  ألحدث بيانات سنوية مدققة؛  %5أي تعطل في أنشطة الصندوق األساسية يعادل أو يزيد على  (ط)

 للصندوق؛ للمحاسب القانوني أي تغيير  (ي)

 مين حفظ بديل للصندوق؛ أي تعيين أل (ك)

ؤثر سلبا  على إصدار أي حكم أو قرار أو أمر أو إعالن من جانب أي محكمة أو هيئة تحكيم، سواء في الدرجة األولى أو االستئناف، والذي قد ي (ل)
و بيانات أؤقتة مراجعة من صافي قيمة األصول وفقا  ألحدث بيانات مالية م %5استغالل الصندوق ألي جزء من أصوله بقيمة إجمالية تتجاوز 

 سنوية مدققة أيهما أحدث؛ 

 أي تغيير مقترح إلجمالي القيمة المستهدفة للصندوق. (م)

 

 التقارير السنوية .2

 لمعلومات اآلتية:يتولى مدير الصندوق إعداد تقارير سنوية واإلفصاح عنها لمالكي الوحدات من خالل موقعه اإللكتروني. وتتضمن التقارير السنوية ا

 األساسية التي يستثمر فيها الصندوق؛ األصول  (أ)

 األصول التي يستهدف الصندوق االستثمار فيها؛  (ب)

 توضيح للعقارات المستأجرة وغير المستأجرة فيما يتعلق بإجمالي األصول التي يمتلكها الصندوق؛  (ج)

 دوق( يفسر ما يلي:توضيح مقارن يغطي أداء الصندوق على مدار السنوات المالية الثالث السابقة )أو منذ نشأة الصن (د)

  صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية؛ 

  صافي قيمة األصول لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية؛ 

  أعلى وأدنى صافي قيمة أصول لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية؛ 

  عدد الوحدات الُمصدرة في نهاية كل سنة مالية؛ 

  توزيع الدخل لكل وحدة؛ 

 جمالي النفقات التي تحملها الصندوق.إو نسبة المصروفات 
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 ِسجل أداء يبين ما يلي: (ه)

  إجمالي العائد لمدة سنة وثالث سنوات وخمس سنوات )أو منذ نشأة الصندوق(؛ 

  إجمالي العائد السنوي لكل عام من األعوام العشرة الماضية )أو منذ نشأة الصندوق(؛ 

 لك، يفصح ها الصندوق لصالح األطراف األخرى على مدار العام. وباإلضافة إلى ذجدول يبين الرسوم واألتعاب والعموالت التي تكبد
 السجل عن أي ظروف تدعو مدير الصندوق للتنازل عن أي أتعاب أو تخفيضها.

 في حال حدوث تغييرات أساسية خالل الفترة ذات الصلة والتي تؤثر على أداء الصندوق؛  (و)

كذلك ذي يشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، الموضوعات التي ناقشها مجلس اإلدارة والتقرير السنوي لمجلس إدارة الصندوق وال (ز)
 القرارات التي أصدرها، بما في ذلك المسائل المتعلقة بأداء الصندوق وتحقيقه ألهدافه؛ 

 ا.وكيفية استغاللهبيان بالعموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة ذات الصلة يذكر بوضوح غرض العموالت  (ح)
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 معلومات أخرى (ش)

 اجتماعات مالكي الوحدات  .1

 يجوز لمدير الصندوق، بناء  على مبادرة منه، الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات.

مدير  أيام عمل من استالم طلب خطي من أمين الحفظ. ويتعين على 10يتعين على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون 
لك منفردا  أيام عمل من استالم طلب خطي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذي يم 10لصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون ا

 .على األقل من وحدات الصندوق %25أو يمتلكون مجتمعين 

لخاص بالسوق اني الخاص به وعلى الموقع اإللكتروني يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على الموقع اإللكترو
 21زيد عن تأيام عمل وال  10المالية السعودية، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

لُمقتَرح. كما يتعين اجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال يوم عمل من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعين أن يحدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد اال
يئة السوق على مدير الصندوق، في نفس وقت إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخطار إلى ه

 المالية.

 .ات الصندوقعلى األقل من قيمة وحد %51الذين يمتلكون مجتمعين يتحقق النصاب الالزم لعقد اجتماع لمالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات 
تروني الخاص في حال عدم تحقق النصاب الالزم، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن على موقعه اإللكتروني وعلى الموقع اإللك

 5لة ال تقل عن ي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهبالسوق المالية السعودية السوق المالية السعودية ومن خالل إرسال إخطار خط
ن الوحدات، مأيام عمل من تاريخ انعقاد االجتماع الثاني. وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين يمتلكون أي عدد 

 الحاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلين، نصابا  قانونيا .

على القرارات  وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. ويجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات ومداوالتها والتصويتيحق لكل مالك 
ك الوحدات صوتا  واحدا  من خالل االجتماعات عبر الهاتف عن بُعد وفقا  للشروط التي تحددها هيئة السوق المالية. إضافة ، تمثل كل وحدة يمتلكها مال

الي وحدات من إجم %50اجتماع مالكي الوحدات ويكون قرار مالكي الوحدات نافذا  رهنا  بموافقة مالكي الوحدات الذين يمتلكون أكثر من  في
 الصندوق والحاضرين في االجتماع سواء بصفة شخصية أو من خالل وكيل أو عبر االجتماع عبر الهاتف عن بُعد.

 

 حقوق مالكي الوحدات .2

ذلك، يتم الحصول  وق بأنه يحق لمالكي الوحدات التصويت على المسائل التي تُطَرح عليهم في اجتماعات مالكي الوحدات. وباإلضافة إلىيقر مدير الصند
، والذي يشمل ، فيما يتعلق بإجراء أي تغيير أساسي على الصندوقالصندوق من وحدات %50 من أكثرعلى موافقة أغلبية مالكي الوحدات الذين يملكون 

 يلي: ما
 

 التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته؛ 

 التغيير الذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق؛ 

  التغيير الذي قد يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق؛ 

  .أي زيادة في إجمالي القيمة المستهدفة للصندوق 

 

 شرعي وااللتزامالمراقب ال .3

 لشروط واألحكام.سوف يقوم الصندوق بالعمل وفقا  لمبادئ الشريعة اإلسالمية ووفقا  للضوابط الشرعية الواردة في الملحق )ب( من هذه ا

 

عية ابة الشرسوف تقوم شركة سدكو كابيتال )مدير الصندوق( بدور المراقب الشرعي للصندوق. ويوجد لدى شركة سدكو كابيتال وحدة الرق
 ية:ومستشار شريعة داخلي وهيئة رقابة شرعية. وبصفتها المراقب الشرعي، تقوم شركة سدكو كابيتال بتحمل المسؤوليات التال

 واألحكام. التأكد من أن استثمارات الصندوق متوافقة مع ضوابط االستثمار الشرعية المبينة في الملحق )ب( من هذه الشروط 

  شركة مستقلة.ترتيب التدقيق الشرعي من قبل 

 .اإلفصاح عن أي مخالفات شرعية لمستشار الشريعة الداخلي وهيئة الرقابة الشرعية 

 

عية بمراجعة هذه هيئة الرقابة الشرعية في شركة سدكو كابيتال. وقد قامت هيئة الرقابة الشرأعضاء ويوضح الملحق )ب( من هذه الشروط واألحكام 
ور ونفقات لصندوق وطرح الوحدات. وسيكون المراقب الشرعي للصندوق )مدير الصندوق( مسؤوال  عن أجالشروط واألحكام والموافقة على هيكل ا

