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صندوق سدكو كابيتال ريت 
2022الربع الثاني -البيان الربع سنوي 

أهداف الصندوق وسياسة التوزيعات 

مدةخاللالصندوقأرباحصافيمن%90عنيقلالبماالوحداتمالكيعلىدوريدخلوتوزيعودورٍي،تأجيريدخللتحقيققابلةإنشائيا  تطويرا  مطورةعقاراتعلىاالستحواذ
يوم40خاللتوزيعهاوتاريخاستحقاقهاوتاريخاألرباحعنباإلعالنالصندوقمديريقومأنالمتوقعومنالتوزيعات،عناإلعالنتاريخمنعمليوم90مدةخاللوذلكالصندوق

مصالحيخدمبماافيةإضأصولفياستثمارهايعادوالتيالعقاريةاألصولبيععنالناتجةماليةالرأساألرباحباستثناءوذلكميالدية،سنةكلمنوديسمبريونيوشهرنهايةمنعمل
.الوحداتمالكي

حقائق أساسية عن الصندوق

ريال سعودي600,000,000حجم الصندوق عند اإلدراج

وحدة60,000,000عند اإلدراجعدد الوحدات

ريال سعودي1,175,000,000حجم الصندوق بعد زيادة حجم األصول

وحدة117,500,000عدد الوحدات بعد زيادة حجم األصول

الريال السعوديعملة الصندوق

جدة، المملكة العربية السعوديةالمقر الرئيسي

2018أبريل 1تاريخ بدء العمليات 

2018مايو1تاريخ إدراج الصندوق في السوق المالية

عاما  من تاريخ اإلدراج99مدة الصندوق
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لنسبة اإلشغاالعقار#

100%الرياض-برج الحياة للشقق الفندقية 1

100%الرياض-هايبر بنده 2

%98الرياض-مجمع الجزيرة السكني 3

%100جدة-مبنى النيابة العامة 4

%87جدة-مركز الخالدية لألعمال 5

%100جدة-هايبر بنده 6

%90جدة-مركز الروضة لألعمال 7

%100الدمام-المبنى المؤجر للبنك السعودي الفرنسي 8

%100الدمام-الريان -هايبر بنده 9

%100الدمام-الحكير تايم 10

%100الخبر-أجدان ووك 11

%100الرياض-مدارس المناهج 12

%100الرياض-مدارس دار البراءة 13

%100الرياض-مدارس أمجاد قرطبة األهلية 14

%100الرياض-مدارس العليا األهلية 15

%100الرياض-مركز الحمراء بالزا 16

%97الرياض-مركز عرقة بالزا 17

%100الدمام-مركز اكسترا 18

%100الدمام-النور -هايبر بنده 19

%100مجمع أجدان الترفيهي20

نسبة اإلشغال

أداء سعر الوحدة
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أجدان الترفيهي
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Market Price Fair Value NAVالسعر السوقي للوحدةالقيمة االسترشادية للوحدة



صندوق سدكو كابيتال ريت 
2022الربع الثاني -البيان الربع سنوي 

أنأوبذلكيتعلقمافيعليهيعتمدأنأو.كانأّيا  عقدأيإبرامأساس(منهجزءأيأو)كلهيشكلأاليجبكماطريقة،بأيالصندوقفيللمشاركةالصندوقمديرجانبمنتوصيةأومشاركةأوبيععرضالمستندهذايمثلال:هامةإشعارات
حيث.استثماريقرارأيذاتخاقبلاستثماريةكفرصةالصندوقهذاتناسببمدىمؤهلاستثماريمستشارباستشارةواألخذكاملةواألحكامالشروطهذهقراءةالمحتملينالمستثمرينعلىويجب.ذلكمنناشئةاتفاقيةأيإلبرامحافزيكون

باستخدامالوثيقةهذهدادإعتم.الصندوقفياستثماربأيالمرتبطةالمخاطرلتحملاالستعدادلديهميكونأنالمحتملينالمستثمرينعلىيجبثمومن.المستثمرينجميعيناسبالوقدالمخاطر،بعضعلىالصندوقفياالستثمارينطوي
واألحكامالشروطلىعاالطالعيرجىولهذا.ذلكمنبأيتتعلقأومحتوياتهمنأيأوالتقريرهذااستخدامعنتنتجخسائرأواستثماريةقراراتأوقانونيةتبعاتأيعنمسؤوليتهيخليالصندوقمديرإن.موثوقةمصادرمنومعلوماتبيانات
ناالسابقاألداءيعتبروال.مستقبليةماليةتوقعاتمنأييتحققأالالمحتملمنإنحيثالصندوقفياالستثمارعلىالمنطوية.الرئيسيةالمخاطرتحديدودونذلكفيبما وتوزيعاتالوحدات،قيمةنخفضتفقد.المستقبليةللنتائجضما 