الستثمارات والتمويل الرقابة الشرعية الخاصة بالصندوق بما في ذلك أتعاب هيئة الرقابة الشرعية والمدققين الشرعيين وعمليات الرقابة الشرعية وا
 إلسالمية.لضمان االمتثال للضوابط الشريعة ا

شرعي للصندوق في حال كانت أي عائدات أو غيرها من المبالغ التي تلقاها الصندوق ال تتوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية، يقوم المراقب ال
بل هيئة الرقابة الشرعية ن قلإلجراءات التي يتبعها مدير الصندوق والمعتمدة م )مدير الصندوق( باتخاذ الترتيبات الالزمة لتطهير مثل تلك المبالغ وفقا  

 من وقت آلخر. 
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 مدير األمالك .4

، ومتابعة دائمة عن الشؤون اإلدارية للعقارات، بما في ذلك وضع قواعد وسياسات اإلدارة مسؤوال  يقوم مدير الصندوق بتعيين مدير لكل عقار ليكون 
ل العوائد. ويحق ة الدورية واستغالل العقار على نحو فعال لتحقيق أفضللعقار وشؤون المستأجرين فيها، ومتابعة تحصيل اإليجارات، ومتابعة الصيان

ن يقوم بتعيين شركة لمدير الصندوق تغيير مدير األمالك من وقت آلخر بناء  على أدائه. ولتجنب الشك، يحق لمدير الصندوق أن يكون مدير األمالك أو أ
المستأجرين ية حادأوباعتبار أن العقارات محل استثمار الصندوق مقسمة بين عقارات ق. تابعة له لتكون مدير أمالك لواحد أو أكثر من أصول الصندو

لغير فيما يتعلق بالعقارات العالقة ويتم تعيين مدير أمالك من ا يذوعقارات متعددة المستأجرين، يتم إدارة العقارات أحادية المستأجرين من قِبل المستأجر 
 متعددة المستأجرين.

 

 المطورون .5

طور بإعداد خطة مدير الصندوق بالتعاقد مع مطور أو أكثر لكل عقار وحسب الحاجة في حالة وجود عقار تم تطويره من جانب الصندوق. ويقوم الم يقوم
ة، لة على حدرئيسية لكل مشروع، والحصول على جميع الموافقات الالزمة، والعقود مع استشاري التصميم واإلشراف على تصميم المشروع. وفي كل حا

تسلم المشروع المكتمل يجوز تعيين المطور للتعاقد مع المقاولين المطلوبين إلكمال المشروع وفقا  لتصميم المشروع المعتمد من مجلس إدارة الصندوق، وي
لمطور نيابة عن اتكون من المقاولين ويبدأ حمالت التسويق والمبيعات المتعلقة بالمشروع. ولتجنب الشك، يحق لمدير الصندوق تعيين شركة تابعة له ل

 الصندوق.

 

 نياآلخرالخدمات  يمزود .6

 بما في ذلك، يجوز لمدير الصندوق من وقت آلخر االستعانة باستشاريين إضافيين ومزودي خدمات آخرين خارجيين فيما يتعلق بأحد األصول أو أكثر،
ونيين وغيرهم. مهندسين المعماريين والمصممين والمستشارين القانعلى سبيل المثال وليس الحصر، مديري المنشآت ومديري المشاريع والمقاولين وال

ق لمدير الصندوق ولتجنب الشك، يح وفقا  لممارسات السوق المتعارف عليها.وسوف تتم االستعانة بأي طرف خارجي بموجب اتفاقية يتم التفاوض بشأنها 
 تعيين شركة تابعة له لتوفير هذه الخدمات إلى الصندوق.

 

 لشكاوىإجراءات ا .7

بقسم االمتثال  إذا كان لدى أي من مالكي الوحدات أسئلة أو شكاوى تتعلق بعمليات الصندوق خالل مدة الصندوق، على مالك الوحدات المعني االتصال
 +966 12 690 6628ومكافحة غسل األموال في سدكو كابيتال على هاتف رقم 

وتطبيقها على مالكي  ستخدمها مع عمالئها الحاليين. ويعتزم مدير الصندوق استخدام هذه السياسةتتبنى سدكو كابيتال سياسة إدارة شكاوى موثقة والتي ت
متثال ومكافحة وحدات هذا الصندوق. وعلى المستثمرين ومالكي الوحدات المحتملين الراغبين في الحصول على نسخة من هذه السياسة االتصال بقسم اال

 +966 12 690 6628ف رقم غسل األموال في سدكو كابيتال على هات

 

 تعديل شروط الصندوق وأحكامه (ت)

ة السوق المالية، شريطة يقوم مدير الصندوق بتعديل هذه الشروط واألحكام وفقا  لتقديره رهنا  بموافقة مجلس إدارة الصندوق وهيئة الرقابة الشرعية وهيئ
 (."السنوية التقارير" ضمن الباب الثاني ""2الفقرة )"ر  منصوص عليه فيالحصول على موافقة أغلبية مالكي الوحدات على أي تغيير أساسي مقترح 

ويعلن  تغيير. أيام عمل من تاريخ إجراء أي 10ويقدم مدير الصندوق لهيئة السوق المالية وأمين الحفظ نسخة معدلة من الشروط واألحكام في غضون 
لمالية السعودية ام على موقعه اإللكتروني وعلى الموقع اإللكتروني الخاص بالسوق امدير الصندوق أي تفاصيل متعلقة بالتغييرات في الشروط واألحك

 أيام عمل من تاريخ إجراء أي تغيير، بما في ذلك التحديثات السنوية الخاصة بأداء الصندوق. 10السوق المالية السعودية في غضون 

الخاص بالسوق  لشروط واألحكام على موقعه اإللكتروني وعلى الموقع اإللكترونيويعلن مدير الصندوق أي تفاصيل متعلقة بالتغييرات األساسية في ا
 أيام عمل من سريان أي تغيير. 10المالية السعودية قبل 

لمالية وهيئة السوق ا سيقوم مدير الصندوق بتعديل الشروط واألحكام وفقا  لتقديره بعد الحصول على اعتماد مجلس إدارة الصندوق وموافقة مالكي الوحدات
 .يوم عمل من كونها قيد التنفيذ 30والهيئة الشرعية. واشعار مالكي الوحدات بالتعديالت الهامة قبل 

والذي يشمل  من مالكي الوحدات على أي تغيير أساسي مقترح٪  50وفي حال كانت هذه التغييرات أساسية فإنه ينبغي الحصول على موافقة  أكثر من 
 :وليس بشكل حصري على التالي

 التغيير الجوهري في أهداف الصندوق وطبيعته. 

 .أي تغيير يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات او على حقوقهم المتعلقة بالصندوق 

 أي تغيير يكون له تأثير في مخاطر الصندوق. 

 .زيادة إجمالي رأس مال الصندوق بعد الطرح 

 

 النظام المطبق  (ث)

دات وشراؤها موافقة  ملزما  من الناحية القانونية بين مدير الصندوق وكل مالك للوحدات. ويعتبر االشتراك في الوحتُشكل هذه الشروط واألحكام عقدا  
 ضمنية على هذه الشروط واألحكام.
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 وتخضع هذه الشروط واألحكام وتُفسر وفقا  لألنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

ير السعوديين للعقار غقات باللوائح واألنظمة التي تحكم ملكية العقارات في المملكة، بما في ذلك نظام تملك يلتزم الصندوق واستثماراته في جميع األو
 واستثماره.

ة في هذه الشروط وسوف يسعى مدير الصندوق وكل مستثمر إلى الحل الودي ألي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الشروط واألحكام، وبالمسائل الوارد
ألوراق المالية اوفي حال وجود نزاع لم يتم التوصل لحل ودي بشأنه، فإنه يجوز ألي طرف إحالة هذا النزاع إلى هيئة الفصل في منازعات واألحكام. 

 التي أنشأتها هيئة السوق المالية.

اولة الصادرة عن هيئة ثمار العقارية المتدالشروط واألحكام مطابقة ألحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستهذه إن 
ويقر  .بالصندوق السوق المالية، ويقر مدير الصندوق بأن هذه الشروط واألحكام تحتوي على إفصاح كامل وصحيح بجميع الحقائق الجوهرية ذات العالقة

 لتي يتقاضاها، أو تتقاضها جهات أخرى.مدير الصندوق بأنه تم االفصاح عن جميع الرسوم، ومقابل الخدمات، والعموالت، واألتعاب ا
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 ملخص اإلفصاح المالي –الملحق أ 

 نوع وفئة الصندوق مقفل.  عامصندوق استثمار عقاري متداول 

 الوحدات يمالك على دوري دخل وتوزيع ودوريٍ، تأجيري دخل لتحقيققابلة  إنشائيا  على عقارات مطورة تطويرا   االستحواذ
 30دة مخالل  وذلك الصندوق مدة خالل( مدققة مالية قوائم آخر حسب)وذلك  الصندوق أرباح افيص من %90 عن يقل ال بما

 العقارية ألصولا بيع عن الناتجة مالية الرأس األرباح باستثناء وذلك ،كل سنة ميالدية من وديسمبريوم من نهاية شهر يونيو 
 .الوحدات مالكي مصالح يخدم بما في إضافية أصول في استثمارها يعاد قد والتي

 أهداف الصندوق

م مالية سنويا  من صافي أرباح الصندوق وذلك حسب آخر قوائ %90ال تقل نسبة األرباح الموزعة على مالكي الوحدات عن 
 مدققة.

 التوزيعات المستهدفة

 مقفل / غير مقفل  صندوق مقفل.

ب الحصول على مماثلة وفقا  لتقدير مدير الصندوق عق مدةلعاما  من تاريخ اإلدراج، وقابلة للتجديد  99تكون مدة الصندوق 
 موافقة هيئة السوق المالية.

 مدة الصندوق

 مدير الصندوق سدكو كابيتال.

 أمين الحفظ شركة اإلنماء لالستثمار.

التقدم لشراء  دمن قيمة مبلغ االشتراك، تُدفع عن %2يدفع المتقدمون لالستثمار في الصندوق رسوم إشتراك لمرة واحدة بنسبة 
. ولتجنب في الصندوق لإلشتراكإضافة لمبلغ االشتراك عند التقدم  الوحدات خالل فترة الطرح فقط. وتدفع رسوم االشتراك

 عن الوحدات المخصصة فعليا . الشك، تحتسب رسوم االشتراك

 رسوم االشتراك

خالل مدة  نويةلصندوق لمدير الصندوق أتعاب إدارة سمقابل إدارة أصول الصندوق ودفع كافة النفقات العامة للصندوق، يدفع ا
 .من صافي قيمة األصول %1الصندوق بمقدار 

دفع أول دفعة . وتُ قفالبشكل نصف سنوي ابتداء  من تاريخ اإل مقدما  وسدادها  احتسابهايتحمل الصندوق أتعاب اإلدارة ويتم 
لم يكن لدى  األيام التي مضت من السنة الميالدية. وفي حالألتعاب اإلدارة على أساس تناسبي بحيث يُؤخذ بعين االعتبار 

ة نقدية كافية لدى الصندوق سيولة نقدية كافية متوفرة لدفع أتعاب اإلدارة في موعدها، يتم تأجيل دفع األتعاب لحين توفر سيول
 الصندوق.

 أتعاب اإلدارة

 يستحق ة،الواحد للوحدة األسمية القيمة على سنوية تتوزيعا كصافي %7 نسبة تتجاوز نقدية توزيعات الصندوق حقق حال في
 عابأت احتساب ويتم سنوي بشكل تدفع والتي ،%7 عائد عن يزيد مبلغ أي من %20 بقيمة تحفيزية أتعاب الصندوق مدير
 من خصمت التي االداء أتعاب يخص وفيما المثال، سبيل وعلى. تقويمية سنة كل من ميالدي ديسمبر 31 في وتستحق األداء

 مدير يستحقف الواحدة، للوحدة االسمية القيمة على %8 يبلغ الصندوق عائد كان حال في أنه إلى فيشار النقدية، التوزيعات
 فال ،%7 يبلغ الصندوق عائد كان حال في أما .الوحدات لمالكي %8،7 الـ نسبة وتوزع %2،0 بنسبة أداء أتعاب الصندوق
 .%7 نسبة العائد يتجاوز لم حيث أداء، أتعاب أي الصندوق مدير يستحق

 وليس المثال سبيل على الصفقة تكاليف شاملة) العقارات بيع من المحققة مالية الرأس األرباح قيمة من %10 نسبة يستحق كما
 .لصندوقا أصول من صلأ( وذلك عند تاريخ بيع أي الصندوق عقارات بيع عند والبيع االستحواذ ورسوم الوساطة رسوم الحصر

تعاب األداء لحين حال لم يكن لدى الصندوق سيولة نقدية كافية متوفرة لدفع أتعاب األداء لمدير الصندوق، يتم تأجيل دفع أفي 
  توفر سيولة نقدية كافية لدى الصندوق.

 أتعاب األداء

. وبعد سوم تأسيس( لمرة واحدة كرسعودي لاير لفألاير سعودي )ثالثون  30,000بقيمة  وميدفع الصندوق ألمين الحفظ رس
 مائتي)لاير سعودي  000,200من صافي قيمة األصول، بما ال يقل عن  %04،0بواقع  سنوية رسومذلك، يستحق أمين الحفظ 

 (، تدفع بشكل نصف سنوي.سعودي لاير لفأ

دمة منه لمقويستحق أمين الحفظ الرسوم أعاله حسب ما تم التفاوض عليه بين مدير الصندوق وأمين الحفظ لقاء الخدمات ا
 تسجيلهامال لإلحتفاظ بملكية أصول الصندوق، بما في ذلك تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص والقيام بكافة اإلجراءات الستك

 من االحتفاظ بملكية أصول الصندوق. لتتمكن

 رسوم الحفظ

صندوق عليه أو يبيعه ال من سعر شراء أو بيع كل أصل عقاري يستحوذ %75،0يدفع الصندوق لمدير الصندوق رسوم بقيمة 
النظر عن أي  لقاء جهوده في إتمام عمليات البيع والشراء للعقار التابع للصندوق. ولتجنب الشك، تُستحق هذه الرسوم بصرف

 زيادة محققة في العائد للصندوق وال تستحق لقاء نقل ملكية المحفظة االستثمارية المبدئية. 