ا،ترتفعأنيمكنكماوعمالتها،الصناديقوأسعاراألرباح، بالنسبةالصعبمنيكونفقدالسائلة،غيرالماليةباألوراقيتعلقوفيما.دخلهاأوأسعارهاأوالماليةاألوراققيمةعلىبالسلبالعمالتأسعارعلىتطرأالتيالتغيراتتؤثروقدأيض 
المالرأسمنجزءستخدميقدكمااألرباحتوزيعاتدخليتذبذبوقد.إضافيةمصاريف/رسومتطبيقيتموقدلها،تتعرضالتيالمخاطرمدىأوقيمتهاحولموثوقةمعلوماتعلىوالحصولمنهاأرباحتحقيقأوالماليةالورقةبيعللمستثمر
.بهاوقبولهالصندوقواحكامشروطعلىباطالعهالمستثمرمنإقرارالصندوقفياالستثماريعد.األرباحتوزيعاتدخللدفعالمستثمر

+  655969012966: فاكس+ 655569012966: هاتف| 21493جدة 13396. ب. ص| البرج الجنوبي، رد سي مول، طريق الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية | 11157-37ترخيص هيئة السوق المالية سدكو كابيتال 
info@sedcocapital.com: البريد االلكتروني

المصروفات واألتعاب اإلجمالية
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الحد األعلىلالنسبة إلجمالي األصوالقيمةالوصف

من الدخل التأجيري للعقار% 7ال تتجاوز %1,576,3290.08مصاريف تشغيلية

مالية من صافي أصول الصندوق حسب آخر تقييم وفقا  آلخر قوائم% 1%2,796,0640.15أتعاب اإلدارة 

ال ينطبق%5,808,6520.31تكاليف التمويل

ال ينطبق%274,5500.01أتعاب مهنية 

مالية من صافي أصول الصندوق حسب آخر تقييم وفقا  آلخر قوائم% 1%0.61-(11,512,686)مصاريف أخرى 

ال ينطبق%8,138,0580.43واإلطفاءاتاالستهالكات

-%7,080,9670.37إجمالي المصروفات

2021الربع األول2021الربع الثاني 2021الربع الثالث 2021الربع الرابع 2022الربع األول 

20,268,7509,750,0009,750,0009,150,0009,150,000إجمالي األرباح الموزعة في الربع

117,500,00060,000,00060,000,00060,000,00060,000,000عدد الوحدات القائمة

0.17250.16250.16250.15250.1525قيمة الربح الموزع لكل وحدة 

%1.62%1.62%1.81%1.81%1.91دوقنسبة التوزيع من صافي أصول الصن

2021أبريل 202105يونيو 202130سبتمبر 202130ديسمبر 202228أبريل 11تاريخ االستحقاق

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

تغييرات أساسية أو غير أساسية تؤثر في عمل الصندوق 

يهيالترفأجدانمجمععلىاالستحواذاتفاقيةتوقيععنالصندوقمديرأعلنالفترة،خالل
قانونيكمحاسبالمهنيةللخدماتويونغارنستشركةتعيينعنأيضا  وأعلنالخبر،بمدينة

.جيإمبيكيعنبديال  للصندوق

10.16الوحدة بنهاية الربعسعر

  0.57الدخل التأجيري للوحدة

 6,581,126التأجيري على سعر الوحدةالدخل

0.65%صافي قيمة أصول وحدات الصندوقإلى نسبة المصروفات واألتعاب اإلجمالية

0.37%نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق

2024ديسمبر 31: تاريخ استحقاقها|  ال ينطبق  : مدة انكشافها|  %  42حقاقهانسبة االقتراض من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق ومدة انكشافها وتاريخ است

 1,061,577,530"القيمة الدفترية " صافي قيمة أصول وحدات الصندوق 

 9.0347"القيمة الدفترية " صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة 

 1,084,930,297*صافي قيمة أصول وحدات الصندوق بالقيمة العادلة لالستثمارات العقارية

 9.2334صافي القيمة العادلة ألصول الصندوق للوحدة

1,897,464,808إجمالي قيمة أصول الصندوق 

، 2021ديسمبر 31صافي قيمة أصول الصندوق بالقيمة العادلة مبنية على آخر تقييمات معلنة لالستثمارات العقارية كما في * 

المؤشرات المالية

22C44

أحداث الحقة

قديةنأرباحتوزيععنالصندوقمديرأعلنالتقرير،هذالتاريخالحقةفترةفي
وحدةلكلالموزعالربحقيمةبلغتحيثسعودي،ريال20,562,500بقيمة

ماأي%1.750هوللوحدةاألوليالسعرإلىونسبتهاسعودي،ريال0.1750
.سنويأساسعلى%7.00يعادل