 رسوم االستحواذ والبيع

 وفقا   عليها التفاوض ويتم استثمار، كل على االستحواذ قيمة من %5،2 إلى تصل رسوم العقاري للوسيط الصندوق يدفع
 رسوم من نسبة قبض( العالقة ذات أطراف أو/و) الصندوق لمدير يحق الشك، ولتجنب. عليها المتعارف السوق لممارسات
 لدفع نتيجة المصالح في تضارب أي نشوء حال وفي. دئيةالمب االستثمارية المحفظة على الرسوم هذه تستحق وال. الوساطة
 .المصالح تضارب وحل االستحواذ بعملية المتعلقة التفاصيل كافة عن اإلفصاح يتم عالقة، ذات طرف ألي وساطة رسوم

 سوم وساطةر
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رض شركة ذات غمن كل مبلغ يحصل عليه كتمويل للصندوق أو أي  %25،1يدفع الصندوق لمدير الصندوق رسوم تبلغ نسبة 
تكون وخاص خالل مدة الصندوق )دون أي رسوم أو هوامش ربح(، وذلك مقابل جهوده في هيكلة وتوفير التمويل للصندوق. 
ب التقييم هذه الرسوم مستحقة الدفع فور إتمام أي صفقات تمويل، وهي تغطي رسوم الترتيب المستحقة للبنك المقرض وأتعا

 ة الجدوى المتعلقة بالتمويل.واألتعاب القانونية ورسوم دراس

 رسوم ترتيب التمويل

 ،سنوي فنص بشكل تُدفع الصندوق، أصول قيمة صافي من سنويا   %05،0 بقيمة سنويا   رسما   اإلداري للمدير الصندوق يدفع
 أصول مةقي صافي احتساب الحصر وليس المثال سبيل على اإلدارة األعمال جميع لقاء اإلداري للمدير الرسوم هذه وتستحق
 .الحسابية الدفاتر وحفظ المحاسبية العمليات متضمنة يومي بشكل الصندوق عمليات دارةإو دوري بشكل الصندوق

 رسوم الخدمات اإلدارية

 قد تيوال ،(سعودي لاير لفأ وثمانون خمسة) سعودي لاير 85,000 بقيمة سنوية تعابأ القانوني للمحاسب الصندوق يدفع
 ذات اليةالم السوق هيئة ولوائح لمتطلبات طبقا عنها اإلفصاح ويتم السوق في السائدة األسعار بحس آلخر وقت من تتغير
 .العالقة

 أتعاب المحاسب القانوني

 ألي الصندوق نم تُدفع أمالك إدارة أتعاب أي حول التفاوض ويتم المستأجرين المتعدد العقار على األمالك إدارة أتعاب تستحق
 أي عن لصندوقا إدارة مجلس إلى اإلفصاح نويتعيّ . عليها المتعارف السوق لممارسات وفقا   الصندوق ديرم نهيعيّ  أمالك مدير
 األمالك إدارة أتعاب تتضمن ال الشك، ولتجنب. له التابعة الشركات من أي أو الصندوق مدير عليها يحصل األمالك إدارة أتعاب
 ثابت مبلغ ليست هي بالتالي التأجير، متحصالت مجمل من ثابتة عاقديةت كنسبة األتعاب هذه وتحسب. التشغيل إدارة تكاليف

 ألي الصندوق من تُدفع أمالك إدارة أتعاب أي حول التفاوض يتم وحيث. اإليجار قيمة إجمالي تغير مع يتغير تقديري مبلغ نماإو
 التأجيري خلالد من %7 نسبة تتجاوز ال أنها إال ،اعليه المتعارف السوق لممارسات وفقا   الصندوق مدير يعينه أمالك مدير
 .العالقة ذات للعقار

 :كالتالي هي المبدئية االستثمارية للمحفظة مالكاأل دارةإ تعابأ أن يذكر

 األتعاب األمالك إدارة مدير العقار اسم

 المحصلة يجاراتاإل من %5 *المرافق لخدمات المحمل شركة الجزيرة السكني  مجمع

 ل الروضة لألعما مركز
 وتسويق لتنمية الصفا سقيفة شركة
 المحدودة العقار

  المحصلة يجاراتاإلمن  5،3%

السنة األولى في  يجارإمن قيمة  5%
 الشاغرة   مساحاتال جيرأبتحال قام 

من  %5،1تحفيز قدرها  أتعاب
 األولى للسنة يجاريةاإل القيمة جماليإ

 من األمالك إدارة مدير تمكن حال في
عند تجديد عقد  يجاريةاإل القيمة زيادة

 يجارإ

 لألعمال الخالدية مركز
 وتسويق لتنمية الصفا سقيفة شركة
 المحدودة العقار

 المحصلة  يجاراتاإل من 5،3%

األولى في  السنة يجارإمن قيمة  5%
 الشاغرة   مساحاتال بتاجيرحال قام 

من  %5،1تحفيز قدرها  أتعاب
 األولى للسنة يجاريةاإل القيمة جماليإ
 من األمالك إدارة مدير تمكن حال يف

عند تجديد عقد  يجاريةاإل القيمة زيادة
 يجارإ

 .المرافق لخدمات المحمل شركة في ومباشر مسيطر شريك هو الصندوق لمدير مباشر غير شريك أن إلى ويشار* 

 أتعاب إدارة األمالك

ال يشمل ومن قيمة التطوير فقط  %5،1رسوم بنسبة  في حال قيام الصندوق بأنشطة التطوير العقاري، يستحق مدير الصندوق
ب الصفقة قيمة األرض في كل مشروع تطوير عقاري وذلك مقابل قيامه بأمور عدة، ومنها على سبيل المثال ال الحصر، ترتي

لشك، ال تنطبق ب االعقارية بما في ذلك إيجاد العقار المناسب والمستاجر المناسب واالشراف على إدارة عمليات التطوير. ولتجن
لمالكي الوحدات  . وفي حال نشوء فرصة استثمار تطوير عقاري يتم اإلفصاحإنشائيا  هذه الرسوم على العقارات المطورة تطويرا  

 .االستثمار هيكلة رسومعن 

 رسوم هيكلة االستثمار

سوق المتعارف ا وفقا  لممارسات الفي حال قيام الصندوق بأنشطة التطوير العقاري، يستحق المطور رسوما  يتم التفاوض عليه
. وفي حال ئيا  إنشاعليها دون أي حد أدنى أو أقصى لها. ولتجنب الشك، ال تنطبق هذه الرسوم على العقارات المطورة تطويرا  

 نشوء فرصة استثمار تطوير عقاري يتم اإلفصاح لمالكي الوحدات عن أتعاب المطور.

 أتعاب المطور

 سعودي( لف لايرأ ثالثونلاير سعودي ) 30,000ضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين مبلغ وقدره  يدفع الصندوق أتعاب ألع
 تجنبا  و. لف لاير سعودي( سنويا  أ ستون) سعوديلاير  60,000تعاب مجلس إدارة الصندوق ألكل عضو، ولن تتجاوز  سنويا  

 لألعضاء غير المستقلين.تعاب أللشك لن يدفع الصندوق أي 

ضاء مجلس إدارة أتعاب أع
 الصندوق
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 راكميت بشكل تُحتسب سنويا ،( سعودي لاير وخمسمائة آالفلاير سعودي )سبعة  7,500 بقيمة رقابية رسوم الصندوق يدفع
 .سنوي أساس على وتُدفع تقويم يوم كل في

 رقابية رسوم

 تقويم ميو كل تراكمي بشكل تُحتسب ،سنويا  ( سعودي لاير آالف)خمسة  سعودي لاير 5,000 بقيمة نشر رسوم الصندوق يدفع
 .المطالبة عند وتُدفع

 نشر رسوم

( سعودي لاير لفألاير سعودي )ثالثون  30,000يدفع الصندوق رسوم رقابة شرعية وهي عبارة عن مبلغ مقطوع بقيمة 
ساوية على أساس لى أقساط متسنويا  حسبما يتم اإلتفاق عليه بين مدير الصندوق والمراقب الشرعي. وتُدَفع الرسوم المذكورة ع

ة أخرى فيما ربع سنوي. وتدفع الرسوم للمراقب الشرعي الذي يكون مسؤوال  عن دفع المبالغ لهيئة الرقابة الشرعية وأي جه
 يتعلق بأي أمور تتعلق بأحكام الشريعة.

 الشرعي المراقبأتعاب 

 المالية السعودية: يدفع الصندوق الرسوم اآلتية للتسجيل في مركز اإليداع لدى السوق

ت وبحد لاير سعودي )اثنان لاير سعودي( لكل مالك وحدا 2( باإلضافة إلى سعودي لاير لفألاير سعودي )خمسون  50,000
جل لمالكي سعودي( تُدَفع إلى السوق المالية السعودية في مقابل إنشاء س لاير لفألاير سعودي )خمسمائة  500,000أقصى 

 الوحدات؛ و

اء على قيمة سعودي( سنويا  في مقابل إدارة سجل لمالكي الوحدات، وقد تتغير بن لاير لفأ ربعمائةأ سعودي )لاير 400,000
 إجمالي رأس مال الصندوق.

 وتكون الرسوم المذكورة عرضة للتعديل كما يتم تحديده من قبل السوق المالية السعودية.

 رسوم مركز اإليداع

)رسوم إنشاء ملكية 
 الوحدات(

 فع رسوم اإلدراج اآلتية من الصندوق:يتم د

 سعودي( رسوم إدراج أولية؛ و لاير لفألاير سعودي )خمسون  50,000رسوم اإلدراج االولي: 

 لاير لفألاير سعودي )خمسون  50,000بحد أدنى  ،من القيمة السوقية للصندوق سنويا  ٪0،03رسوم استمرار اإلدراج: 

 (.سعودي لاير لفأ سعودي )ثالثمائة لاير 300,000وبحد أقصى  سنويا  ( سعودي

 وتكون الرسوم المذكورة عرضة للتعديل كما يتم تحديده من قبل السوق المالية السعودية.

رسوم اإلدراج في السوق 
 المالية السعودية

 

 ارةدا تكاليف الحصر ال الذكر سبيل على منها أخرى ورسوم أتعاب مباشر غير أو مباشر بشكل الصندوق على يترتب قد
 تطبيقها حال في) والزكاة المحاميين وأتعاب الصندوق عليه يستحوذ الذي العقار على التأمين ورسوم الخدمات وتكاليف التشغيل
 الحكومية ألتعابوا البلديات وأتعاب( الوحدات لمالكي الخاصة الزكاة ذلك يشمل وال لةاوالمتد العقاري اإلستثمار صناديق على

 وفي. داخليةال الديكورات ومهندسين المعماريين والمهندسين احينالمسّ  وأتعاب الهندسي االستشاري بوأتعا التثمين وأتعاب
 مجلس ةموافق على الحصول بعد ومشاريعه بالصندوق المتعلقة الفعلية والمصاريف الرسوم إال خصم يتم لن األحوال جميع
 وذلك ،سنويا   الصندوق أصول قيمة جماليإ من٪ 1 نسبته ما المصاريف هذه مثل تتجاوز أال المتوقع ومن. الصندوق إدارة
 .مدققة مالية قوائم آخر بحسب

 مصاريف أخرى

 والضريبة الزكاة من مسؤوليات مالكي الوحدات.نها أسدادها حيث و أة يبالضر أولن يقوم مدير الصندوق باحتساب الزكاة 
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 مثال الحتساب الرسوم المتكررة -)أ( ملحق تابع 

 عوديسلاير  600,000,000صافي قيمه اصول الصندوق ريف التي يتم تحميلها على الصندوق على اساس مبلغ االشتراك االفتراضي وبافتراض المصا

 لاير سعودي 1,000,000 االفتراضياالشتراك  مبلغ

 لاير سعودي سنويا   400 (%40،0رسوم الحفظ )كحد أقصى 

  سعودي سنويا  لاير 500 (%05،0) رسوم الخدمات اإلدارية

 لاير سعودي سنويا   142 سعودي لاير 85000أتعاب مراقب الحسابات 

 60,000مجلس ادارة الصندوق عضاء أأتعاب 

لاير سعودي لكل عضو لف أ 30لاير سعودي )
 مستقل(

 لاير سعودي سنويا   100

 لاير سعودي سنويا   50 سعودي لاير 30,000 الشرعي المراقبأتعاب 

في السوق المالية السعودية  رسوم االدراج
 من القيمة السوقية للصندوق 03،0%

 لاير سعودي سنويا   300

 لاير سعودي سنويا   1,000 (%1،0رسوم أخرى بحد )

 لاير سعودي سنويا   12,492 السنوية المتكررة الرسوم والمصاريف إجمالي

  ٪1،25 إجمالي الرسوم والمصاريف السنوية المتكررة

على عائد  التوزيعات المتوقع )بناء  إجمالي قيمة 
اإليجار التقديري بعد المصاريف المباشرة 

 (%41،7لألصول العقارية 
 لاير سعودي 74,100

)بناء  على عائد  المتوقع قيمة التوزيعاتصافي 
 (%10،6اإليجار التقديري 

 لاير سعودي 61,000

)بناء  على عائد  المتوقع قيمة التوزيعاتصافي 
 (%10،6تقديري اإليجار ال

6،10٪   

 20,000 (٪2رسوم االشتراك ) 
لها على الصندوق ال يتم تحوي -لاير سعودي 

 ويتحملها المشترك مباشرة

 سعودي سنويا   لاير 10,000 (%1تعاب االدارة )أ
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 الصناديق العقارية اتضوابط الشرعية الستثمارال –الملحق ب 

 .سالمية فقطة تمويل تقليدي، في حين أنه يجوز التعامل بصيغ التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلال يجوز للصندوق االستفادة من أي عملي .1

 .ال يسمح باستخدام األدوات المالية التقليدية كالعقود اآلجلة، أو الخيارات، أو عقود المقايضة وغيرها في إدارة الصندوق .2

ت التأمين(، ويستثنى ستأجرين يقوموا بتقديم خدمات مالية تقليدية )كالبنوك، شركات السمسرة، شركاال يحق للصندوق االستثمار في العقارات التي تضم م .3

 .منها التي تعمل بالضوابط الشرعية

 .هاال يحق للصندوق االستثمار في عقارات تضم مستأجرين مشاركين في أنشطة غير متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية كالموسيقى وغير .4

خاص به، يجب أن ال ( أعاله، وال يمكن إنهاء العقد ال4أو  3د عقار يحتوي على مستأجر يعتبر مشاركا  في األنشطة الواردة في الفقرتين )في حال وجو .5

أي عقد إيجار يتم إبرام  والنهاية العقد، ال يتم التجديد لذلك المستأجر  وعند ،من إيرادات ذلك العقار %10يتجاوز إجمالي اإليراد غير الشرعي ما نسبته 

 .الشرعيمع أي مستأجر آخر ال يخضع لضوابط الصندوق 

  .، إن وجديةالغير شرعي من المحفظة االستثمار الجزءيقوم الصندوق بتطهير 

 

 لسدكو كابيتـــالالشرعية  هيئة الرقابةتم إعتماده من قبل 
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 هيئة الرقابة الشرعية –الملحق ب تابع 

 :أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

  ومن أشهر علماء االقتصاد اإلسالمي ، أستاذ االقتصاد اإلسالمي في جامعة الملك عبد العزيز بجدة سابقا  رئيسا   –القري محمد بن على /الدكتورالشيخ ،

 في العالم، ويحمل درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا.

  المجلس الشرعي االستشاري للبنك المركزي الماليزي وهيئة األوراق المالية في ماليزيا وهيئات  رئاسة ، ويتولى حاليا  عضوا   –الدكتور/ محمد داود بكر

م من جامعة الكويت وقد حصل بعد ذلك على درجة الدكتوراه من جامعة سانت 1988الخدمات المالية في البوان. حصل على أول مؤهل علمي في عام 
الدكتور محمد في السابق منصب نائب رئيس الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا. ويتمتع بعضوية  م. وشغل1993آندروز في المملكة المتحدة عام 

 العديد من الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية.

 ل منصب أستاذ ، وهو أستاذ بكلية الشريعة في جامعة الكويت، يحمل الدكتوراه من جامعة األزهر، ويشغعضوا   –عبد العزيز بن خليفة القصار  /الدكتور

  مساعد بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية، وهو عضو الهيئة الشرعية لعدة شركات استثمارية أخرى في دول الخليج.
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 آلية االشتراك في الصندوق –الملحق ج 

 :الصندوق في لالشتراك العامة الشروط

ن ال أليتمكن من االشتراك في الصندوق و  المالية سامبا مجموعةأو  لراجحيا مصرف ى البنك األهلي التجاري أولد يتعين أن يكون المستثمر عميال   .1
حكام عن يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمستثمر منذ اكتتابه في طرح جرى حديثا . يوقع العميل على نموذج االشتراك والشروط واأل

، كما يمكنه إجراء ذلك من خالل القنوات البديلة عن المالية سامبا مجموعةأو  الراجحي رفمصطريق فرع البنك المستلم وهو البنك األهلي التجاري أو 

 مصرفالخاصة بالبنك األهلي أو  الصرف اآللي أو أجهزة www.samba.comأو  www. alrajhibank.comأو  www.alahlionline.com اإللكترونيطريق الموقع 

أو  (114629922) الراجحي مصرفلالمصرفي  اتف( أو اله920001000اتف المصرفي للبنك االهلي )أو اله المالية سامبا مجموعةأو  الراجحي
، ليتم خصم مبلغ االشتراك أو جزء منه بحسب الحال من حساب العميل باإلضافة إلى خصم (800 124 2000) المجاني الهاتف رقم علىسامبا فون 

 .رسوم االشتراك

 .اقة الهوية الوطنية )للسعوديين( أو اإلقامة )للمقيمين(المفعول مثل بط سارية براز هويةإ .2

ر ( سنة أو سجل األسرة في حالة القصّ 18) –( سنة 15ر يقوم الولي بإبراز الهوية الوطنية للقصر بين )و في حال االشتراك ألي من التابعين أو القصّ  .3

 لي السعودي( أو اإلقامة )للولي المقيم(.( سنة و التابعين باإلضافة إالى بطاقة الهوية الوطنية )للو15أقل من )

 كالتالي:( المستثمر من الهوية موقعة صورة+  معبأ كامال  وموقع االشتراك نموذج+  موقعة واألحكام الشروط(كاملة  االشتراك مستندات تقديم .4

 واألحكام الشروط(كاملة  االشتراك تمستندا الجهات المستلمة، فيجب تقديمحدى إإذا كان المستثمر سوف يتقدم باالشتراك عن طريق فرع  (أ)
 .الجهات المستلمةحدى إوتسليمها لموظف ( المستثمر من الهوية موقعة صورة+ معبأ كامال  وموقع  االشتراك نموذج+  موقعة

كام بالضغط واألح حدى الجهات المستلمة، فيجب أن يقبل الشروطإذا كان المستثمر سوف يتقدم باالشتراك عن طريق الموقع اإللكتروني إل (ب)
 .كامال  على الموقع االشتراك تعبئة نموذجباإلضافة إلى الصندوق  وأحكام على المربع بأنه موافق ويقبل شروط

م االجهات المستلمة، فيجب أن يقبل الشروط واالحكحدى إبالخاصة  الصرف اآللي أجهزة إذا كان المستثمر سوف يتقدم باالشتراك عن طريق (ج)
 .ف اآللياكامال  على الصر االشتراك ف اآللي وتعبئة نموذجابع الخطوات التي سيوضحها الصراتف اآللي حسب تاعلى الصر

م احدى الجهات المستلمة، فيجب أن يقبل الشروط واالحكإإذا كان المستثمر سوف يتقدم باالشتراك عن طريق الهاتف المصرفي الخاص ب (د)
 .االشتراك عميل ويتبع الخطوات التي سيوضحها الهاتف المصرفي لتعبئة نموذجبالضغط على الرقم الذي سوف يطلبه الهاتف المصرفي من ال

 

 :وكيل الطرحآلية االشتراك في الصندوق من خالل 

 واألحكام الشروط على الحصول – األولى الخطوة

 خالل: من واالحكام الشروط من نسخة على الحصول باالشتراك الراغبين بإمكان

 هات المستلمةحدى الجإمن خالل زيارة موقع  .1

 www.sedcocapital.com  ابيتالشركة سدكو ك – الصندوق لمدير اإللكتروني الموقع زيارة .2

 الجهات المستلمةحدى إفروع حد أزيارة  خالل من .3

. 3) الصندوق في لالشتراك العامة الشروط"عليها كما هو موضح في  ةالصندوق والموافق وأحكام شروط على االطالع الصندوق في باالشتراك يرغب من على
 كاملة(" االشتراك مستندات تقديم

 

 االشتراك نموذج تعبئة – الثانية الخطوة

، كما يمكنه أو مجموعة سامبا الماليةالراجحي  مصرفالجهات المستلمة وهم البنك األهلي التجاري وحدى إعن طريق فرع  االشتراك نموذج على المستثمر يحصل
الجهات حدى إالجهات المستلمة أو الهاتف المصرفي لدى حدى إبأو أجهزة الصرف اآللي الخاصة  اإللكتروني يلة عن طريق الموقعإجراء ذلك من خالل القنوات البد

 ."كاملة( االشتراك مستندات . تقديم3الصندوق ) في لالشتراك العامة كامال ، كما هو موضح في "الشروط االشتراك نموذج تعبئة على المستثمر ويتوجب المستلمة،
 .سيتم خصم مبلغ االشتراك أو جزء منه بحسب الحال من حساب العميل باإلضافة إلى خصم رسوم االشتراك

 بعد نموذج االشتراك في الواردة البيانات تعديل المستثمر يستطيع ولن االكتتاب. أليام األخير العمل يوم انتهاء بعد بنكي تحويل أو اشتراك طلب أي قبول يتم ولن
 .وتأكيده عليه الموافقة بعد االشتراك إلغاء يمكن ال كما جديد، بطلب والتقدم االشتراك إلغاء سليمه. ويمكنت أو ارساله
 .والوثائق المطلوبة االشتراك متطلبات واستكمال تسليم مراعاة فئاتهم بمختلف المستثمرين على يجب الحاالت، جميع وفي

 

 االشتراك استالم تأكيد – الثالثة الخطوة

 الجوال رقم لىإ نصية رسالة خالل من للعميل الصندوق في االشتراك طلب استالم تأكيد بإرسال المستلمة الجهات حدىإ ستقوم لكتروني،إ بشكل االشتراك حال في
 .اإللكتروني االشتراك خاصية خالل من المسجل

 المستثمر بتزويد االشتراك، مستنداتل المستلم المستلمة، الجهات حدىإ لدى الموظف فسيقوم الشركة، مقر إلى ورقيا   المستندات تقديم خالل من االشتراك حال وفي
 .ورقيا   االشتراك تأكيد بإشعار

 .لقبوله تأكيدا االشتراك طلب استالم يعني وال
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 االشتراك طلب قبول  –الرابعة  الخطوة

 وجود أو المتطلبات كامل االشتراك طلب استيفاء عدم حال وفي ( أيام عمل،5شتراكه خالل خمسة )ايخطر وكيل الطرح والجهات المستلمة المستثمر بتأكيد أو رفض 
 المتطلبات الستكمال اإللكتروني االشتراك خاصية خالل من المسجل الجوال رقم لىإ نصية رسالة خالل من أو االلكتروني عبر البريد العميل شعارإ يتم مالحظات، أي

 .االشتراك طلب بقبول المستثمر إشعار سيتم مكتمال   الطلب كان حال وفي المشترك،شعار إ من عمل يوم خالل

 

 التخصيص شعارإ – الخامسة  الخطوة

 سيتم الطرح، فترة إقفال تاريخ من عمل أيام عشرة خالل المحددة التخصيص آللية وفقا   الطرح وكيل قبل من للمستثمرين  الوحدات وتخصيص الطرح فترة إقفال بعد
 .المستلمة الجهات حدىإل االلكتروني الموقع خالل من الوحدات وتخصيص النهائية الطرح نتائج وإعالن اليةالم السوق هيئة شعارإ

 

 دراجواإل الفائض رد  –السادسة  الخطوة

 أن على االشتراك، ورسوم المخصصة الوحدات قيمة خصم بعد وذلك حسم أي دون المشتركين إلى الفائض رد يتم عمل، أيام بخمسة النهائي التخصيص إعالن بعد
 المالية السوق شركة خالل من المستلمة الجهات حدىإل التابعة المرخصة الوساطة شركة لدى للمشتركين االستثمارية المحافظ في المخصصة الوحدات ادراج يتم

 .تداول السعودية

 

 :المستثمر فئة حسب التالية المستندات إرفاق يتم

 

 :رينالمستثم جميع من المطلوبة المستندات

 واألحكام الشروط من موقعة نسخة. 

 كامل بشكل أ  ومعب موقعا   االشتراك نموذج 

 

 :ألفرادل المطلوبة المستندات

 المفعول سارية للمقيمين مقيم هوية من صورة أو للسعوديين الوطنية الهوية من صورة 

 

 :للشركات المطلوبة المستندات

 الشركة ختم مع التجاري السجل من صورة 
 الشركة ختم مع األساسي والنظام التأسيس دعق من صورة 
 المفوض من وموقعة الشركة، ختم مع بالتوقيع المفوض هوية من صورة 

 

 :ستثماراالستثمارية الراغبة باال للصناديق المطلوبة المستندات

 
 الشركة ختم ستثمار معالصندوق الراغب باال لمدير التجاري السجل من صورة 
 الشركة ختم الصندوق الراغب باإلستثمار مع األساسي اموالنظ التأسيس عقد من صورة 
 ستثمارالصندوق الراغب باال النشاط ممارسة ترخيص من صورة 
 ستثمارباالالصندوق الراغب  الخاصة واألحكام الشروط من صورة 
 ستثمارالصندوق الراغب باال طرح على المالية السوق هيئة موافقة من صورة 
 المفوض من الشركة، وموقعة ختم مع يعبالتوق المفوض هوية من صورة 

 

 :االستثمارية للمحافظ المطلوبة المستندات

 االستثمارية المحفظة صاحب هوية من صورة 
 الشركة ختم مع المحفظة لمدير التجاري السجل من صورة 
 الشركة ختم مع المحفظة لمدير األساسي والنظام التأسيس عقد من صورة 
 المحفظة لمدير النشاط ممارسة ترخيص من صورة 
 االستثمارية المحفظة إدارة اتفاقية من صورة 
 المفوض من موقعةالشركة و ختم مع بالتوقيع المفوض هوية من صورة 
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 :هامة مالحظات

 أي أخطاء عن ينتج قد البنك االهلي ما يتحمل وال تقديمها، يتم التي والوثائق المسجلة البيانات صحة من التأكد العميل على يجب. 
 أو اختالف بالزيادة أي وجود حال في االشتراك طلب رفض وسيتم المنفذة، البنكية الحواالت مع االشتراك طلب قيمة تطابق مراعاة العميل على يجب 

 ان.النقص
 العميل بإسم كيالحساب البن يكون أن ويجب الصندوق، في االشتراك عند لدينا المسجل الحساب غير حساب من تحويله يتم مبلغ أي قبول عدم/رفض سيتم. 
 االلكتروني البريد خالل من أو الهاتف رقم عبر مع احدى الجهات المستلمة التواصل يرجى استفسارات أي وجود حالة في. 
 طلق في وبصرف النظر عن استالم نموذج طلب االشتراك الموقع أو استيفاء أي متطلبات أخرى، فإن مدير الصندوق أو البنك المستلم يحتفظ بالحق الم

( كون اشتراك المستثمر يسبب مخالفة ألنظمة ولوائح مؤسسة النقد العربي 2( كون المشترك شخصا  محظورا ، و/أو )1رفض أي اشتراك في حال )
خالفة شروط لنظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية أو لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية أو مأو السعودي أو الصندوق أو مديره 
لمالك الوحدات اآلخرين أو الصندوق. وفي حال رفض طلب االشتراك، يرد مدير الصندوق للمستثمر مبلغ االشتراك  وأحكام الصندوق أو يسبب ضررا  

تثمارية في مركز اإليداع ورسوم االشتراك. وبعد االشتراك، ال يحصل المستثمر على شهادة ملكية للوحدات االستثمارية، وإنما يتم قيد جميع الوحدات االس
 .لدى شركة السوق المالية السعودية
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 نموذج طلب االشتراك –الملحق د 
 نموذج اشتراك صندوق سدكو كابيتال ريت )الصندوق(

 لاير سعودي ١0 :سعر الوحدة

 من مبلغ االشتراك  %2 :رسوم االشتراك

 نموذج طلب اشتراك في صندوق سدكو كابيتال ريت

 قاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية()صندوق استثمار ع

رمز شركة الوساطة  التاريخ:

 المرخص لها: 

 رمز الجهة المستلمة:  رمز الفرع: اسم الفرع:

NCBK 

RJHISARI 

SAMBSARI 

 رقم المرجع:

 

 

 

   معلومات المشترك - الرئيسي لألفراد   آلية االشتراك

لسعوديين يتم االشتراك من قبل األفراد ا .1

ومواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين 

إقامة نظامية والمؤسسات والشركات وصناديق 

االستثمار وغيرها من الكيانات واألشخاص 

االعتبارية القائمة في المملكة العربية السعودية، 

بموجب هذا النموذج والذي يتوفر لدى جميع 

)البنك األهلي التجاري فروع الجهات المستلمة 

 المالية( سامبا و مصرف الراجحي ومجموعة

 500الحد األدنى لالشتراك للفرد الواحد هو  .2

  وحدة ومضاعفاته 50لاير سعودي ، أي 

مليون  100الحد األعلى لالشتراك هو مبلغ  .3

 ريـال سعودي.

ال يقبل الطلب ما لم ترفق معه المستندات التالية  .4

 :بحسب فئة المستثمر

يع المستندات المطلوبة من جم (أ)

  المستثمرين:

بشكل  أ  ومعبنموذج االشتراك موقع ا  (ب)

 .كامل

 :المستندات المطلوبة لألفراد / المقيميين (ج)

صورة من الهوية الوطنية للسعوديين  (د)

ودفتر العائلة في حالة وجود تابعين 

ويضاف لهم جدول به ضمن نموذج 

–العالقة  -االكتتاب خانات )االسم

الهوية( أو صورة من هوية مقيم 

يمين سارية المفعول وصورة من للمق

 .إقامة التابعين له

 :المستندات المطلوبة للشركات (ه)

صورة من السجل التجاري مصادق من  (و)

 .الشركة

صورة من عقد التأسيس والنظام  (ز)

 .األساسي مصادق عليهما من الشركة

صورة من هوية المفوض بالتوقيع  (ح)

مصادق من الشركة، وموقعة من 

 .المفوض

للصناديق  المستندات المطلوبة (ط)

 :االستثمارية

 :األولاالسم  اسم األب: سم الجد:ا اسم العائلة:

 الجنس:)  ( ذكر )  ( انثى نوع الهوية: األسرة سجل)  ( هوية وطنية  )  ( هوية مقيم  )  (  

 رقم الهوية: مكان الميالد:                     الجنسية:              تاريخ الميالد:       

 العنوان:

 ص.ب :المدينة الرمز البريدي: الدولة:

 رقم الجوال البريد االلكتروني:

 األسرة سجلالمضافين للطلب والمشمولين في  األسرةأفراد  صلة القرابة رقم الهوية

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

 للشركات والصناديق العقارية

 اسم المشترك: 

 ندوق استثماري     )    ( أخرى:نوع الهوية: )   (  سجل تجاري     )   ( ترخيص     )    (  ص

 رقم الهوية: صدار:تاريخ اإل تاريخ االنتهاء:

 ص.ب  المدينة: الرمز البريدي: الدولة:

 رقم الهاتف: رقم الجوال: لكتروني:البريد اإل

 معلومات االشتراك:

 المعلومات رقما   كتابة   الوحدة

 عدد الوحدات:   وحدة

 مبلغ االشتراك:   ر.س

 رسوم االشتراك:   ر.س

 إجمالي المبلغ:   ر.س

 في حال اختالف القيمة المدخلة رقما  وكتابة، سيتم اعتماد القيمة المدخلة كتابة . مالحظة:
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صورة من السجل التجاري لمدير الصندوق مع ختم 

 .مصادق من الشركة

صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي لمدير 

 .الصندوق مصادق عليهما من الشركة

 .صورة من ترخيص ممارسة النشاط لمدير الصندوق

 .صورة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق

هيئة السوق المالية على طرح صورة من موافقة 

 .الصندوق

صورة من هوية المفوض بالتوقيع مصادق من 

 .الشركة، وموقعة من المفوض

 :المستندات المطلوبة للمحافظ االستثمارية -و

 صورة من هوية صاحب المحفظة االستثمارية. 

  صورة من السجل التجاري لمدير المحفظة

 .مصادق من الشركة

 النظام األساسي صورة من عقد التأسيس و

 .لمدير المحفظة مصادق عليهما من الشركة

  صورة من ترخيص ممارسة النشاط لمدير

 .المحفظة

 صورة من اتفاقية إدارة المحفظة االستثمارية. 

  صورة من هوية المفوض بالتوقيع مصادق من

 الشركة، وموقعة من المفوض.

مالحظة هامة: إن إكمال النموذج اليعني بالضرورة 

ب االشتراك في الصندوق، وان قبول قبول طل

االشتراك يخضع لتقدير مدير الصندوق واستيفاء 

األحكام الواردة في شروط وأحكام الصندوق. 

وسيخطر وكيل الطرح و الجهات المستلمة كل مستثمر 

أيام عمل من تاريخ إقفال فترة الطرح بقبول  5خالل 

طلب االشتراك أو رفضه، والوحدات التى تم قبولها 

ى حالة العمالء األفراد سيتم تخصيصها جميع ف

الوحدت للمكتب الرئيسي وفى حالة وجود رد فائض 

صيصها مضافا خوهو يمثل قيمة الوحدات التي لم يتم ت

اليها رسم االشتراك الخاص بتلك الوحدات سيتم عكسها 

لحساب المكتتب وذلك بعد إعالن التخصيص النهائي 

 بخمسة أيام عمل

  (الحساب نفس صاحب هو المكتتب يكون ان البدمعلومات الحساب البنكي )

 اسم صاحب الحساب:

 رقم الحساب البنكي )آيبان(: 

 حالة الوكالة:في 

 اسم الوكيل:

 رقم السجل المدني للوكيل: :وكالةرقم ال

 ص.ب المدينة: الرمز البريدي: الدولة:

 رقم الهاتف: رقم الجوال: لكتروني:البريد اإل

 الموافقة 

 االسم.......................................       التوقيع..............................

 ر بصحة البيانات المسجلة والوثائق التي تم تقديمها للجهة المستلمة، وأقر/نقر بأنني/أننا قد حصلت/حصلنا على نسخة شروط وأحكام صندوقأق

 صندوق سدكو كابيتال ريت والمالحق الخاصة بها وقمت/قمنا باالطالع عليها وفهم ما جاء فيها وقبولها.

مملكة العربية السعودية: أقر بأنه اليوجد لدي أي محفظة استثمارية مع أي شخص مرخص له من هيئة إذا كان العميل غير سعودي ومقيم في ال

سامبا /السوق المالية باستثناء شركة األهلي المالية )االكتتاب عن طريق البنك األهلي(/ الراجحي المالية )االكتتاب عن طريق مصرف الراجحي(

 ا المصرفية(كابيتال )االكتتاب عن طريق مجموعة سامب

 مالحظة: لن يستطيع المستثمر تعديل البيانات الواردة في نموذج االشتراك بعد إرساله أو تسليمه للجهة المستلمة.

 اسم المشترك / الوكيل: التاريخ: التوقيع:

 تفويض

 ( لالكتتاب في الصندوقأعالهأفوض الجهة المستلمة بخصم المبلغ من حسابي لديها)المذكور 

 اسم المشترك / الوكيل: يع المشترك / الوكيل:توق

 الستعمال الجهة المستلمة

 استلمنا من المشترك                                                   مبلغا وقدره رقما )                      ( لاير سعودي فقط

 كتابة:

ون نفس رقم الحساب خصما من حسابه لدينا رقم:البد ان يك :الخصم بتاريخ

   أعالهالمذكور 

 .وقد تمت مراجعة المعلومات الشخصية للمشترك / المشتركين الواردة بالهوية / هوياتهم والتعليمات الخاصة بهذا االشتراك

 اسم الموظف المسؤول: التوقيع:

 ختم الجهة المستلمة:


