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الصندوقمديركلمة

التقريرالوحداتمالكيالسادةإلىنقدمأنسرورنادواعيلمنإنه
اطاتالنشأهميتضمنوالذيريتكابيتالسدكولصندوقالسنوي

اإلضافةبالعقاريةالصندوقمحفظةعنالتشغيليةوالنتائجواإلنجازات
.2021ديسمبر31فيالمنتهيةللفترةالماليةالقوائمإلى

دوقالصنأصولقيمةإجماليزيادةعمليةبإتمامالصندوقمديرقام
مدارس:وهيللدخلمدرةعقارات8علىاالستحواذخاللمنبنجاح

بالزا،الحمراءمركز،اكسترامركزاألهلية،البراءةدارمدارسالمناهج،
ركزوماألهليةقرطبةأمجادومدارسبنده،هايبراألهلية،العليامدارس

موزعةللدخل،مدراً عقار19منحالًياالمحفظةتتكون.بالزاعرقة
.(٪22)وجدة(٪35)الشرقيةوالمنطقة(٪43)الرياضبينجغرافًيا

(٪28)التجزئةقطاعاتتضمحيثقطاعيبتنوعالمحفظةتتمتع
(٪4)والسكنية(٪20)والمكاتب(٪22)والترفيه(٪23)والتعليم

.(٪3)والضيافة

بلغالعام،خاللالمحفظةواجهتالتيالتحدياتمنالرغمعلى
بنهايةمقارنة%4.5قدرهابزيادةأي%98.5اإلشغالنسبةمتوسط
.2020ديسمبر

بعقودالمحفظةمن%74يعادلماالمستأجرأحاديةالعقاراتتمثل
بعقودمؤجرة%26واالستقرار،لتحقيقومتزايدةاألجلطويلةإيجار

وزنيالالمتوسطبلغكما.النموفرصيدعممماالمستأجرينمتعددة
.أعوام8.8اإليجارعقودالنتهاء

اثنينبلقمنالصندوقألصولالعادلةالسوقيةالقيمةمتوسطقّدرت
فيكماسعوديريالمليون1،656.6بقيمةالمستقلينالمقيمينمن
يمةالقفيالزيادةإلىرئيسيبشكلالزيادةوتعزى.2021ديسمبر31

مدرةعقارات8علىاالستحواذخاللمنالصندوقألصولاإلجمالية
.للدخل

قدرهاأرباحتوزيعتمفقدالعام،خاللالتوزيعاتوبخصوص
*للوحدةسعوديريال0.63يعادليماأيسعوديريال37,800,000

.سنويأساسعلى%6.3قدرهعائداً يمثلوالذي

دوقالصنمديربأنلكمونؤكدثقتكمعلىنشكركمأننودختاماً 
اإلدارةخاللمنالعقاريةللمحفظةمضافةقيمةلتوليدسعيهيواصل

،استباقيبشكلالتشغيليةالمخاطرومعالجةلألصولالنشطة
.للنموفرصأيمنواالستفادة

الوباءاندالعمنذعامينمنأكثرمضىلقد
دي،السعواالقتصادعلىتأثيرهوامتدادالعالمي

علىامل ًشوتحسناً قوياً تعافياً اآلننشهدأنناإال
جابياإلياألثرلهكانمماالتجارية،األنشطةصعيد
نأمنبالرغم.العقاريةالسوققطاعاتجميععلى
الأنهإالالعالمي،باالنتعاشمرتبطاإليجابياألداء
الحكوميةالمبادراتبعضعنالتغاضييمكن

.النموهذاوراءدافعاً كانتالتيالرئيسية
فييرينكبوتطوراً تحوال ًتشهدالرياضفالعاصمة

المقراتبرنامجإلىباإلضافة.أنحائهاجميع
قلنإلىالعالميةالشركاتيدعوالذياإلقليمية
عوديةالسالعربيةالمملكةإلىاإلقليميةمقّراتها
قطاعاتجميعفيالطلبتعزيزشأنهمنوالذي
المساحاتاألخصوعلىالعقارية،السوق
فإننادةجلمدينةبالنسبةأما.والسكنيةالمكتبية
انشهد منمختلفةأجزاءفيضخمةتنمويةجهود 

ونجاح"جدةوسط"مشروععنفاإلعلنالمدينة،
إلىأدى1للفورموالالكبرىالجائزةسباقفعالية
المدينةبمستقبلالمستثمرينثقةزيادة

األراضيرسومبرنامجأثرنرىبدأنا.الساحلية
أنعنتوقولذلك.المملكةأنحاءجميعفيالبيضاء
انشهد منالعقاريالسوقأنشطةفيارتفاع 
وكذلكالخضراءالحقولمواقعتطويرحيث

ةاالحترازياإلجراءاترفعأدىكما.األراضيصفقات
سفيروضدالتطعيملبرنامجالناجحوالتطبيق

.ةوالدوليالمحليةالسياحةتنشيطإلىكورونا

ونمإلىالتنظيميةالتغييراتأدتعام،بشكل
لفرصااستباقيبشكلنتابعونحنالعقارات،سوق

هدنشنفسهالوقتفي.النموهذامنللستفادة
تقدنعزلناماأنناإال.التضخمأثرمنالضغوطتزايد
ايوفرالعقاراتقطاعأن اتحوط  لتضخماضدمناسب 
صالفرعننبحثزلناماوبدورنا.المستقبلفي
قدالتيالتضخممخاطرتجنبناأنشأنهامنالتي

.المستقبلفينواجهها

عبد الوهاب عابد
الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال وعضو مجلس إدارة الصندوق

”

”
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(.مليون وحدة60)عدد الوحدات قبل زيادة القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق *
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الصندوقاسم
لمتداوعقارياستثمارصندوقهو،"ريتكابيتالسدكوصندوق"

بموجبإنشاؤهتماإلسالمية،الشريعةأحكاممعومتوافقمقفل
يخضعوالسعوديةالعربيةالمملكةفيبهاالمعمولواللوائحاألنظمــة

.الماليةالسوقهيئةوتعليماتللوائح

دخللتحقيققابلةإنشائياً اً تطويرمطورةعقاراتفياالستثمار•
.ودوريتأجيري

إجمالي%10)بهالمحتفظالسنويالدخلصافياستثمارعادةإ•
األصولبيععنالناتجةسماليةالرأواألرباح(السنويالدخل

لتحقيققابلةنشائيًاإتطويرًامطورةعقاريةأصولفيالعقارية
من%90عنيقلالماتوزيعبعدوذلك،ودوريتأجيريدخل

.الوحداتمالكيعلىالسنويةالصندوقأرباحصافي

مديرهايراكماواعدةولكناألداءمتدنيةعقاراتفياالستثمار•
والتصميميةاإلنشائيةخصائصهاوأمواقعهاباعتبارالصندوق

عوائدهامعدالتورفعالتشغيليةكفاءتهازيادةبهدفوذلك
بعضوأأحدتعديلطريقعناالستحواذعندعليهكانتعما

بخليطالمرتبطةالتأجيرواستراتيجيات،التصميممثلالخصائص
.االستخدامودواعي،التأجيروسعرالمستأجرين

ألصولاإلجماليةالقيمةمن%25عنيزيدالمااستثمار•
أنشطةفيمدققةماليةقوائمآخربحسبوذلكالصندوق

لمأمقبلهمنمملوكةلعقاراتاكانتسواءً،العقاريالتطوير
.العقاراتتلكتطويرإلعادةأولتجديدأو،تكن

ومستجداتالفترةخاللاالستثمارألنشطةمراجعة
الصندوق

أصولحجمإجماليزيادةعمليةبإتمامالصندوقمديرقام•
للدخلمدرةعقارات8علىاالستحواذخاللمنبنجاحالصندوق

،إكسترامركزاألهلية،البراءةدارمدارسالمناهج،مدارسوهي
مدارسبنده،هايبراألهلية،العليامدارسبالزا،الحمراءمركز

اً جغرافيالعقاراتتتوزع.بالزاعرقةومركزاألهليةقرطبةأمجاد
ُأضيفاالستحواذ،صفقةإتمامخلفيةوعلى.والدمامالرياضبين

.الصندوقعقاراتلمحفظةجديدكقطاعالتعليمقطاع

مرتفعاً %98.5بنسبةالعقاريةللمحفظةاإلشغالمعدلبلغ•
.السابقالعاممنالفترةبنفسمقارنة%4.5بنسبة

(”كيوبزوايت“)البيضاءالمكعباتشركتيمنكلقامت•
"(WhiteCubes)"(”ستراتفاليو“)التثمينخبيرومكتب

ValuStart”))"حيثريت،كابيتالسدكوصندوقعقاراتبتقييم
ىإللتصلارتفاعاً الصندوقلعقاراتالعادلةالقيمةسجلت

.الصندوقأصولقيمةإجماليزيادةبعدريالمليون1,656.6

سعوديريال62,053,842للصندوقالنقديالرصيدقيمةبلغت•
وسيتم.المحّصلةاإليجاراتذلكيشمل2021ديسمبر31في

زاماتالتوسداداألرباحتوزيعاتلتغطيةالرصيدمنجزءاستخدام
.الصندوق

مركزمواقفمبنىمشروعاليزالالصندوقالستراتيجيةوفقاً •
ُيتوقعحيثالنهائية،مراحلهوفيالتنفيذقيدلألعمالالخالدية
.2022عاممناالولالربعخاللاألعمالمناالنتهاء

سنوات5قدرهابمدةالحياةبرجلعقارجديدإيجارعقدتوقيعتم•
قدرهاسنويةإيجاريةوبقيمة2022يناير1تاريخمنابتداءً 

في%6.7بنسبةإيجاريةزيادةمعسعودي،ريال1,500,000
ريال1,600,000السنوياإليجارقيمةليصبحالرابعةالسنة

.سعودي

الصندوقاستراتيجية

التوزيعاتوسياسةالصندوقأهداف

دخلقلتحقيقابلةإنشائياً تطويراً مطورةعقاراتعلىاالستحواذ
عنليقالبماالوحداتمالكيعلىدوريدخلوتوزيعودورٍي،تأجيري

مدةخاللوذلكالصندوقمدةخاللالصندوقأرباحصافيمن90%
يقومأنالمتوقعومنالتوزيعات،عناإلعالنتاريخمنعمليوم90

زيعهاتووتاريخاستحقاقهاوتاريخاألرباحعنباإلعالنالصندوقمدير
دية،ميالسنةكلمنوديسمبريونيوشهرنهايةمنعمليوم40خالل

قاريةالعاألصولبيععنالناتجةماليةالرأساألرباحباستثناءوذلك
يمالكمصالحيخدمبماإضافيةأصولفياستثمارهايعادوالتي

.الوحدات

فيهااالستثمارالصندوقيهدفالتياألصول
:طريقعنالمساهمينمالرأسقيمةوتعزيزأهدافهتحقيقالصندوقيعتزم

حقائق أساسية عن الصندوق
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مليون ريال سعودي600حجم الصندوق عند اإلدراج

مليون وحدة60المدرجةعدد الوحدات

ة حجم الصندوق بعد زيادة إجمالي قيم
أصول الصندوق

مليون ريال سعودي1,175

عدد الوحدات بعد زيادة إجمالي قيمة
أصول الصندوق

مليون وحدة117.5

الريال السعوديعملة الصندوق

المملكة العربية السعوديةالمقر الرئيسي

2018أبريل 1تاريخ بدء العمليات 

تاريخ إدراج الصندوق في السوق 
المالية

2018مايو1

عامًا من تاريخ اإلدراج99مدة الصندوق

%6.10التوزيعات المستهدفة

التقريرالتوزيعات الفعلية كما في تاريخ
(على أساس سنوي)

6.30%
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توزيع أصول المحفظةالتنوع القطاعي للمحفظة

المنطقةً
الشرقية

جـــدة

الريــــــــاض

هايبر بنده الحمدانية•
مبنى النيابة العامة•
مركز الروضة لألعمال •
مركز الخالدية لألعمال•

يةالفندقبرج الحياة للشقق •
الرياضهايبر بنده•
الجزيرة السكنيمجمع•
مدارس أمجاد•
مدارس المناهج•
مدارس العليا•
مدارس دار البراءة•
مركز عرقة بالزا•
مركز الحمراء بالزا•

يمبنى البنك الفرنس•
هايبر بنده الريان•
هايبر بنده النور•
حكير تايم•
أجدان ووك•
اكسترامركز •

%35

%43

%22

أصول الصندوق

التنوع الجغرافي

%.22ومدينة جدة بنسبة % 35والمنطقة الشرقية بنسبة % 43أصول الصندوق موزعة ما بين مدينة الرياض بنسبة 

28%
التجزئة

3%
الضيافة

22%
الترفيه

20%
المكاتب

23%
التعليم

5

2%

9%

2%2%

2%

4%
–

20%

3%

9%

7%

4%

4%

3%

4%
–

5%

7%

%

4%

4%
السكني

5%
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شقق فندقية تقع على شارع كعب بن مالك، حي المعذرالوصف

قطاع الضيافةالقطاع
21,495مساحة األرض م

26,574مءمساحة البنا
%100نسبة االشغال

من إجمالي الدخل التأجيري% 1.21ريال سعودي تمثل 1,500,000السنويالدخل
نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
0.6010%

مؤسسة الحفلة الرائعة للشقق الفندقيةالرئيسيالمستأجر
هاء المتوسط الوزني النت

سنوات5عقد االيجار 

فرع حي اشبيلية-هايبر ماركت في الرياضالوصف
التجزئةقطاعالقطاع

223,604مساحة األرض م
210,784مءمساحة البنا

%100نسبة االشغال
من إجمالي الدخل التأجيري% 4.69ريال سعودي تمثل 5,822,670السنويالدخل

نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
ال ينطبق

شركة بنده للتجزئةالمستأجر الرئيسي

هاء المتوسط الوزني النت
عقد االيجار 

سنوات6.5
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الرياض-أصول الصندوق 

الوصف
مجمع سكني يقع في وسط الرياض على شارع مشاجع بن سعود، حي

السليمانية
القطاع السكنيالقطاع

220,758مساحة األرض م
212,696مءمساحة البنا

%100نسبة االشغال
من إجمالي الدخل التأجيري% 5.92ريال سعودي تمثل 7,350,500السنويالدخل

نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
ال ينطبق

متعدد المستأجريننالمستأجرين  الرئيسي
اء المتوسط الوزني النته

عقود االيجار 
سنة0.6
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الرياض-أصول الصندوق 

7

مركز الحمراء يقع في وسط الرياض على شارع البطحة، حي المنصورةالوصف

قطاع التجزئةالقطاع
221,120مساحة األرض م

213,021مءمساحة البنا
%100نسبة االشغال

من إجمالي الدخل التأجيري% 4.38ريال سعودي تمثل 5,432,000السنويالدخل
نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
1.1337%

مركز شركة الموحدة للتطوير العقارينالمستأجرين  الرئيسي
اء المتوسط الوزني النته

عقود االيجار 
سنوات4.1
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مركز عرقة يقع على شارع مشعل بن عبدالعزيز، حي العرقةالوصف

قطاع التجزئةالقطاع
214,269مساحة األرض م

29.148مءمساحة البنا
%97نسبة االشغال

من إجمالي الدخل التأجيري% 5.49ريال سعودي تمثل 6,816,727السنويالدخل
نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
ال ينطبق

متعدد المستأجرينالرئيسيالمستأجر
هاء المتوسط الوزني النت

سنة0.85عقد االيجار 
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مدارس المناهج تقع في الدائري الشمالي، حي الغديرالوصف
التعليمقطاعالقطاع

29,200مساحة األرض م
217,058مءمساحة البنا

%100نسبة االشغال
من إجمالي الدخل التأجيري% 3.22ريال سعودي تمثل 4,000,000السنويالدخل

نسبة اإليرادات الغير
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
0.6096%

شركة نبعة التعليميةالمستأجر الرئيسي
المتوسط الوزني 

النتهاء عقد االيجار 
سنوات11.2
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الرياض-أصول الصندوق 

مدارس دار البراءة تقع على شارع السنبلة، حي النرجسالوصف

قطاع التعليمالقطاع
215,385مساحة األرض م

233,429مءمساحة البنا
%100نسبة االشغال

من إجمالي الدخل التأجيري% 9.10ريال سعودي تمثل 11,287,500السنويالدخل
نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
ال ينطبق

شركة المصيف التعليميةنالمستأجرين  الرئيسي
اء المتوسط الوزني النته

عقود االيجار 
سنوات19.8

8
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ج

مدارس أمجاد قرطبة تقع على شارع الدمام، حي قرطبةالوصف

قطاع التعليمالقطاع
214,300مساحة األرض م

234,231مءمساحة البنا
%100نسبة االشغال

من إجمالي الدخل التأجيري% 6.71ريال سعودي تمثل 8,328,394السنويالدخل
نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
1.8062%

شركة أمجاد قرطبة للخدمات التعليميةالرئيسيالمستأجر
هاء المتوسط الوزني النت

سنوات10.2عقد االيجار 
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مدارس العليا تقع على شارع عبدالعزيز أبو حسين، حي المرسالتالوصف

قطاع التعليمالقطاع
210,500مساحة األرض م

212,314مءمساحة البنا
%100نسبة االشغال

من إجمالي الدخل التأجيري% 3.83ريال سعودي تمثل 4,752,400السنويالدخل
نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
ال ينطبق

شركة تدريس المحدودةنالمستأجرين  الرئيسي
اء المتوسط الوزني النته

عقود االيجار 
سنوات11.5
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جدة -أصول الصندوق 

9

مبنى النيابة العامة، يقع على طريق الرحمانية، حي الريانالوصف
المكتبيالقطاعالقطاع

24,767مساحة األرض م
219,342مءمساحة البنا

%100نسبة االشغال
من إجمالي الدخل التأجيري% 3.55ريال سعودي تمثل 4,400,000السنويالدخل

نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
0.0230%

النيابة العامةالمستأجر الرئيسي
هاء المتوسط الوزني النت

عقد االيجار 
سنة1.2
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مركز إداري وتجاري يقع على شارع األمير سلطان، حي الخالديةالوصف
المكتبيالقطاعالقطاع

27,903مساحة األرض م
226,713مءمساحة البنا

%87نسبة االشغال
من إجمالي الدخل التأجيري% 8.20ريال سعودي تمثل 10,176,737السنويالدخل

نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
3.6066%

متعدد المستأجرينالرئيسينينالمستأجر

هاء المتوسط الوزني النت
عقود االيجار 

سنة2.5

ل
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خ
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كز
مر

هايبر ماركت يقع على شارع الحمدانية، حي الحمدانيةالوصف

التجزئةقطاعالقطاع
213,686مساحة األرض م

25,858مءمساحة البنا
%100نسبة االشغال

من إجمالي الدخل التأجيري% 2.29ريال سعودي تمثل 2,845,151السنويالدخل
نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
ال ينطبق

شركة بنده للتجزئةالمستأجر الرئيسي
هاء المتوسط الوزني النت

عقود االيجار 
سنوات 6.1
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مركز اداري وتجاري يقع على شارع األمير سعود الفيصل، حي الروضةالوصف

القطاع المكتبيالقطاع
22,463مساحة األرض م

217,526مءمساحة البنا
%90نسبة االشغال

من إجمالي الدخل التأجيري% 6.59ريال سعودي تمثل 8,179,143السنويالدخل
نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
6.5048%

متعدد المستأجرينالرئيسينينالمستأجر

هاء المتوسط الوزني النت
عقود االيجار 

سنة1.4

10

جدة-أصول الصندوق 
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الوصف
ن أبي على شارع اإلمام علي بمبنى مؤجر للبنك السعودي الفرنسي يقع

طالب بحي الريان في مدينة الدمام
التجزئةقطاعالقطاع

25,191مساحة األرض  م
2879مءمساحة البنا

%100نسبة االشغال
من إجمالي الدخل التأجيري% 1.61ريال سعودي تمثل 2,000,000السنويالدخل

نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
ال ينطبق

البنك السعودي الفرنسيالمستأجر الرئيسي
هاء المتوسط الوزني النت

عقد االيجار 
سنوات3.9
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الوصف
على شارع اإلمام علي بن أبي طالب بحي الريان فيهايبر ماركت يقع

مدينة الدمام
التجزئةقطاعالقطاع

218,145مساحة األرض م
29,800مءمساحة البنا

%100نسبة االشغال
من إجمالي الدخل التأجيري% 4.21ريال سعودي تمثل 5,228,170السنويالدخل

نسبة اإليرادات الغير
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
2.5885%

شركة بنده للتجزئةالرئيسيالمستأجر
هاء المتوسط الوزني النت

عقد االيجار 
سنوات 3
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المنطقة الشرقية–أصول الصندوق 
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المنطقة الشرقية–أصول الصندوق 

تايم يقع في الشاطئ الشرقي في مدينة الدمامالحكيرالوصف

الترفيهيالقطاعالقطاع
25,156مساحة األرض م

23,326مءمساحة البنا
%100نسبة االشغال

من إجمالي الدخل التأجيري% 1.77ريال سعودي  تمثل 2,200,000السنويالدخل
نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
0.0413%

عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنميةشركة مجموعةالرئيسيالمستأجر
هاء المتوسط الوزني النت

عقد االيجار 
سنة15.9

أجدان ووك يقع على شارع األمير تركي في مدينة الخبرالوصف

مكتبي/الترفيهيالقطاعالقطاع

216,966مساحة األرض م
232,212مءمساحة البنا

%100نسبة االشغال
من إجمالي الدخل التأجيري% 20.17ريال سعودي تمثل 25,000,000السنويالدخل

نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
1.5111%

الشركة األولى لتطوير العقارات القابضةالمستأجر الرئيسي

هاء المتوسط الوزني النت
عقد االيجار 

سنوات 7.1
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امهايبر ماركت يقع على شارع الملك سعود بحي النور في مدينة الدمالوصف

التجزئةقطاعالقطاع
213,807مساحة األرض  م

25,348مءمساحة البنا
%100نسبة االشغال

من إجمالي الدخل التأجيري% 4.01ريال سعودي تمثل 4,975,500السنويالدخل
نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
ال ينطبق

شركة بنده للتجزئةالمستأجر الرئيسي
هاء المتوسط الوزني النت

عقد االيجار 
سنوات12.9
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يقع على شارع الخليج بحي الريان في مدينة الدماماكسترامركز الوصف

التجزئةقطاعالقطاع
28,258مساحة األرض م

24,404مءمساحة البنا
%100نسبة االشغال

من إجمالي الدخل التأجيري% 3.05ريال سعودي تمثل 3,785,600السنويالدخل
نسبة اإليرادات الغير
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
ال ينطبق

الشركة المتحدة لإللكترونيات  الرئيسيالمستأجر
هاء المتوسط الوزني النت

عقد االيجار 
سنوات 11.7
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القيمة العادلة مقابل تكلفة الشراء والقيمة الدفترية

White)كيوبزوايتوهماالمعتمدينالعقارينالمقيمينمناثنينِقبلمنالعامنهايةتقييمحسب Cubes)فاليوستراتو(Valustrat)،القيمةسجلت
غير-الشراءبتكلفةمقارنة%2.1وبنسبةالماضي،العاممنالفترةبذاتمقارنة%3.5بنسبةطفيفاً انخفاضاً (األوليةالمحفظة)الصندوقألصولالعادلة
شكلبالتقييمانخفاضسببويعود.(الصندوقأصولقيمةإجماليفيالزيادةباستثناء)سعوديريالمليون996.5لتبلغ-االستحواذمصاريفشاملة

معتماشياً %20سبةبناإليجارخفضبسببالعامةالنيابةمبنىقيمةوانخفاضالسابق،اإليجارعقدإنهاءخلفيةعلىالحياةبرجتقييمانخفاضإلىأساسي
مليون1،656.6الصندوقأصولقيمةإجماليزيادةبعدالصندوقألصولالعادلةالقيمةبلغتو.م24/06/2020بتاريخ73938رقمالماليةوزارةتعميم

.سعوديريال

ملخص العقارات المؤجرة وغير المؤجرة ونسبة إشغالها والمتوسط الوزني النتهاء عقود اإليجار 

(WALE)الوزني النتهاء عقود اإليجار المتوسطنسبة اإلشغالالحالةالعقار

سنوات5.0%100مؤجرللشقق الفندقيةبرج الحياة

سنوات6.5%100مؤجرالرياض–بنده هايبر

سنة0.6%100مؤجرمجمع الجزيرة السكني

سنة1.2%100مؤجرالنيابة العامةمبنى

سنة2.5%87مؤجرلألعمالمركز الخالدية

سنوات6.1%100مؤجرجدة–هايبر بنده 

سنة1.4%90مؤجرمركز الروضة لألعمال

سنوات3.9%100مؤجرالمؤجر للبنك السعودي الفرنسيالمبنى

سنوات3.0%100مؤجرالدمام–بنده هايبر

سنوات15.9%100مؤجرالحكير تايم

سنوات7.1%100مؤجرووكأجدان

العقارات التي تم االستحواذ عليها مؤخرا  

سنوات11.2%100مؤجرمدارس المناهج

سنوات19.8%100مؤجرمدارس دار البراءة األهلية

سنوات11.7%100مؤجراكسترامركز 

سنوات4.1%100مؤجرمركز الحمراء بالزا

سنوات11.5%100مؤجرمدارس العليا األهلية

سنوات12.9%100مؤجرالدمام–النور –هايبر بنده 

سنوات10.2%100مؤجرمدارس أمجاد قرطبة األهلية

سنة0.8%97مؤجرمركز عرقة بالزا

من عقارات الصندوق مؤجرة ومدرة للدخل % 100
متوسط نسبة إشغال المحفظة 

98.5%
8.8المتوسط الوزني النتهاء عقود االيجار للمحفظة 

سنوات

سعر الشراء غير شامل تكاليف االستحواذ *
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برج 
الحياة

هايبر 
بنده

الرياض

مجمع 
الجزيرة 
السكني

مبنى 
النيابة 
العامة

مركز 
الخالدية 
لألعمال

مركز 
الروضة 
لألعمال

هايبر 
بنده
جدة

مبنى البنك 
الفرنسي 
السعودي

هايبر بنده 
الريان 
الدمام

الحكير 
تايم

أجدان 
ووك

مدارس 
أمجاد

مدارس 
المناهج

مدارس 
العليا

مدارس 
دار البراءة

هايبر بنده 
النور 
الدمام

اكسترا عرقة بالزا الحمراء 
بالزا

2021القيمة العادلة بنهاية *سعر الشراء
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نسبة اإلشغال للمحفظة
،2021ديسمبر31بنهاية%98.5المحفظةإشغالنسبةبلغت
.السابقبالعاممقارنة%4.5بنسبةارتفاعاً تمثلوالتي

98.5%
معدل اإلشغال

النقديةالتوزيعات
خاللوذلكالصندوقمدةخاللالصندوقأرباحصافيمن%90عنيقلالبماالوحداتلمالكيدوريدخلتوزيعالصندوقمديريستهدف

توزيعهايخوتاراستحقاقهاوتاريخاألرباحعنباإلعالنالصندوقمديريقومأنالمتوقعومنالتوزيعات،عناإلعالنتاريخمنعمليوم90مدة
العقاريةولاألصبيععنالناتجةماليةالرأساألرباحباستثناءوذلكميالدية،سنةكلمنوديسمبريونيوشهرنهايةمنعمليوم40خالل

.الوحداتمالكيمصالحيخدمبماإضافيةأصولفياستثمارهايعادوالتي

:التاليةالنقديةالتوزيعاتعنباإلعالنالصندوققاماإلدراج،منذ

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاني2018

%6.1%6.1%6.1*العائد

9,150,0009,150,0009,150,000المبلغ اإلجمالي 

0.15250.15250.1525الربح الموزع لكل وحدة

60,000,00060,000,00060,000,000عدد الوحدات

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول2019

%6.6%6.6%6.6%6.6*العائد

9,900,0009,900,0009,900,0009,900,000المبلغ اإلجمالي 

0.1650.1650.1650.165الربح الموزع لكل وحدة

60,000,00060,000,00060,000,00060,000,000عدد الوحدات

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول2020

%5.0%5.0%6.1%6.1*العائد

9,150,0009,150,0007,500,0007,500,000المبلغ اإلجمالي 

0.15250.15250.1250.125الربح الموزع لكل وحدة

60,000,00060,000,00060,000,00060,000,000عدد الوحدات

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول2021

%6.5%6.5%6.1%6.1*العائد

9,150,0009,150,0009,750,0009,750,000المبلغ اإلجمالي 

0.15250.15250.16250.1625الربح الموزع لكل وحدة

60,000,00060,000,00060,000,00060,000,000عدد الوحدات

(على أساس سنوي)نسبة التوزيعات إلى سعر الوحدة األولي  * 

العالقةذاتجهاتمعتعامالت
:يليفيماتتمثلالصندوقبمديرعالقةذاتجهاتمعتعامالتالصندوقمديرلدى

.لألعمالالخالديةمركزفيوحداتتأجير•
.الصندوقعقاراتمنلثالثةوتشغيلصيانةعقود•

.الصندوقمصاريفإجماليمن%8.4الصيانةعقودوتمثلالصندوقإيراداتإجماليمن%0.8العالقةذاتاألطرافمعاإليجاراتتمثل
باقينعتفضيلأيودونالعمالءجميعبينالمساواةمبدأعلىتمتقدالمبرمةوالعقودالتعامالتهذهجميعأنالصندوقمديرويؤكد

.العمالء

:همالعالقةذوياألطراف
المرافقلخدماتالمحملشركة•
المهاراتتزويدشركة•
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رةالفتخاللالصندوقمستنداتعلىحدثتتغييرات

مةقيإجماليبزيادةالمتعلقواألحكامالشروطملحقإتاحةتمت
دوقالصنلمديرااللكترونيالموقععلىوإتاحتهالصندوقأصول

.الفترةخاللوتداول

الفترةخللجوهريةأحداث

اليةالمالسوقهيئةموافقةعلىحصولهعنالصندوقمديرأعلن
ماليإجبزيادةالمتعلقواألحكامللشروطالتكميليالملحقعلى

بغرضسعوديريال701,951,750بـالصندوقأصولقيمة
رةمطوعقاراتثمانيةمنمكونةعقاريةمحفظةعلىاالستحواذ

الرياضينبوموزعةمختلفةبقطاعاتللدخلومدرةإنشائياً تطويراً 
.الشرقيةوالمنطقة

اٍع اجتملحضورالصندوقوحداتمالكيبدعوةالصندوقمديرقام
لحقالموعلىالصندوقأصولقيمةإجماليزيادةعلىللتصويت
قةبموافالنتائجوصدرتالصندوق،وأحكاملشروطالتكميلي
.االجتماعبنودعلىاألغلبية

دوقالصنأصولقيمةإجماليزيادةفياالشتراكعمليةانطلقت
وبلغتم،12/12/2021منابتداءً عملأيامخمسةلمدة

نسبةوبلغتسعودي،ريالمليون848الطلباتقيمةإجمالي
مرينمستثمشاركةالمكتتبينشريحةوشهدت،%339.22التغطية

مشترك227,192بإجماليمؤسسيطابعذويومستثمرينأفراد
.طلب78,231يساويطلباتوعدد

ةالمحفظعلىاالستحواذإتمامعنالصندوقمديرأعلنأخيرًا،
.الجديدةالعقارية

الحقةأحداث

تمامإعنالتقريرهذالتاريخالحقةفترةفيالصندوقمديرأعلن
ريكهاشقبلمنللصندوقالممنوحةالتسهيالتحدزيادةعملية

.سعوديريال450,000,000بمبلغالراجحيمصرفاالستراتيجي
للصندوقالممنوحةالتسهيالتحجمإجماليليصبح

.سعوديريال1,050,000,000

ةبمدينالحياةبرجلعقارإيجارعقدتوقيععناإلعالنتمكما
تاريخمنابتداءً سنوات5لمدةالمحليينالمشغلينأحدمعالرياض

خاللالسنويااليجارقيمةتكونأنعلىم،01/01/2022
سعوديريال1,500,000وقدرهمبلغاً األولىالثالثةالسنوات

فيسعوديريال1,600,000إلىوصواًل %6.7بنسبةلترتفع
.والخامسةالرابعةالسنتين

الصندوقأداءملخص

نجحم،العاخاللالمحققةالماليةوالنتائجاإلنجازاتإلىاستناداً 
تهانسبأرباحتوزيعخاللمنهدفهتحقيقفيالصندوقمدير
31و2021يناير1بينماللفترةسنويأساسعلى6.3%

.2021ديسمبر
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القيمة السوقية للسهم

14

الوحدة/السهمأداء

سجلهسعرأدنىوكانسعودي،ريال15.04مستوىعندلهسعرأعلىمسجاًل العامخاللالتذبذبمنمختلفةمستوياتالسهمشهد
.سعوديريال12.00مستوىعند2021ديسمبر31فيتداولجلسةآخرلينهيسعودي،ريال9.02الفترةخاللالسهم
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القراراتالموضوعات

.2020ديسمبر31فيالمنتهيةللفترةالماليةالقوائممسودةعلىالموافقة•م2020القوائم المالية لعام •

.2020السنويالصندوقإدارةمجلستقريرعلىالموافقة•تقرير مجلس إدارة الصندوق•

توزيع أرباح لمالكي وحدات الصندوق•
.2021مارس31إلى2021يناير1منللفترةالصندوقوحداتلمالكيأرباحتوزيععلىالموافقةتمت•

.%6.10قدرهسنويعائدوتمثلسعودي،ريال9،150،000الموزعةاألرباحإجماليبلغ

.تايمالحكيرللمستأجريوًما30مدةإيجاريعادلخصمعلىالموافقة•الحكير تايم-طلب خصم •

ملحق الشروط واألحكام لزيادة إجمالي •

قيمة أصول الصندوق
.الصندوقأصولقيمةإجماليلزيادةواألحكامالشروطملحقعلىالموافقة•

عرض ايجار برج الحياة•
اتإجراءاتخاذمراعاةمعالمحتملين،المستأجرينمنالعروضلقبولاألدنىالحدعلىالموافقةتمت•

.الواجبةالعناية

توزيع أرباح لمالكي وحدات الصندوق•
.2021يونيو30إلى2021أبريل1منللفترةالصندوقوحداتلمالكيأرباحتوزيععلىالموافقةتمت•

.%6.10قدرهسنويعائدوتمثلسعودي،ريال9،150،000الموزعةاألرباحإجماليبلغ

.ووكأجدانللمستأجريوًما15إيجارقيمةيعادلخصمعلىالموافقة•أجدان ووك-طلب خصم •

القوائم المالية األولية•
انونيالقالمحاسبقبلمنوالمعّدةللصندوقاألوليةالماليةالقوائممسودةعلىالموافقةتمت•

.2021يونيو30إلى2021يناير1منللفترة

توزيع أرباح لمالكي وحدات الصندوق•
سبتمبر30إلى2021يوليو1منللفترةالصندوقوحداتلمالكيأرباحتوزيععلىالموافقةتمت•

.%6.50قدرهسنويعائدوتمثلسعودي،ريال9،750،000الموزعةاألرباحإجماليبلغ.2021

الموافقة على تعيين ممثلي المصدر•
والسيدابدعالوهابعبدالسيدمنكلتعيينعلىالموافقةتمتاإلدراج،قواعدعليهتنصلماتنفيذاً •

.اإلدراجبقواعدالمتعلقةاألغراضلجميعتداوللدىالمصدرلتمثيلسكرسلطان

توزيع أرباح لمالكي وحدات الصندوق•
ديسمبر31إلى2021اكتوبر1منللفترةالصندوقوحداتلمالكيأرباحتوزيععلىالموافقةتمت•

.%6.50قدرهسنويعائدوتمثلسعوديريال9،750،000الموزعةاألرباحإجماليبلغ.2021
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الوصف
ديسمبر 31كما في 

2021
ديسمبر 31كما في 

2020
ديسمبر 31كما في 

2019
ديسمبر 31كما في 

2018

1,062,310,241565,014,116589,037,823602,081,783(القيمة العادلة)الصندوق صافي القيمة السوقية ألصول

9.04099.41699.817310.0347(القيمة العادلة)الصندوق لكل وحدة صافي القيمة السوقية ألصول

1,039,710,604537,948,379561,523,849578,983,917(القيمة الدفترية)الصندوق صافي قيمة أصول

8.84868.96589.35879.6497(القيمة الدفترية)الصندوق لكل وحدة صافي قيمة أصول

القيمة )أعلى صافي قيمة أصول لكل وحدة عن كل سنة مالية 
(العادلة

9.04099.62979.903910.0347

8.99759.41699.81739.8281(عادلةالقيمة ال)أقل صافي قيمة أصول لكل وحدة عن كل سنة مالية 

0.621.141.300.46*توزيع الدخل لكل وحدة 

%3.54%10.01%9.72%10.20إجمالي نسبة المصروفات

9,721,34622,139,9326,433,917(35,437,775)**صافي الدخل 

6.10%6.63%%5.94%2.54عائد التوزيع وفقًا للقيمة السوقية لكل وحدة

117,500,00060,000,00060,000,00060,000,000عدد الوحدات المصدرة

القيمةالوصف
النسبة إلجمالي 

األصول
الحد األعلى

من الدخل التأجيري للعقار% 7ال تتجاوز %8,233,9500.47مصاريف تشغيلية

الية من صافي أصول الصندوق حسب آخر تقييم وفقًا آلخر قوائم م% 1%5,524,3030.32أتعاب اإلدارة 

ال ينطبق%12,480,2930.71تكاليف التمويل

ال ينطبق%3,255,1740.19أتعاب مهنية 

الية من صافي أصول الصندوق حسب آخر تقييم وفقًا آلخر قوائم م% 1%1,280,5200.07مصاريف أخرى 

ال ينطبق%77,573,8114.43واإلطفاءاتاالستهالكات

-%108,348,0516.18إجمالي المصروفات

.العامبنهايةالصندوقاصولزيادةفيمتمثلةجديدةوحداتإصدارالىنتيجةللوحدةالدخلتوزيعفياالنخفاضسببيعود*
مديرورسومالعقاريةالتصرفاتضريبة)تكبدهاتمالتياإلضافيةاالستحواذتكاليفرسملةبسببوذلكالجديدة،الثمانيةالعقاراتقيمةفيانخفاضتسجيلإلىأساسيبشكل2021لعامالخسارةصافيفياالرتفاعسببيعود**

.األصولقيمةفي(نقديةغير)محققةغيرخسارةيمثلالقيمةفياالنخفاضأنعلماً .(الصندوق

دوقنسبة المصروفات الغير نقدية من صافي خسارة الصن
186%
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سجل األداء

العائد اإلجماليالفترة

على أساس سنوي% 6.14منذ التأسيس

على أساس سنوي% 6.30سنة واحدة

على أساس سنوي% 6.15سنواتثالث

ال ينطبقخمس سنوات

استثمار مدير الصندوق

.م2021العامنهايةفيكماوحدة376,651عددالصندوقمديريملك

17

(استحقاقهاوتاريخالصندوقأصولقيمةاجماليمناالقتراضنسبة)الماليالرفع

.األصولقيمةإجماليمن%36وتمثلريال،مليون625التمويلقيمةتبلغ•

.2024ديسمبر31االستحقاقتاريخ•

على أساس سنوي* 

2021202020192018الفترة

%6.10%6.60%5.55%6.30*السنويالعائد اإلجمالي

على أساس سنوي* 

العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق

مديرحصلالصندوق،أصولقيمةإجماليزيادةعمليةنجاحخلفيةوعلىالصندوق،وأحكاملشروطالتكميليالملحقفيوردماعلىبناءً 
:التاليةاألتعابعلىالصندوق

رسوم اشتراك% 2•

رسوم ترتيب التمويل% 1•

رسوم االستحواذ % 0.75•
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التقييمالوصفالمخاطرًالرئيسية

ظروفمثلخارجيةعواملمنالسوقمخاطرتنشأالسوقمخاطر

يراتوالتغوالطلب،والعرضوالمنافسة،الكلي،االقتصاد

.الخاألجنبية،والعمالتالسياسية،

وأسواقلعامةااالقتصاديةالبيئةفيوالتغيراتالتقلباتبانتظامالصندوقمديريراقب

يماتوالتقيوالضرائبالتضخمومعدلالرسملةمعدلذلكفيبماالمحليةالعقارات

رىيالعوامل،هذهإلىبالنظر.مختلفةأخرىوعواملالمشابهةاألصولمنوالمنافسة

فئاتيعتنوخاللمنالحاليةالسوقعواملتأثيرمنالتخفيفيمكنأنهالصندوقمدير

لباتللتقالتعرضمنالحدمعالعقاريةالمحفظةإلىاالستقرارتضيفالتياألصول

.ولاألصإلدارةاستباقينهجخاللمنالشواغرمخاطرتدارذلك،إلىإضافة.االقتصادية

.اإلمكانقدراقتصاديةقيودأيلتجنبالسوقبحوثوتجري

يلبالتموالمتعلقةالمخاطر

البنكي

لفائدةاسعرمثلمتعددةبمخاطرالبنكيالتمويليرتبط

تمثلوت.التمويلإعادةبمخاطرالمتصلةالماليةوالرافعة

اليةالمالخسارةاحتماليةفيالفائدةأسعارارتفاعمخاطر

تمويلشروطعلىسلباً المطافنهايةفيتؤثرقدوالتي

.الصندوق

واستناداً .رينالمستثمعلىالعوائدتعزيزبهدفالبنكيالتمويلالصندوقمديريستخدم

إلدارةأخرىماليةأدواتإلىالصندوقمديريلجأقدالفائدة،ألسعارالمتوقعاالتجاهإلى

ائرخسإلىيؤديقدالماليةالرافعةنسبةرفعأنالصندوقمديرويدرك.المخاطرهذه

.متوقعةغير

مكنيتحدًيا،تمثلقدالفائدة/الربحمعدالتزيادةأنحينفيذلك،إلىباإلضافة

مختلفة،واملعبسبباألسعارارتفاعبيئةفيجيًداأداءً تحققأنالعقاريةلالستثمارات

.واألسعاروالطلباإليجاردخلزيادةمثل

نالمستأجريتعرضاحتماليةمناالئتمانمخاطرتنشأمخاطر االئتمان

مبالتزاماتهالوفاءعلىقدرتهموعدمماليةلصعوبات

.باإليجارالمتعلقة

مستأجرينالمزيجفيوالتنويعالجغرافيالتنويعطريقعناالئتمانمخاطرتخفيفيتم

بالنسبة.المستأجرينعلىمستمرةائتمانيةتقييماتوإجراءالمختلفةاألصولوفئات

مراقبةتتمكمامستمر،أساسوعلىاالئتمانتقييمإجراءيتمالجديدة،اإليجارلعقود

.الصندوقمديرقبلمنكثبعنوالمتأخراتالمستأجرائتمان

تطويرالتحتالعقاريةبالمشاريعالمرتبطةالتطويرمخاطرالتطويرمخاطر

داءاألعلىوأثرهاوالبناءالتشييدفيالتأخير:وتشمل

تؤثردقوالتيلهاالمخططةالقيمالتكاليفوتجاوزالمالي،

رةالقدوعدمللمشروع،الماليةالجدوىأو/والربحيةعلى

يؤديوقد.االنجازعنداإليراداتبتوقعاتالوفاءعلى

.قانونيةمخاطرإلىالتأخير

أندوقللصنيحقأنهحقيقةإلىاستناداً وذلكماحدإلىمخففالمخاطرمنالنوعهذا

قالصندومديرويهدف.العقاريالتطويرفيأصولهقيمةمنأعلىكحد%25يستثمر

.للعقاراتالتعاقدياإلطارإدارةخاللمنالمخاطرهذهمنالتخفيفإلىأيضا

اعية المخاطر البيئية واالجتم

والحوكمة، وال سيما 

المخاطر المناخية

إلىةالحوكمومخاطرواالجتماعيةالبيئيةالمخاطروتشير

وأثرهاالستثماراستدامةقياسفيالثالثةالعوامل

.المجتمعي

المالياألداءتحديدعلىتساعدأن(ESG)لمعاييرويمكن

.(والمخاطرالعائد)المستقبلفيللشركات

الموادخداماستمثلبالممتلكات،تتعلقبيئيةمسائلوأي

.قيمتهاعلىسلباتؤثرأنيمكنالخطرة،

المخاطرتؤديقدالبيئية،المبادئمخاطرمنوكجزء

ولاألصتصبحعندماللخسارةالتعرضزيادةإلىالمناخية

.البيئيللتنظيمتخضعقدأوأقل،دخاًل تدرأوسيولة،أقل

كلفاً مالتأمينيجعلقدالمناختغيرفإنذلك،إلىإضافة

.للغاية

فرصيلتحلفيالحوكمةومخاطرواالجتماعيةالبيئيةالمخاطرالصندوقمديريقّيم

المدير،رةخبواقعومن.المسؤولةاالستثماريةلسياستهاوفقاً رصدهاوفياالستثمار

.الواجبةوالعنايةالتقليديالماليالتحليلالهيئةتقييميكملأنيمكن

دةحمنالتخفيففيللمساعدةوضوابطوإجراءاتعملياتالصندوقمديرنفذوقد

ةالبيئيالمبادئبمخاطروعيهازيادةعنفضاًل التدابير،هذهأنغير.المخاطرهذه

.بيلالقهذامنحدثأيبوقوعسلباً الماليةنتائجهاتتأثرأالتضمنالوالمالية،

المخاطر المتصلة باألحداث

الجيوسياسية والكوارث 

ئة الطبيعية واإلرهاب واألوب

الصحية

ابواإلرهاالستقراروعدمالجيوسياسيةاألحداثتؤثرقد

منألصولاعلىسلباً الصحيةواألوبئةالطبيعيةوالكوارث

.الدخلوكذلكالتقييمناحية

مخاطرالذاتاألصولعلىأوكرانياحربمثلالجيوسياسية،النزاعاتتصاعدينعكسقد
.الصندوقأداءعلىيؤثرقدوبالتاليالعالمية،

ندوقالصومديرالصندوقفإنبها،التنبؤيمكنوالمؤكدةغيراألحداثهذهألنونظراً 
.القبيلهذامنحدثأيبوقوعسلباً يتأثرانقد

المخاطرتقويمتقرير
ومخاطراالئتمانومخاطرالسوقمخاطرمثلالخارجيةالمخاطرعواملمنمتنوعةمجموعةعلىالصندوقبهاقامالتياألنشطةتنطوي

.ذاتهابحداألصولبفئةتتعلقمخاطرهناكذلك،علىعالوة.التشغيليةبالعمليةالمتعلقةوالمخاطرالسيولة

األداءعلىلمحتملةاالسلبيةاآلثارمنالتقليلإلىويسعىالماليةباألسواقالتنبؤإمكانيةعلىالصندوقلمخاطرالشاملةاإلدارةبرنامجويركز
:يليامالحصرالالمثالسبيلعلىتشملالتيالمخاطر،عواملأهمعلىالمخاطرتقييمعمليةتركزذلك،علىوبناء.للصندوقالمالي
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العملياتفشلعنالناجمةالخسارةمخاطرالتشغيليةالمخاطر

واألحداثالتشغيلية،واإلجراءاتالداخلية،

،الرئيسيينالموظفينوفقدانالخارجية،

مخاطرعنفضاًل الخدمات،ومقدمي

.االعمالاستمرارية

.يليةالتشغالمخاطرمنللتخفيفاليوميةاألنشطةومراقبةلرصدإطاراً الصندوقمديروضع

ائلالمسواستعراضالمحتملة،التشغيليةالمخاطرلتحديددوريةاجتماعاتعقدذلكويشمل

المخاطرةوإدارورصدوتحديدلمراقبةمدروساً نهجاً الصندوقمديريتبعكما.وحلهاالتشغيلية

المراجعةلياتعموتجري.العقاريةالصندوقلمحفظةوالصيانةاليوميةباإلدارةالمرتبطةالتشغيلية

فيغراتثأيوتصحيحوتحديدللعمليات،االمتثالالستعراضدوريةبصورةللحساباتالداخلية

نعالناجمةاألعمالاستمرارمخاطرمنللتخفيفاألعمالالستمراريةخطةوضعتوقد.اإلجراءات

.ماتالخدمقدميأداءبمراقبةبانتظامالصندوقمديريقومكما.الكارثيةالخسائرأواالنقطاع

عدممثلكثيرةأبعادلهاالسيولةمخاطرالسيولةمخاطر

أواإليجاريةبااللتزاماتالوفاءعلىالقدرة

.ديالتعاقلالتفاقوفقاً العقاراتمنالخروج

المستخدمةلةللسيوالرئيسيالمصدرالعقاريةالمحفظةتشغيلمنالمتولدالنقديالتدفقيمثل
ولذلك،.للصندوقواإلداريةالعامةوالمصروفاتالتمويلعنالمترتبةالدوريةالفوائدلتسديد

المناسبالوقتفيااللتزاماتجميعلسدادكافيةأموالوجودعلىالصندوقمديريحرص
الزائدةالماليةغالمبالبربطالصندوقمديريقومذلك،إلىإضافة.التكلفةحيثمنفّعالةوبطريقة

سوقيفالسيولةانخفاضيؤثروقد.النقدإدارةوإجراءاتلسياساتوفقاً األجلقصيرةبودائع
.التقييماتعلىالعقارات

قد(حواذاالستعنالناشئةالتكلفةشاملة)االستحواذتكلفةمنبأقلالعقاراتإحدىمنالتخارج
.المستثمرينعلىالمتوقعةالعوائديخفض

التوجيهيةالمبادئضمنالصندوقيعملالتنظيميةالمخاطر

ذاتاللوائحفيالمبينالنحوعلىوالضوابط

.الماليةالسوقهيئةعنوالصادرةالصلة

المخاطرمنمزيدهناكيكونأنويمكن

أوالعقاراتبسوقالمتعلقةالتنظيمية

.العامةالسياسة

المتعلقةطةاألنشكلفيالتنظيميةالمتطلباتورصدلمراقبةفعااًل نهجاً الصندوقمديراتبع

جودوتأكيدوترسيخإلىتهدفوالتيالمخاطروإدارةوااللتزامالمطابقةمثلالصندوقبإدارة

.االلتزامعدملتجنبمناسبةضوابط

قانونيةالالترتيباتعليهاتنطويالتيالمخاطرالقانونيةالمخاطر

.وااللتزاماتواالتفاقاتوالعقود

اإلداراتوهذهوااللتزام،القانونيةالشؤونفيمتخصصةوأقسامإداراتالصندوقمديرلدي

المتعلقةائلوالمسالتنظيميةالمسائلبجميعالتقيدلضمانواالرشادالتوجيهمسؤوليةتتولى

علىسلبياً يراً تأثقضائيحكمألييكونقدالقانونية،بالدعاوىيتعلقوفيما.وااللتزامبالمطابقة

.الصندوق

األمنحوادثمثلاإللكترونيةالجرائمةمخاطر الجرائم المعلوماتي

أوباً سليؤثرقدحدثأيويتضمنالسيبراني

مواردتوافرأو/ووسالمةسريةيهدد

يسببقدممابالشركةالخاصةالمعلومات

.ماديةخسائر

نعفضاًل ولكنالمخاطر،هذهمنوالحدللرصدالالزمةوالتدابيراإلجراءاتالصندوقمديراتخذ

منأيحدوثلحافيسلبيةبصورةالماليةالنتائجتأثرعدمتضمنالأنهاإالالتدابير،هذهشمولية

.اللهسمحالوالحساباتلألنظمةاالختراقاتأواالنتهاكات

السوقأسعارمعملحوظبشكلالتعارضالتقييممخاطر

.الفعلية

مقّيمينقبلنممعٍد تقييمإلىاستناداً للصندوقالعقاريةاألصولبتقييمالصندوقمديريقوم

قيمتيمتوسطبويؤخذالمعتمدين،للمقّيمينالسعوديةالهيئةقبلمنمعتمدّينمستقلّين

.ثالثمقّيمعيينبتالصندوقمديرسيقومالقيمتين،بينكبيراختالفوجودحالفيأماالتقييمين،

األموالتوظيفمخاطر

االستثماروإعادة

لاألصوفياألموالتوظيففيالتأخرمخاطر

.الجيدة

.عاًل فالمالرأسبتوظيفقامقدالصندوقمديرألننظراً حالًياواردغيرالمخاطرمنالنوعهذا

ادةإعأو/والتوظيفمخاطرإلىمستقباًل المحفظةتوازنإلعادةإجراءاتأيتؤديقدذلك،ومع

.االستثمار

المتعلقةالعامةالمخاطر

ةالعقاريالصناديقبفئة

(ريت)المتداولة

ملوتشاألصول،لفئةالعامةالمخاطرتتضمن

السهم،سعرتقلبالمثالسبيلعلى

ولاألصقيمةصافيبينالمحتملوالتفاوت

واالنخفاضالسوق،فيالسهموسعر

.السيولةومخاطرالسهمسعرفيالمحتمل

األوراقأسواقفيوالتقلباتالعامةالسوقظروففيبالتغيراتللوحداتالسوقسعريتأثرقد

.الصندوقمديرسيطرةعنالخارجةاألخرىالعواملمنوالعديدالمالية
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التقييمالوصفالمخاطرًالرئيسية

منجديدةموجاتحدوثخطريؤثرأنيمكنبئةباألوالمرتبطةالقيود

.الكلياالقتصادعلىسلباً العدوى

وانبججميعمناألفقفيتلوحكورنافيروسمنجديدةإصاباتظهورأنالصندوقمديريدرك

.المرونةمنالمزيدتحقيقتمالوباءبدايةمنذذلك،ومع.االقتصاد

.ملحوظلبشكبتخفيفهاأوالوباءانتشارمنللحدالمفروضةالقيودعنبالتنازلعدةدولقامت

.والعالمياإلقليميالصعيدينعلىالموجةهذهستتبعالدولمنمزيداً أنإلىالتوقعاتوتشير

علىالعائدأي)الدخلانخفاضمخاطرالعقاراتإدارةمخاطر

ريقةبطالممتلكاتإدارةبسبب(االستثمار

لىإيؤديقدممافّعالة،غيرأومالئمةغير

لالتشغيونفقاتالشغورمعدالتارتفاع

.إلخ,اإليجارمناإليراداتوانخفاض

هذهمنفللتخفيوبالتاليالعقاري،االستثمارفيللنجاحضروريةاإلدارةأنالصندوقمديريدرك
دواراألتحديديجبالصدد،وبهذا.خبرةوذويمؤهلينعقاراتبمديرياالستعانةيجبالمخاطر،

ومالعقودوااالتفاقياتمثلالقانونية،الوثائقخاللمنعليهاواالتفاقبوضوحوالمسؤوليات
بإدارةعلقةالمتالقصورأوجهمنللتخفيفالالزمةالعملياتالصندوقمديرنفذأيضًا،.ذلكإلى

.الممتلكات

المخاطر المتعلقة 

لة بالتضخم و قضايا سلس

التوريد 

فياالضطراباتتؤديأنالمرجحمن

يرغمستوىإلىوالتوريداإلنتاجسلسلة

.التضخممنمتوقع

زيادةلخالمنالتضخممنتحدالتيالتدابيربعضهناكأنإالخطر،عاملالتضخميعتبربينما
العقاريةماراالستثصناديقتوفرالتاريخية،البياناتعلىبناءً .اإليجارعقودفياإليجاراتأسعار
.األخرىالمعدالتمثلثابتةليستاإليجاراتألنالتضخمضدمعقولةحماية

التيلتوريداسلسلةفياالضطراباتبعضتخفيفإلىالوبائيةالقيودمنالتخفيفيؤديقد
.للتضخمسبًباكانت
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السعوديةالعربيةالمملكةاقتصاد

فيالمؤكدةالنفطاحتياطياتمن%15بـيقدرماالسعوديةالعربيةالمملكةتمتلك
مماا،إفريقيوشمالاألوسطالشرقمنطقةفياقتصادأكبرتمثلأنهاكماالعالم

.والعالمالمنطقةفيمؤثراً العًبايجعلها

واالقتصادياالجتماعيللتحولنظراً دولياً اهتماماً السعوديةالعربيةالمملكةتجذب
الحاداالنكماشبعد.2030لرؤيةالتنميةمخططمنكجزءوذلكتشهدهالذيالسريع

تحديد+أوبكأعضاءاتفاقبعداالقتصادينموأنالمتوقعمن،2020عامفي
انتهاءمع2022عامفيكبيربشكللينتعش،2021ديسمبرحتىاإلنتاجمستويات

الوقتفيالنمو،فيالنفطيةغيرالقطاعاتتستمرحينفي.اإلنتاجخفضاتفاق
مماحترازية،االالقيودتخفيففيأساسياً عاماًل كورونالقاحجرعاتفيهأصبحتالذي

اإلنفاقوزيادةوالعمرة،للحجالتدريجيواالستئنافالمحلي،االستهالكزيادةيعكس
تستهدفيوالتالوطنية،االستثماراستراتيجيةخاللمنإليهالمشارالمحليالرأسمالي

رالعشالسنواتمدىعلىسعوديريالتريليون12إلىاالستثمارتدفقاتصافيرفع
.القادمة

المحلياإلجماليالناتج

عامفي%3.3بنسبةالسعوديةالعربيةللمملكةالحقيقياإلجماليالمحليالناتجنما
باالنتعاشمدفوًعاالنمووكان.2020عامفي%4.1قدرهبانخفاضمقارنة2021

كما.%6.6بنسبةالنفطيةغيراألنشطةنموخاللمنكوروناجائحةبعداالقتصادي
.%0.2بنسبةالنفطيةاألنشطةونمت،%1.5بنسبةالحكوميةالخدماتأنشطةزادت

في%7.4إلىالحقيقياإلجماليالمحليالناتجيتسارعأنالحكومةتتوقعحينفي
،2030رؤيةخططتنفيذاستمرارهيللتوقعاتاالساسيةالدوافعوكانت.2022عام

انبجإلىالعامةاالستثماراتصندوققبلمنالمحليواإلنفاقالضخمةوالمشاريع
.النفطيغيرالمحليالقطاعفيالتعافيلدعمالنفطإنتاجارتفاع

التضخم

حيث.والغذاءالنقلتكاليفبسببوذلك2022ينايرفي%1.2إلىالتضخممعدلنما
المستهلكأسعارمؤشرفي%19وزنلهاالتي)والمشروباتاألغذيةمجموعةسجلت

أسعارفيالنموتباطأحينفيديسمبر،في%1.1بـمقارنة%2.1إلىارتفاعاً (العام
بشكلالتضخميتسارعأنالمتوقعومن،2021ديسمبرفي%7.2من%4.9إلىالنقل

يفالمستمرالتحسنبسببسنوي،أساسعلى2022عاممناألولالربعفيطفيف
.العالممستوىعلىالتضخممستوىوارتفاعالمحليالطلب

الخاصاالستهالك

المحليالناتجمن%40.0نسبةالسعوديةالعربيةللمملكةالخاصاالستهالكشكل
حصةونمت.سنويربعأساسعلى%43.2مقارنةسبتمبرفياالسمياإلجمالي

ثحياألخيرة،السنواتفياالسمياإلجماليالمحليالناتجمنالخاصاالستهالك
.2021سبتمبرإلى2003مارسمن%32.9بلغت

االستهالك العام

المحليالناتجمن%21.8نسبةالسعوديةالعربيةللمملكةالعاماالستهالكشكل
بلغ.السابقالربعفي%25.1بـمقارنة،2021سبتمبرفياالسمياإلجمالي
اتجالننسبةمنالسعوديةالعربيةالمملكةفيالعاماالستهالكحصةمتوسط
.2021سبتمبرإلى2003مارسمن%22.4االسمياإلجماليالمحلي

المستهلكأسعارمؤشر

وجاء.سنويأساسعلى2022ينايرفي%1.2بنسبةالمستهلكأسعارمؤشرارتفع
)+نقلالأسعارفيبالزيادةأساسيبشكلمدعوماً المستهلكأسعارمؤشرارتفاع

نتيجةرئيسيبشكلالنقلأسعارارتفعت.(%2.0)+والمشروباتواألغذية(4.9%
.%34.5بنسبةالوقودأسعارارتفاع

2030السعوديةالعربيةالمملكةرؤية

للمملكةاألجلطويلاقتصاديمخططهي"2030السعوديةالعربيةالمملكةرؤية
رأسفيرواالستثماالمرتفعواإلنتاجالمتنوعاالقتصادأنيدركالسعودية،العربية

نموفرصخلقإلى2030رؤيةوتهدف.النمولتحقيقضروريةأمورهيالبشريالمال
.لفةمختومبادراتبرامجبمساعدةلالقتصادالرئيسيةالقطاعاتمنالعديدفي

سيستثمرحيث2025-2021الرؤيةتحقيقبرنامجالعامةاالستثماراتصندوقأطلق
وسيساهمسنوًيا،أمريكيدوالرمليار40عنيقلالماالعامةاالستثماراتصندوق

حجمدوسيزيالنفطي،غيراإلجماليالمحليالناتجفيأمريكيدوالرمليار320بمبلغ
وظيفةمليون1.8ليتيحأمريكي،دوالرتريليون1.07منأكثرإلىاإلدارةتحتاألصول
.2025العامنهايةبحلولمباشرةوغيرمباشرة

،لالمستقبمعادنمؤتمرالسعوديةالعربيةالمملكةاستضافت،2022ينايرفي
الغربيةاءاألجزفيالواقعةالعربيللدرعالغنيةالمعدنيةالمواردتنميةعلىركزوالذي

1.3بنحوةمستغلالغيرالمواردتقّدرحيثالسعودية،العربيةالمملكةمنوالوسطى
تسليطلخالمنحديثةتعدينصناعةإنشاءإلىالمؤتمريهدف.أمريكيدوالرتريليون
وسطاألالشرقومنطقةالسعوديةالعربيةالمملكةفيالمتاحةالفرصعلىالضوء

التخطيطتم،2030السعوديةالعربيةالمملكةرؤيةمنكجزء.إفريقياوشمال
للمواردتبياناقاعدةبناءذلكفيبماالتعدين،قطاعفيكبيرةهيكليةإلصالحات
حتية،التالبنيةفيواالستثمارالترخيص،إجراءاتومراجعةالمملكة،فيالمعدنية

زيادةلدوليةشراكاتوتشكيلالتمويل،طرقوتطويرالخاص،القطاعواستثمارات
إلىأمريكيدوالرمليار17مناإلجماليالمحليالناتجفيالسنويةالقطاعمساهمة

.2030عامبحلولأمريكيدوالرمليار64

22
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التجزئةقطاع
االحترازيةاإلجراءاتبتخفيف2021عامخاللتدريجياً الحكومةقامت
.ملكةالمانحاءفيكبيربشكلاللقاحجرعاتحملةتوسعمعتزامناً 
إلى2021عامنهايةفيأوميكرونمتحورظهورأدىذلك،ومع

في.ةالتجزئقطاعأمامعائقبمثابةكانتوالتيالقيودبعضإعادة
جديًداترخيًصا174الحكومةمنحت2021عاممنالثانيالربع

جزئةالتقطاعفياستثماريةبمشاريعللقياماألجنبيةللشركات
قالتسومراكزإيجاراتمتوسطوارتفعكما.اإللكترونيةوالتجارة

عالرابالربعمناعتباًراسنويأساسعلى%1بنسبةالكبيرةاإلقليمية
بنسبةانخفضاً اإلقليميةالتسوقمراكزسجلتبينما،2021عاممن

3.2الحاليالمعروضوبلغ.%21إلىالشغورمعدلارتفعكما.3%
البيعلقطاعللتأجيرالقابلةاإلجماليةالمساحةمنمربعمترمليون

فيمربعمتر235،000توفيريتمأنالمتوقعمنأنهحينفيبالتجزئة
باإلضافةالمتقلباالقتصاديللوضعنظًراوذلك،2022عام

لصالحمتحيزاً السوقيظلأنالمتوقعومن.العرضمستويات
علىالضغوطاتمنالمزيدممارسةإلىيؤديقدمماالمستأجرين

.القديمةالعقاراتمالكي

السكنيالقطاع
عامفي%6بنسبةالرياضفيالسكنيبالقطاعالبيعأسعارمتوسطارتفع

رؤيةساعدت.%1بنسبةاإليجاراتأسعارمتوسطارتفعبينما،2021
لةالعامالقوىيجذبعالميأعمالمركزإلىالرياضتحويلفيالحكومة

القطاعصعيدعلىالتفاؤليبعثمماالعاصمةإلىمستمربشكل
يعمشارعلىالعاصمةفيالقادمةالمعروضاتمعظمتشتمل.السكني
49,000إتاحةيتمأنالمتوقعومن.متكاملةمجتمعاتلتطويررئيسية
يقدر.الحاليالعرضمن%3.2يعادلماأي،2022العامخاللوحدة

معوحدةمليون1.3بإجماليالرياضفيالحاليالسكنيالمعروض
.الماضيةشهًرا12الـخاللسكنيةوحدةألف31استكمال

الضيافةقطاع
وحتى2021العامبدايةمنذ%8بنسبةارتفعاً اإلشغالمعدالتسجلت

قبانطالمدعومةالماضيالعاممننفسهابالفترةمقارنةنوفمبرشهر
قرارالستنظًرا.المدينةفيالسياحيةاألنشطةوانتعاشالرياضموسم

معدلارتفاعأدىأمريكًيا،دوالًرا144عند(ADR)اليوميالسعرمتوسط
81إلىلتصل(RevPAR)متاحةغرفةلكلاإليراداتزيادةإلىاإلشغال

اانتعاًش الضيافةقطاعاتتتوقع.(سنويأساسعلى%16)+أمريكًيادوالًرا
السياحةلقطاعالترويجمنمزيجبسببوذلكالقصير،المدىعلىتدريجًيا

عتباًراا.البالدأنحاءجميعفيالقادمةالترفيهومواسمالعالممستوىعلى
الجودةعاليةالفنادقمنالمعروضإجماليبلغقد،2021نوفمبرمن

يزدادأنالمتوقعمنحالًيا،اإلنشاءقيدالعقاراتاحتسابعند.غرفة20،000
2022عامفيإضافيمفتاح4،000تسليمخاللمنالفندقيالمعروض

.التأخيرمنمزيدحدوثعدمبافتراضوذلك

السوق العقاري في الرياض 
تقييم التوريد

سيتم تسليم 
مفتاح 4،000

2022بحلول عام 

مفتاح 20,000
معروض حالياً 

اإليرادات لكل غرفة متاحة
دوالر امريكي81

االشغال
8%

متوسط السعر اليومي
دوالر امريكي 144

نوفمبر21تغيير مؤشر األداء الرئيسي مقارنة بالعام الماضي حتى تاريخ 

نسبةًاإلشغالًواإليجار-أداءًقطاعًالتجزئةً

مراكز التسوق اإلقليمي
على أساس سنوي 1%+

مراكز التسوق المحلية
على أساس سنوي 3%-

اداءًالقطاعًالسكني

الشقق السكنية
على أساس + 1%

سنوي

الفلل السكنية
على أساس  2.0%+

سنوي

24

3.2
مليون 
متر مربع

235
الف متر 

مربع

إجمالي المعروض عمليات التسليم 
2022خالل المتوقعة

الف 49
وحدة

1.3
مليون 
وحدة

إجمالي المعروض عمليات التسليم 
2022خالل المتوقعة
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التجزئةقطاع
بالتجزئةيعالبمراكزبعضتعملعالميًا،نشهدهاالتيالصيحاتمعتماشياً 

جربةتلخلقلديهاوالمشروباتالمأكوالتعروضتطويرعلىالمملكةفي
مراكزالتحظىالتقليدية،بالمراكزمقارنتهاعند.لزوارهافريدةاجتماعية
.كياالستهالاإلنفاقزيادةعنفضاًل اإلقبالفيعاليةبزيادةالجديدة
2021عامخاللإتاحتهاتمتالتيالجديدةبالتجزئةالبيعمساحاتسجلت
عالرابالربعمناعتباًرامربعمتر195,000إلىلتصلالسابقالعامعنارتفاعاً 

يةاإلقليمالتسوقمراكزإيجاراتمتوسطانخفضحينفي،2021عاممن
وارتفع.التواليعلى%7و%9بنسبةاإلقليميةالتسوقومراكزالكبرى
يرللتأجالمتاحةالتجزئةمساحاتمنالمعروضبلغ.%13إلىالشغورمعدل

مترألف94بمقدارترتفعأنالمتوقعومنمربع،مترمليون1.7جدةفي
.2022عامبنهايةمربع

السوقًالعقاريًفيًجدة JED

المكتبيالقطاع
بمكاتمنلكٍل اإليجارمتوسطارتفع،2021عاممنالرابعالربعفي

.سنويأساسعلىالتواليعلى%8و%2بنسبةبوأالدرجة
ةالدرجمنالمعروضةالمكتبيةالمساحاتمحدوديةبسببوذلك

ةالحكوميالجهاتمنسيماالالمتزايد،الطلبإلىإضافةاألولى
ولىاألالدرجةلمكاتباإليجارمتوسطبلغحيثلهاالتابعةوالجهات

فيرالشواغمعدلانخفض.سنوًياالمربعللمترسعوديريال1،036
إجماليبلغ.%13إلىليصلسنويأساسعلى%5بنسبةالمدينة

منالرابعالربعفيكمامربعمترمليون1.1المكاتبمنالمعروض
مربعمترألف56بمقدارالعرضيزدادأنالمتوقعومن.2021عام

.2022عامبنهاية

واإليجاراإلشغالنسبة-المكتبيالقطاعأداء

الدرجة األولى
+8%

على أساس سنوي

الدرجة الثانية
+2 %

على أساس سنوي

ةمراكز التسوق اإلقليمي
-9%

على أساس سنوي

مراكز التسوق المحلية
%7-

على أساس سنوي

نسبةًاإلشغالًواإليجار-أداءًقطاعًالتجزئةً

التعليمقطاع
تمامباهتحظىالتيالرئيسيةالقطاعاتأحدالتعليمقطاعيزالما

ظيححيثالسعودية،العربيةالمملكةحكومةمنكبيرينوتركيز
اضيةالمالخمسالسنواتمرعلىالحكومياإلنفاقمننصيببأعلى

ببسبكبيربشكلالتعليمقطاعتأثر،2020عامفي.عامينعدا
بعدعنالتعليمإلىالتعليميةالمؤسساتوتحولتكوروناجائحة

ئجهانتاعلىسلًباأثرمماالدراسية،الرسومعلىخصوماتوقدمت
يطبيعبشكلالعودةخططتنفيذبدءقدأنهحينفي.المالية

وتزامناً ،2021سبتمبرفيتبدأالتيالدراسيةللسنةحضورياً للدراسة
لقبمامستوياتإلىالدراسيةالرسومعودةالمتوقعمنذلكمع

العاميفللتعافييستعدالقطاعأنإلىيشيرمماتدريجيًا،الوباء
185للتعليمالمخصصةالحكومةميزانيةتبلغ.2022-2021الدراسي

ويلطالتخطيطمعمتماشياً اإلنفاقوسيكون2022لعامريالمليار
عتوسيعلىالتركيزوسينصب.2030رؤيةأهدافمعالمتوافقاألجل
عليمالتمراحلفيالبحثيةالقدراتوتعزيزالصناعيةالتلمذةبرامج

التطعيممعدالتأنالصحةوزارةأفادت،2022مارسفي.العالي
ذلك،غضونفي.%99إلىوصلتفأكثرعاًما12سنمنالطالببين

مناعتباًراالمملكةفي%96المعلمينبينالتطعيممعدالتبلغت
.اليونسكولمنظمةوفًقا،2021ديسمبر

حسبًنوعًالمدرسة12-1طلبًالصفً-قطاعًالتعليمً
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مدارس حكومية مدارس خاصة مدارس دولية

1.7
مليون 
متر مربع

الف 94
متر مربع

إجمالي المعروض عمليات التسليم 
2022خالل المتوقعة

1.1
مليون 
متر مربع

الف 56
متر مربع

إجمالي المعروض عمليات التسليم 
2022خالل المتوقعة
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السوق العقاري في الدمام 

26

التجزئةقطاع
متوسطانخفضحيثالدمامفيالتجزئةسوققطاعاتجميعتراجعت

التسوقمراكزمنلكلسنويأساسعلى%2بنسبةاإليجاراتأسعار
.الكبرىاإلقليميةالتسوقمراكزواإلقليمية

يعتبرحيث%11عندمستقًراالدمامفيالشواغرمعدلظلحينفي
الرابعالربعخاللالشغورمعدلفيتغييرأييشهدلمالذيالوحيدالسوق

مترمليون1.2بالتجزئةالبيعمساحاتمنالمعروضبلغ.2021عاممن
بـتقدرجديدةمساحاتإتاحةالمتوقعومن،2022عامنهايةبحلولمربع

.مربعمتر175,000

رىمراكز التسوق اإلقليمية الكب
-2%

على أساس سنوي

مراكز التسوق اإلقليمية
%2-

على أساس سنوي

نسبةًاإلشغالًواإليجار-أداءًقطاعًالتجزئةً

1.2
مليون 
متر مربع

175
الف متر 

مربع

إجمالي المعروض
عمليات التسليم 

2022خالل المتوقعة
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الترفيهقطاع

،2016عامفي2030السعوديةالعربيةالمملكةرؤيةعناإلعالنبعد
حيث.لكةللمماالقتصاديالتحولفيبارزةمكانةالترفيهقطاعاكتسب
يةالثقافاألنشطةعلىاألسرةإنفاقمعدلزيادةإلى2030رؤيةتهدف

تنهضأنالمتوقعمن،%6.0إلى%2.9منالمملكةداخلوالترفيهية
مليون1,170.72إلىلتصل%47.65بمعدلالسعوديةالترفيهصناعة
أمريكيدوالرمليون23.77بـمقارنة،2030عامبنهايةأمريكيدوالر

جلةعدفعفيأساسًيادوًراالسعوديةالحكومةلعبت.2020عامفي
تميوالتللترفيهالعامةالهيئةتأسيسخاللمنالترفيهقطاعنمو

كذلإلىباإلضافةالعامة،االستثماراتصندوقإشرافتحتإنشاؤها
نموفيالجديدةالسياحيةالتأشيرةتدشينيساعدأنالمتوقعمن

.الترفيهقطاع

أنهاثحيلديهاالترفيهقطاعفيالسعوديةالعربيةالمملكةوتثق
منسياحيةوجهةإلىالبالدلتحويلدوالرمليار64استثمارتعتزم

ط،األوسالشرقفيالسينمالدوراألولىالوجهةوجعلهااألولىالدرجة
علىصاداالقتاعتمادتخفيفخطةمنبسيطجزءالتوجههذايعتبرحيث

2,500وسينمادار350منأكثرافتتاحُيتوقع،2030عامبحلول.النفط
الثالثالسنواتفيللسينمامشغل11ترخيصتمحيث.شاشة

أنحاءجميعفيالسينمادورلتشغيلدوليين،مشغلين9منهمالماضية
12فيسينمادار34منأكثرتعمل،2021سبتمبرحتى.المملكة

35،000منوأكثرشاشة342عددبإجماليطاقتها،بكاملمدينة
.مقعد

يةالعربالمملكةفيالترفيهصناعةشهدت،كوروناجائحةبسبب
لقتعالوباء،انتشاراحتواءأجلمن.إيراداتهافيانخفاًضاالسعودية

منذلك،ومع.مراتعدةأنشطتهاالترفيهيةالمتنزهاتمنالعديد
الترفيهقطاعنموأدىحيث.قريًباالترفيهصناعةتنتعشأنالمتوقع

أدتو.بهالمرتبطةوالبيئةالعقاريالمشهدفيكبيرةتحوالتإلى
هيةترفيمساحاتظهورإلىالمبتكرةالتجاربعلىالطلبفيالزيادة
.ليديةالتقالمائيةاأللعابوأماكنالترفيهيةالمدنعنتختلففريدة

ضمتالتيالجديدةالمشاريعمنمتنوعةمجموعةاآلنالمملكةوتقدم
عالمفيجديدةوصيحاتونباتيةترفيهيةوحدائقرياضيةمجمعات
.والمشروباتاألطعمة

يعتبرذيوال،والتسليةللترفيهالسعوديالمعرضالرياضفيسينطلق
منفترةالفيوالتسلية،الترفيهلقطاعالمملكةفينوعهمنحدثأول
اإلقليميينللمشغلينمنصةالمعرضيوفر.2022مايو18إلى16

صناعةمجالفيرائدةلجهاتوالخدماتالمنتجاتلعرضوالدوليين
.الترفيه

السعوديةفياستثمر|حول-2030رؤيةالسعودي؛العربيالنقدمؤسسة؛السعوديةفياستثمر-الترفيه-الثقافة-السياحة؛www.zawya.com؛www.CEIC.comأرقاملإلحصاء؛العامالهيئةالمالية؛وزارة:المصادر
www.oxfordbusinessgroup.comميزانيةتقرير؛.2021الثانيالربعالسعوديةالعربيةالمملكةفيالعقاراتسوقفرانكنايت|السعوديةالعربيةالمملكةفيالعقاراتسوقاستعراض؛KPMGوالتسليةالترفيهسوقتقرير؛2022لعام

Iالسعوديةالعربيةالمملكةفيالعقاراتسوقآفاق.اإليكونوميست؛واألسواقاألبحاث2021Iالسعوديةالعربيةالمملكةفي CBRE؛www.saudientertainmentexpo.com.
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مدير الصندوق

"(.سدكو كابيتال)"الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق المالية 
الطابق الثاني–البرج الجنوبي 

أسواق البحر األحمر
8والبوابة 7بين البوابة 

21493جدة 13396ب .ص
المملكة العربية السعودية

6555 690 12 966+: هاتف
6599 690 12 966+: فاكس

 www.sedcocapital.com:الموقع االلكتروني
info@sedcocapital.com: البريد االلكتروني

ومرخصة4030194994رقمتجاريسجلبموجبمسجلةمقفلةمساهمةشركةهي(كابيتالسدكو)الماليةلألوراقوالتنميةلالقتصادالسعوديةالشركة
التعاملنشاطلمزاولة(م2009/04/19الموافق)هـ1430/04/23بتاريخ11157-37رقمالماليةالسوقهيئةترخيصبموجب"ماليةسوقمؤسسة"كـ

.المشورةوتقديموالترتيباالستثماراتإدارة/الصناديقوتشغيلاالستثماراتوإدارةوالحفظ

أمين الحفظ

شركة اإلنماء لالستثمار
20، الطابق 2: برج العنود

طريق الملك فهد، العليا
11576، الرياض  66333:ب.ص

المملكة العربية السعودية

أمينقبلمنهاتأسيستمخاصغرضذاتشركةباسماألصولملكيةتسجيلوتمالصندوق،أصولبملكيةلالحتفاظالحفظأمينبتعيينالصندوققام
.الحفظأمينقبلمنالمملوكةوتلكالصندوققبلمنالمملوكةاألصولملكيةبينالفصلألجلالحفظ

:الحفظأمينمسؤوليات
الصندوقمديريديرهاالتيالصندوقأصولحفظ•
الحسابفيللصندوقالعائدةالنقديةالمبالغجميعوايداعالصندوقباسممحليبنكلدىمنفصلحسابفتح•
.فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين وتسجيل األصول العقارية باسم شركة تابعة ألمين الحفظ•

المحاسب القانوني

كي بي إم جي لالستشارات المهنية
مركز زهران لألعمال
شارع األمير سلطان

21534جدة 55078ب .ص
المملكة العربية السعودية

مدير)"لكابيتاسدكوشركةقبلمنالمدار"(الصندوق)"ريتكابيتالسدكولصندوقالماليةالقوائمراجعنالقد":القانونيالمحاسبرأيحولبيان
مالكيإلىالعائدةالموجوداتصافيفيوالتغيراتالشامل،الدخلوقوائمم،2021ديسمبر31فيكماالماليالمركزقائمةتشملوالتي،"(الصندوق
الهامةةالمحاسبيللسياساتملخصمنالمكونةالمالية،القوائمحولواإليضاحاتالتاريخ،ذلكفيالمنتهيةللسنةالنقديةوالتدفقاتالوحدات،

.األخرىالتفسيريةوالمعلومات
الماليوأدائهم،2021ديسمبر31فيكماللصندوقالماليالمركزالجوهرية،النواحيجميعمنعادلة،بصورةتعرضالمرفقةالماليةالقوائمإنرأينا،وفي

واإلصداراتوالمعاييرية،السعودالعربيةالمملكةفيالمعتمدةالماليللتقريرالدوليةللمعاييروفقاً التاريخ،ذلكفيالمنتهيةللسنةالنقديةوتدفقاته
."للمحاسبينالسعوديةالهيئةمنالمعتمدةاألخرى
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+966 12 690 6555

+966 12 690 6599

21493جدة 13396. ب.ص
المملكة العربية السعودية

11157-37ترخيص 

www.sedcocapital.com

info@sedcocapital.com

لمزيد من المعلومات

تقريرًالصندوقًمتاحًعندًالطلبًوبدونًمقابل

.ال توجد معلومات أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية•
.الصندوق ال يستثمر في صناديق أخرى•
.باستثناء ما تم ذكره في هذا التقرير، ال يوجد تغييرات جوهرية حدثت على شروط وأحكام الصندوق•
.ال توجد بيانات أو معلومات أخرى تتطلبها الئحة صناديق االستثمار•
.باستثناء ما تم ذكره في هذا التقرير، ال يوجد تغييرات جوهرية حدثت خالل الفترة وأثرت على أداء الصندوق•
ال ينطبق: أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء عن الرسوم أو تخفيضها•

إخلءًالمسؤولية

أساس(منهءجزأيأو)كلهيشكلأاليجبكماطريقة،بأيالصندوقفيللمشاركةالصندوقمديرجانبمنتوصيةأومشاركةأوبيععرضالمستندهذايمثلال
.ذلكمنناشئةاتفاقيةأيإلبرامحافزيكونأنأوبذلكيتعلقفيماعليهيعتمدأنأو.كانأّياً عقدأيإبرام

استثماريةرصةكفالصندوقهذاتناسببمدىمؤهلاستثماريمستشارباستشارةواألخذكاملةواألحكامالشروطهذهقراءةالمحتملينالمستثمرينعلىويجب
تثمرينالمسعلىيجبثمومن.المستثمرينجميعيناسبالوقدالمخاطر،بعضعلىالصندوقفياالستثمارينطويحيث.استثماريقرارأياتخاذقبل

.الصندوقفياستثماربأيالمرتبطةالمخاطرلتحملاالستعدادلديهميكونأنالمحتملين
تنتجخسائرأويةاستثمارقراراتأوقانونيةتبعاتأيعنمسؤوليتهيخليالصندوقمديرإن.موثوقةمصادرمنومعلوماتبياناتباستخدامالوثيقةهذهإعدادتم
.سيةالرئيالمخاطرتحديدودونذلكفيبماواألحكامالشروطعلىاالطالعيرجىولهذا.ذلكمنبأيتتعلقأومحتوياتهمنأيأوالتقريرهذااستخدامعن

فقد.المستقبليةائجللنتضمًاناالسابقاألداءيعتبروال.مستقبليةماليةتوقعاتمنأييتحققأالالمحتملمنإنحيثالصندوقفياالستثمارعلىالمنطوية
علىبالسلبتالعمالأسعارعلىتطرأالتيالتغيراتتؤثروقدأيًضا،ترتفعأنيمكنكماوعمالتها،الصناديقوأسعاراألرباح،وتوزيعاتالوحدات،قيمةتنخفض

أرباحتحقيقأواليةالمالورقةبيعللمستثمربالنسبةالصعبمنيكونفقدالسائلة،غيرالماليةباألوراقيتعلقوفيما.دخلهاأوأسعارهاأوالماليةاألوراققيمة
األرباحوزيعاتتدخليتذبذبوقد.إضافيةمصاريف/رسومتطبيقيتموقدلها،تتعرضالتيالمخاطرمدىأوقيمتهاحولموثوقةمعلوماتعلىوالحصولمنها
الصندوقواحكامشروطعلىباطالعهالمستثمرمنإقرارالصندوقفياالستثماريعد.األرباحتوزيعاتدخللدفعالمستثمرالمالرأسمنجزءيستخدمقدكما

.بهاوقبوله
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل 

 إلى مالكي الوحدات 
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 للسادة مالكي وحدات صندوق سدكو كابیتال ریت  

   الرأي 

سدكو كابیتال ("مدیر الصندوق")،  المدار من قبل   لصندوق سدكو كابیتال ریت ("الصندوق")لقد راجعنا القوائم المالیة  
العائدة    صافي الموجودات، والتغیرات في  الدخل الشاملم،  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱التي تشمل قائمة المركز المالي كما في  و

القوائم المالیة، المكونة مع    المرفقةإلى مالكي الوحدات، والتدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات  
 خص للسیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى. من مل

عرض بصورة عادلة، من جمیع النواحي الجوھریة، المركز المالي للصندوق كما  وفي رأینا، إن القوائم المالیة المرفقة تُ 
لمعاییر الدولیة للتقریر المالي  ، وأدائھ المالي وتدفقاتھ النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، وفقاً لم ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في  

السعودیة   الھیئة  من  المعتمدة  األخرى  واإلصدارات  والمعاییر  السعودیة،  العربیة  المملكة  في  للمراجعین  المعتمدة 
 .والمحاسبین

 أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر 
المالیة" تم توضیحھا في قسم   القوائم  الحسابات عن مراجعة  في تقریرنا ھذا. ونحن مستقلون عن   " مسؤولیات مراجع 

لقواعد سلوك وآداب الم ھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة،  الصندوق وفقاً 
وقد التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة  

 لتوفیر أساس إلبداء رأینا.

 أمور المراجعة الرئیسیة

عة الرئیسیة ھي تلك األمور التي اعتبرناھا، بحسب حكمنا المھني، األكثر أھمیة عند مراجعتنا للقوائم المالیة   أمور المراج
للفترة الحالیة. وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة ككل، وعند تكوین رأینا فیھا، وال نبدي رأیاً 

 منفصالً في تلك األمور. 

 كیفیة معالجة األمر الرئیسي في مراجعتنا  رئیسي المراجعة الأمر 

 اإلیرادات:
ملیون لایر سعودي    ۹.۷۲بلغت اإلیرادات من العقارات  

 م.  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
على أساس    العقاراتإثبات اإلیرادات من  یتم  بشكل عام،  

 القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار.
والزیادات   المستأجرین  حوافز  نشر  ذلك  ویشمل 

یتم إجراؤھا والمضمونة.   تتطلب ھذه األرصدة تعدیالت 
اإلیجار لضمان تسجیلھا على أساس    عقود  على إیرادات

فترة اإلیجار وفقاً للمعیار الدولي  مدى  القسط الثابت على  
 : "عقود اإلیجار".۱٦للتقریر المالي 

 اإلیرادات:
إجراءات   أمور  عتنا  مراجشملت  بین  من  النطاق،  ھذا  في 

 أخرى: 

تقییم مدى مالءمة سیاسة إثبات إیرادات عقود اإلیجار   •
لتقییم ما إذا كانت تتفق مع المعیار الدولي للتقریر المالي  

 : "عقود اإلیجار". ۱٦
تقییم تصمیم وتنفیذ الضوابط الداخلیة الرئیسیة لإلدارة   •

على مدى اكتمال ووجود ودقة إیرادات عقود اإلیجار 
مع التركیز بشكل محدد على ما إذا كانت إیرادات عقود  

اإلیجار فترة اإلیجار مسجلة بطریقة مالئمة على مدى  
 . وفقاً لشروط عقد اإلیجار
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 قریر مراجع الحسابات المستقل ت
 ) یتبعصندوق سدكو كابیتال ریت ( مالكي وحداتللسادة 

 ) یتبعأمور المراجعة الرئیسیة (

 كیفیة معالجة األمر الرئیسي في مراجعتنا  رئیسي المراجعة الأمر 
 

 )یتبعاإلیرادات (
 

الرئیسیة نظراً  المراجعة  إثبات اإلیرادات من أمور    یعتبر 
التحریف  خالل  من  الضوابط  بتجاوز  اإلدارة  قیام  لخطر 
المتعمد لمعامالت اإلیرادات من أجل تحقیق أھداف مالیة،  
الفترة أو تسجیل   التقدیرات في نھایة  إما من خالل تعدیل 

 معامالت وھمیة في األعمال.
 
 
 
 
 
 
 ستثماریة:العقارات اال
 

  عقارات للم، بلغت القیمة الدفتریة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في  
الصندوق   یملكھا  التي  لایر    ۱٫٦۳٤االستثماریة  ملیون 

 سعودي.
 

مبدئیاً ومن ثم یتم    یتم قیاس العقارات االستثماریة بالتكلفة
بعد خصم االستھالك المتراكم وأي خسائر    قیاسھا بالتكلفة

القیمة إن وجدت. ومع  متراكمة ناتجة عن االنخفاض في 
ذلك، یتم اإلفصاح عن القیمة العادلة للعقارات االستثماریة 

 لكل وحدة.   صافي الموجوداتباإلضافة إلى تأثیرھا على 
 

 ً على    وفقا یتعین  الصلة،  ذات  المحاسبة  معاییر  لمتطلبات 
في تاریخ  عقاراتھ  قییم مؤشرات انخفاض قیمة  الصندوق ت

كل تقریر. في حال تم تحدید ھذه المؤشرات، یجب تحدید 
 .العقارالمبلغ القابل لالسترداد من ھذه 

 
یقوم  القیمة،  في  االنخفاض  مؤشرات  تقییم  من  كجزء 

من المؤشرات الداخلیة والخارجیة    الصندوق بمراجعة كالً 
في   بما  القیمة،  في  ال  لالنخفاض  المثال  سبیل  على  ذلك 

النقدیة التدفقات  صافي  الخسائر    الخارجة   الحصر،  أو 
التشغیلیة والتلف المادي للموجودات والتغیرات أو الظروف  
المبالغ  تقییم  السوق. عالوة على ذلك، یستلزم  السلبیة في 

ھامة  القابلة لالسترداد استخدام تقنیات تقییم معقدة وأحكام  
رئیسیة. وبناًء علیھ، فقد  الاضات  فترإللإلدارة بخصوص ا

 تم تحدید ھذا األمر كأمر مراجعة رئیسي.
 

 
 )یتبعاإلیرادات (

 
عینة من معامالت الإجراء اختبار تفصیلي على أساس   •

إیرادات عقود اإلیجار لمراجعة عقود اإلیجار المبرمة  
إیجار   عقود  إیرادات  كانت  إذا  ما  لتقییم  العمالء  مع 

إیجار    وفقاً مسجلة   العقد ولتحدید أي شروط  لشروط 
  غیر قیاسیة ولتقییم مدى مالءمة المحاسبة عن إیرادات 

 اإلیجار.
إل • مفصلة  جوھریة  تحلیلیة  إجراءات  یرادات  تنفیذ 

 اإلیجار وتوقیت إثباتھا.
المطلوبة   • اإلفصاحات  واكتمال  مالءمة  مدى  تقییم 

 لإلیرادات من العقارات االستثماریة.
 
 ستثماریة:العقارات اال
 

المقدرة   للمخاطر  استجابةً  مراجعتنا  إجراءات  تتكون 
 للتحریف الجوھري في تقییم العقارات االستثماریة من:

 
فھم   • على  مخاطر الحصول  لتحدید  اإلدارة  لعملیات 

 التقییم والتخفیف منھا؛ 
المرسملة  • التكالیف  عن  للتفاصیل  اختبار  إجراء 

 وضمان أن یتم رسملة جمیع التكالیف بشكل مناسب؛ 
مدیر   • یراعیھا  التي  العوامل  واكتمال  مالءمة  تقییم 

 الصندوق في تقییمات مؤشر االنخفاض في القیمة؛ و  
االست • للعقارات  ھناحیث   ثماریة بالنسبة  ك لتوجد 

تنفیذ اإلجراءات بنخفاض في القیمة، نقوم  لالمؤشرات  
 التالیة: 
 

مقیِّمین  - أعدھا  التي  التقییم  تقاریر  على  الحصول 
مدى   ، من خالل تضمین مختصین،مستقلین وتقییم

معدل   ذلك  في  بما  األساسیة  االفتراضات  مالءمة 
اإلیجار  وإیرادات  الخروج  عائد  ومعدل  الخصم 
والتصعید   واإلشغال  التشغیل  ونفقات  السنویة 
ومعدالت التضخم. عالوة على ذلك، إجراء تحلیل  
التخفیضات   تأثیر  تقییم  ذلك  في  بما  الحساسیة، 

ف والزیادات  اإلشغال  في  المعقولة  ي  المحتملة 
المتوقعة  النقدیة  التدفقات  على  التشغیلیة  النفقات 

 لتقییم التأثیر؛ و  
تقییم كفایة اإلفصاحات عن القوائم المالیة، بما في  -

واألحكام  االفتراضات  عن  اإلفصاحات  ذلك 
 الرئیسیة.
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 المعلومات األخرى

التقریر  في  الواردة  المعلومات  األخرى  المعلومات  األخرى. وتشمل  المعلومات  المسؤول عن  الصندوق ھو  مدیر  إن 
تاریخ تقریرنا  السنوي، ولكنھا ال تتضمن القوائم المالیة وتقریرنا عنھا، ومن المتوقع أن یكون التقریر السنوي متاح لنا بعد  

 .ھذا
 .نُبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكید فیما یخص ذلك الوومات األخرى، لوال یغطي رأینا في القوائم المالیة المع

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالیة، فإن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األخرى المشار إلیھا أعاله عندما تصبح متاحة، 
نأخذ بعین االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غیر متسقة بشكل جوھري مع القوائم المالیة، أو مع وعند القیام بذلك  

 .علیھا خالل المراجعة، أو یظھر بطریقة أخرى أنھا محرفة بشكل جوھريحصلنا المعرفة التي 
ري فیھ، فإنھ یتعین علینا إبالغ األمر عند قراءتنا للتقریر السنوي، عندما یكون متاحاً لنا، إذا تبین لنا وجود تحریف جوھ

 للمكلفین بالحوكمة.

 مسؤولیات مدیر الصندوق والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة

ً المسؤول عن إعداد القوائم المالیة وعرضھا بصورة عادلة،    وإن مدیر الصندوق ھ للمعاییر الدولیة للتقریر المالي    وفقا
السعودیة العربیة  المملكة  في  السعودیة    ،المعتمدة  الھیئة  من  الصادرة  األخرى  واإلصدارات  للمراجعین والمعاییر 

المالیة  ،والمحاسبین السوق  ھیئة  من  الصادرة  االستثمار  صنادیق  نظام  في  بھا  المعمول  وأحكام   واألحكام  وشروط 
ل عن الرقابة الداخلیة التي یراھا مدیر الصندوق ضروریة، لتمكینھ من إعداد قوائم مالیة خالیة  المسؤو  ووھ  ،الصندوق

 من تحریف جوھري، سواء بسبب غش أو خطأ.  
الصندوق   مدیر  فإن  المالیة،  القوائم  إعداد  الوعند  االستمرار  ھو  على  الصندوق  قدرة  تقییم  عن  لمبدأ   وفقاً مسؤول 

بحسب ما ھو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمراریة واستخدام مبدأ االستمراریة   االستمراریة، وعن اإلفصاح،
أو إیقاف عملیاتھ، أو عدم وجود بدیل    الصندوقلتصفیة  لدى مدیر الصندوق  كأساس في المحاسبة ما لم تكن ھناك نیة  

 سوى القیام بذلك.  واقعي
 ھم المسؤولون عن اإلشراف على عملیة التقریر المالي في الصندوق.   الصندوق،مجلس إدارة  أي  ،  إن المكلفین بالحوكمة

 
 مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة

تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول عما إذا كانت القوائم المالیة ككل خالیة من تحریف جوھري سواًء بسبب  
غش أو خطأ، وإصدار تقریر مراجع الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن التأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، إال  

ً بھا    أنھ لیس ضماناً على أن المراجعة التي تم القیام للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة    وفقا
ستكشف دائماً عن أي تحریف جوھري عندما یكون موجوداً. ویمكن أن تنشأ التحریفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوھریة 

تصادیة التي یتخذھا المستخدمون  إذا كان یمكن بشكل معقول توقع أنھا ستؤثر بمفردھا أو في مجموعھا على القرارات االق
 بناًء على ھذه القوائم المالیة.  

 
للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني   وفقاً وكجزء من المراجعة  

 ونحافظ على نزعة الشك المھني خالل المراجعة. وعلینا أیضاً: 
 
حریفات الجوھریة في القوائم المالیة، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ تحدید وتقییم مخاطر الت •

إجراءات مراجعة لمواجھة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة لتوفیر أساس إلبداء رأینا. 
الغش قد ینطوي   ویعد خطر عدم اكتشاف تحریف جوھري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن 

 على تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلیة. 

مناسبة  • مراجعة  إجراءات  تصمیم  أجل  من  بالمراجعة،  الصلة  ذات  الداخلیة  الرقابة  ألنظمة  فھم  على  الحصول 
 لصندوق. للظروف، ولیس بغرض إبداء رأي عن فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة با



٤ 

تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 ) یتبعصندوق سدكو كابیتال ریت ( مالكي وحداتللسادة 

 )یتبعمسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة (

السیاسات المحاسبیة المستخدمة، ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة    مناسبةتقییم مدى   •
 . مدیر الصندوقالتي قام بھا 

إلى أدلة المراجعة    لمبدأ االستمراریة كأساس في المحاسبة، واستناداً مدیر الصندوق  استنتاج مدى مناسبة استخدام   •
ً   التي تم الحصول علیھا، ما إذا كان ھناك بشأن  كبیراً   عدم تأكد جوھري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثیر شكا

قدرة الصندوق على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة. وإذا تبین لنا وجود عدم تأكد جوھري، فإنھ یتعین علینا أن 
ا كانت تلك اإلفصاحات غیر  نلفت االنتباه في تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالیة، أو إذ

كافیة، فإنھ یتعین علینا تعدیل رأینا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریرنا.  
 ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى توقف الصندوق عن االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة. 

العام، وھیكل ومحتوى القوائم المالیة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالیة تعبر عن  تقییم العرض  •
 تحقق عرضاً بصورة عادلة.  المعامالت واألحداث ذات العالقة بطریقة

مة للمراجعة،  لقد أبلغنا المكلفین بالحوكمة، من بین أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقیت المخطط للمراجعة والنتائج المھ
لصندوق سدكو كابیتال ریت  بما في ذلك أي أوجھ قصور مھمة في أنظمة الرقابة الداخلیة تم اكتشافھا خالل المراجعة  

 ("الصندوق").

وأبلغناھم  ،یةباالستقالل المتعلقة الصلة األخالقیة ذات بالمتطلبات التزمنا قد بأننا یفید ببیان بالحوكمة المكلفین زودناكما  
، إذا  العالقة ذات  ، وإجراءات الوقایةاستقاللنا على تؤثر أنھا معقول بشكل قد نعتقد التي األخرى واألمور العالقات بجمیع

 تطلب ذلك.

مراجعة  عتبرناھا األكثر أھمیة عند اتلك األمور التي   نقوم بتحدیداألمور التي تم إبالغھا للمكلفین بالحوكمة،   ضمن  ومن
رئیسیة. ونوضح ھذه األمور في تقریرنا ما لم یمنع نظام أو الئحة  ال مراجعة  الد أمور  عَ تُ   والتيلمالیة للفترة الحالیة،  القوائم ا

ألنفي ظروف نادرة للغایة، أن األمر ینبغي أال یتم اإلبالغ عنھ في تقریرنا    ،نرى  اإلفصاح العلني عن األمر، أو عندما
 التبعات السلبیة للقیام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على ھذا اإلبالغ.

 لالستشارات المھنیةجي  إمكي بي 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ناصر أحمد الشطیري 

 ٤٥٤ترخیص رقم 

م ۲۰۲۲ مارس ۲۸في  ،جدة
ھـ ۱٤٤۳ عبانش ۲٥الموافق 



 

٥ 

 صندوق سدكو كابیتال ریت 
 (مدار من قبل سدكو كابیتال) 

 
 قائمة المركز المالي 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
 (باللایر السعودي)

 
 

 اتاإلیضاح 
 دیسمبر ۳۱
 م ۱۲۰۲

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

    الموجودات
    الموجودات المتداولة

 ۲۰٬٥۸٥٬٦۹۸ ٦۲٬۰٥۳٬۸٤۲   لدى البنوكنقد 
 ۱٥٬۹۱۹٬٦۳۸ ۲۷٬٥۰۰٬۷۲٦ ۸ إیجارات مستحقة 

 ً  ٦٬۲٦۰٬۰٤۲ ٥٬۱٦۹٬٤۷٦ ۹ وذمم مدینة أخرى مدفوعات مقدما
 -- ۸٥۲٬۰۱٤ ۱٦ أدوات مشتقة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 ٤۲٬۷٦٥٬۳۷۸ ۹٥٬٥۷٦٬۰٥۸  إجمالي الموجودات المتداولة  
                  

    الموجودات غیر المتداولة
 ۱٬۰۰٥٬۳۷۳٬۲٦۳ ۱٬٦۳۳٬۹٦٥٬۸٦۳ ۱۰ عقارات االستثماریة  ال
    

 ۱٬۰٤۸٬۱۳۸٬٦٤۱ ۱٬۷۲۹٬٥٤۱٬۹۲۱  إجمالي الموجودات
    

    المطلوبات 
    المطلوبات المتداولة 

 ۷٬٥۰۰٬۰۰۰ ۹٬۷٥۰٬۰۰۰ ۱۲ توزیعات أرباح مستحقة
 ٦٬۹۱٥٬۰۸٥ ٤٬٥۰۰٬۰۰۰ ۱۳ مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 ۲٬۷٤٥٬۲۷۲ ۳۸٬٦٥٥٬۱٥٥ ۱٤ مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى
 ۳٬٥۲۲٬٤٦٤ ۱۷٬۲۷۳٬۰۳۱ ۱٥ إیرادات مؤجلة   

 ۱٬۳۰۳٬۳۷۰ -- ۱٦ أدوات مشتقة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ۱٬٤٦۸٬٥۱۸ ٤٬۱٤۱٬۹۲۹ ۱۷ تسھیالت تمویلیة من أحد البنوك

 ۲۳٬٤٥٤٬۷۰۹ ۷٤٬۳۲۰٬۱۱٥  إجمالي المطلوبات المتداولة 
    

    المطلوبات غیر المتداولة 
 ٤۸٦٬۷۳٥٬٥٥۳ ٦۱٥٬٥۱۱٬۲۰۲ ۱۷ تسھیالت تمویلیة من أحد البنوك

    
 ٥۱۰٬۱۹۰٬۲٦۲ ٦۸۹٬۸۳۱٬۳۱۷  إجمالي المطلوبات  

    
 ٥۳۷٬۹٤۸٬۳۷۹ ۱٬۰۳۹٬۷۱۰٬٦۰٤  صافي الموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات

    
 ٦۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱۷٬٥۰۰٬۰۰۰ ۱۸ وحدات مصدرة (العدد) 

    
 ۸٫۹٦٥۸ ۸٫۸٤۸٦ ٤-۱۰ لكل وحدة (باللایر السعودي)  صافي الموجودات

    
 

 
 
 
 
 
 

 جزًءا ال یتجزأ  ۲٤إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم 
 . من ھذه القوائم المالیة                                                    



 

٦ 

 صندوق سدكو كابیتال ریت 
 (مدار من قبل سدكو كابیتال) 

  
 قائمة الدخل الشامل  

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 
 
 اتاإلیضاح 

 دیسمبر ۳۱
 م ۱۲۰۲

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

    اإلیرادات 
 ٦۸٬۱۰٤٬۹۰۰ ۷۲٬۸۹۸٬۹٦۲  یجاراإلإیرادات 

 ۳٬۲٥۰ ۱۱٬۳۱٤  إیرادات من ودائع المرابحة 
    
  ۷۲٬۹۱۰٬۲۷٦ ٦۸٬۱۰۸٬۱٥۰ 

    المصروفات 
    

 ٦٬۱٦۷٬٥۸٤ ٥٬۸۳۰٬٥۱۸ ۱۳و  ۷ أتعاب إدارة وأتعاب المدیر اإلداري وأتعاب المدیر الشرعي 
    

 ۱٦٬۰۸٦٬٤۳۲ ۱٦٬۱۹٤٬٦۳۸ ۱۰ استھالك 
    

 ۳٬٤٥٥٬۹۳٦ ٦۰٬۱٤۷٬۷۱۹ ۱۰ ستثماریة االعقارات الانخفاض في قیمة 
    

 ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٤۹٬۸۳۲ ۸ خسائر ائتمانیة متوقعة  
    

خسارة من أدوات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  
 ۲٬۱۷۸٬٤۸۳ ۱٬۲۳۱٬٤٥٤ ۱٦ الخسارة

    
 ۱۸٬٤۹٥٬٦۸۹ ۱۲٬٤۸۰٬۲۹۳ ۱۷ أتعاب وأعباء تمویلیة 

    
 ۱۰٬۰۰۲٬٦۸۰ ۱۲٬۲۱۳٬٥۹۷ ۱۹ مصروفات تشغیلیة ومصروفات أخرى 

 ٥۸٬۳۸٦٬۸۰٤ ۱۰۸٬۳٤۸٬۰٥۱  إجمالي المصروفات 
    

 ۹٬۷۲۱٬۳٤٦ ) ۳٥٬٤۳۷٬۷۷٥(  ربح السنة (خسارة) / صافي 
    

 --  --   الدخل الشامل اآلخر 
    

 ۹٬۷۲۱٬۳٤٦ ) ۳٥٬٤۳۷٬۷۷٥(  الدخل الشامل للسنة (الخسارة) / إجمالي 
    
    
    
    
            
   
 
 
 
 
 
 

 جزًءا ال یتجزأ  ۲٤إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم 
. من ھذه القوائم المالیة 



 

۷ 

 صندوق سدكو كابیتال ریت 
 (مدار من قبل سدكو كابیتال) 

 
 الوحدات  مالكيإلى العائدة  صافي الموجوداتقائمة التغیرات في 
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 )باللایر السعودي(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 جزًءا ال یتجزأ  ۲٤إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم 

  . من ھذه القوائم المالیة 

 لسنة المنتھیة فيل 
 دیسمبر ۳۱

  
 ٥٦۱٬٥۲۳٬۸٤۹ م۲۰۲۰ینایر  ۱مالكي الوحدات في إلى صافي الموجودات العائدة 

  
 ۹٬۷۲۱٬۳٤٦ م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱إجمالي الدخل الشامل للسنة المنتھیة في 

  
 (۳۳٬۲۹٦٬۸۱٦) )۱۲توزیعات أرباح (إیضاح 

  
 ٥۳۷٬۹٤۸٬۳۷۹ م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱صافي الموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات كما في  

  
 ) ۳٥٬٤۳۷٬۷۷٥( م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  ةالشاملالخسارة إجمالي 

  
 الوحدات:مالكي مساھمات 

  
 ٥۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰ السنةإصدار الوحدات خالل 

 (۳۷٬۸۰۰٬۰۰۰) ) ۱۲توزیعات أرباح (إیضاح 
  

 ۱٬۰۳۹٬۷۱۰٬٦۰٤ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱صافي الموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات كما في 
   



 

۸ 

 صندوق سدكو كابیتال ریت 
 (مدار من قبل سدكو كابیتال) 

 
 قائمة التدفقات النقدیة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )باللایر السعودي(

 

                                                
 جزًءا ال یتجزأ  ۲٤إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم 

 من ھذه القوائم المالیة. 

 اتاإلیضاح 

 للسنة المنتھیة في
 دیسمبر ۳۱
 م ۱۲۰۲

 للسنة المنتھیة في
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
    

 ۹٬۷۲۱٬۳٤٦ ) ۳٥٬٤۳۷٬۷۷٥(  ربح السنة   / (خسارة) صافي
    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:

    تسویات لـ:
 ۱٦٬۰۸٦٬٤۳۲ ۱٦٬۱۹٤٬٦۳۸ ۱۰ استھالك  

 ۳٬٤٥٥٬۹۳٦ ٦۰٬۱٤۷٬۷۱۹ ۱۰ االنخفاض في القیمة
 ۲٬۱۷۸٬٤۸۲ ۸٥۲٬۰۱٤  مشتقات مالیة خسارة غیر محققة من 
 ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٤۹٬۸۳۲ ۸ خسائر ائتمانیة متوقعة 

  ٤۲٬۰۰٦٬٤۲۸ ۳۳٬٤٤۲٬۱۹٦ 
    صافي التغییرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة: 

 (۱۰٬۲۸٥٬۲۰٦) (۱۱٬۸۳۰٬۹۲۰)  إیجارات مستحقة
 ٤٬۲٦٦ ۱٬۰۹۰٬٥٦٦  مدفوعات مقدما وذمم مدینة أخرى

 ۱٬۸٦۱٬٥۷۲ ) ۲٬٤۱٥٬۰۸٥(  مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
 ٤٤٤٬٦۷٤ ۲٬۹۰٦٬۲٥۸  مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

 ) ۸۷٥٬۱۱۲( ) ۳٬۰۰۷٬۳۹۸(  أدوات مشتقة بالقیمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة 
 (۱٬٥۱۱٬۱۰۷) ۱۳٬۷٥۰٬٥٦۷  إیرادات مؤجلة 

 ۲۳٬۰۸۱٬۲۸۳ ٤۲٬٥۰۰٬٤۱٦  األنشطة التشغیلیةمن  اتجالن المستخدم في) / (صافي النقد 
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة:
 --  (۳٤۰٬۷٦٥٬٦۲٥)  مدفوعات لشراء عقارات استثماریة

 (٤٬۹۷۷٬٦۰٥) (٦٬۱٦٥٬۷۰۷)  تحت التنفیذ لألعمالمدفوعات 
 )٤٬۹۷۷٬٦۰٥( ) ۳٤٦٬۹۳۱٬۳۳۲(  األنشطة االستثماریة  صافي النقد المستخدم في

    
    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة:
 --  ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  متحصالت من إصدار الوحدات الجدیدة

 --  ۱۳٥٬۰۰۰٬۰۰۰  والسلف متحصالت من القروض 
 ۳٬٦٤٤٬۸۱٦ (۳٬٥٥۰٬۹٤۰)  تمویلیة من أحد البنوكتسھیالت 
 (۳٥٬٦۹٦٬۸۱٦) (۳٥٬٥٥۰٬۰۰۰) ۱۲ األرباح المدفوعة خالل السنة توزیعات 

) ۳۲٬۰٥۲٬۰۰۰( ۳٤٥٬۸۹۹٬۰٦۰  صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة التمویلیة  
    

 (۱۳٬۹٤۸٬۳۲۲) ٤۱٬٤٦۸٬۱٤٤  النقد لدى البنوكصافي التغییر في 
    
 ۳٤٬٥۳٤٬۰۲۰ ۲۰٬٥۸٥٬٦۹۸  في بدایة السنة  نقد لدى البنوكال
    

 ۲۰٬٥۸٥٬٦۹۸ ٦۲٬۰٥۳٬۸٤۲  في نھایة السنة  لدى البنوكالنقد 
    

    معامالت غیر نقدیة:
    تتكون المعامالت الرئیسیة غیر النقدیة بشكل أساسي مما یلي:

 --  ۳۳٬۰۰۳٬٦۲٥ ۱٤ ضریبة التصرفات العقاریة -
 --  ۳۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸  مساھمات عینیة -
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۹ 

 
 الصندوق وأنشطتھ  .۱

 
صندوق سدكو كابیتال ریت ("الصندوق") ھو صندوق استثماري عقاري مغلق متوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، 
تم تأسیسھ ویدار من قبل الشركة السعودیة لالقتصاد والتنمیة لألوراق المالیة ("سدكو كابیتال" أو "مدیر الصندوق")،  

السعودیة لالقتصاد والتنمیة القابضة ("الشركة")، لصالح مالكي وحدات الصندوق.    الشركات التابعة للشركةإحدى  
 یخضع الصندوق لإلشراف النھائي من قبل مجلس إدارة الصندوق.

 
الترخیص رقم   المالیة بموجب  السوق  شركة سدكو كابیتال، ھي شركة مساھمة مقفلة سعودیة ومرخصة من ھیئة 

م، تدیر الصندوق. یقوم مدیر الصندوق ۲۰۰۹أبریل    ۱۹ھـ، الموافق  ۱٤۳۰  ربیع الثاني  ۲۳بتاریخ    ۱۱۱٥۷-۳۷
 بمزاولة أنشطة األوراق المالیة التالیة:

 
 التعامل؛ )أ

 الترتیب؛  ) ب
 ؛وتشغیل الصنادیق اإلدارة ) ج
 االستشارات؛ )د
 الحفظ ) ه
 

إیرادات   توفیر  إلى  الصندوق  أساإلیھدف  بشكل  االستثمار  الوحدات من خالل  لمالكي  دوري  بشكل  في  یجار  اسي 
موجودات  الالصندوق عند بیع  لموجودات  العقارات المطورة المدرة للدخل، باإلضافة إلى نمو محتمل للقیمة اإلجمالیة  

 في وقت الحق، أو تطویر الموجودات المستھدفة أو توسیعھا. 
 

یستثمر الصندوق بشكل رئیسي في الموجودات العقاریة المدرة للدخل. یمكن للصندوق استثمار جزء من موجوداتھ  
باللایر السعودي مع البنوك المرخصة من قبل البنك    معامالت المرابحة والودائع قصیرة األجلوالفائض النقدي في  

السعودیة.   العربیة  المملكة  في  والعاملة  السعودي  حتى  یمكن  كما  المركزي  استثمار  إجمالي  ۲٥للصندوق  من   ٪
 مرابحة. الموجودات الصندوق في صنادیق أسواق المال العامة وودائع 

 
  ٤ھـ (الموافق  ۱٤۳۹ربیع األول    ۱٦تمت الموافقة على شروط وأحكام الصندوق من قبل ھیئة السوق المالیة في  

 وم. اشترك مالك۲۰۱۸فبرایر    ۲۰م إلى  ۲۰۱۸نایر  ی  ۲٤م). كانت مدة طرح الوحدات لالكتتاب من  ۲۰۱۷دیسمبر  
المالیة  األھلي  لشركة  التحصیل  في حساب  بالنقد  االحتفاظ  وتم  الطرح  فترة  الصندوق خالل  وحدات  في    الوحدات 

 م ("تاریخ التأسیس"). ۲۰۱۸أبریل   ۱. بدأ الصندوق أنشطتھ في السعودیة
 

عقارات استثماریة جدیدة من   ۸على  لالستحواذ  ، بدأ الصندوق في عملیة زیادة رأس المال  م ۲۰۲۱  خالل العام الحالي 
 ). ۱۸مدیر الصندوق. (انظر اإلیضاح نفس صندوق یدیره 

 
) سنة بعد تاریخ إدراج الوحدات في تداول. یجوز تمدید مدة الصندوق حسب تقدیر  ۹۹مدة الصندوق تسع وتسعین (
 . یةسوق المالالئة مدیر الصندوق بعد موافقة ھی

 
رقم  للقرار  طبقا  المالیة  السوق  ھیئة  من  الصادرة  ("الالئحة")  االستثمار  صنادیق  لالئحة  الصندوق   یخضع 

، والتي تم تعدیلھا وفقا لقرار مجلس )م۲۰۰٦دیسمبر    ۲٤الموافق  (ھـ  ۱٤۲۷ذو الحجة    ۳الصادر في     ۱/۲۱۹/۲۰۰٦
المالیة رقم   السوق  م) , والذي یورد بالتفصیل  ۲۰۲۱-۲-۲٤ھـ (الموافق  ۱٤٤۲-۷-۱۲وتاریخ    ۲۰۲۱- ۲۲-۲ھیئة 

 متطلبات صنادیق االستثمار في المملكة العربیة السعودیة. 
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۱۰ 

 
 أسس المحاسبة   .۲

 
للصندوق   المالیة  القوائم  ھذه  إعداد  ً تم  السعودیة    وفقا العربیة  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقریر  الدولیة  للمعاییر 

لتتوافق مع األحكام المطبقة في للمراجعین والمحاسبین  والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة  
 ة المعلومات. نظام صنادیق االستثمار الصادرة من ھیئة السوق المالیة، وشروط وأحكام الصندوق ومذكر

 
 أسس القیاس  .۳

 
المالیة   القوائم  ھذه  إعداد  ً تم  االستمراریة   وفقا ومفھوم  المحاسبي  االستحقاق  مبدأ  باستخدام  التاریخیة،  التكلفة   لمبدأ 

 . بالقیمة العادلة  المقاسة  المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  المشتقة  االستثمارات المالیةأدوات  باستثناء  
 

 عملة النشاط والعرض   .٤
 

یتم قیاس المواد المتضمنة في ھذه القوائم المالیة باستخدام العملة الرئیسیة لبیئة العمل االقتصادیة التي یمارس الصندوق  
النشاط والعرض   السعودي، والذي یمثل عملة  المالیة باللایر  القوائم  النشاط"). یتم عرض ھذه  فیھا نشاطھ ("عملة 

 للصندوق. 
 

 المعامالت واألرصدة 
تاریخ حدوث تلك  في  یتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى اللایر السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة  

المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات النقدیة التي تتم بالعملة األجنبیة فیجري تحویلھا إلى ما یعادلھا باللایر السعودي  
والخسائر الناتجة من صرف العمالت األجنبیة المكاسب  ائدة بتاریخ قائمة المركز المالي. یتم إدراج  بأسعار التحویل الس

 في قائمة الدخل الشامل. 
  

 التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة   .٥
 

تطبیق   في  تؤثر  وافتراضات  وتقدیرات  أحكام  إصدار  الصندوق  مدیر  من  المالیة  القوائم  إعداد  السیاسات یتطلب 
المحاسبیة والمبالغ المبلغ عنھا للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه  
التقدیرات. تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة بشكل متواصل. مراجعة التقدیرات المحاسبیة یتم إظھارھا 

دیرات وأي فترة مستقبلیة قد تتأثر بھا. فیما یلي األحكام والتقدیرات المحاسبیة  في الفترة التي تتم فیھا مراجعة التق
 الھامة المطبقة في إعداد ھذه القوائم المالیة: 

 
 األعمار اإلنتاجیة للعقارات االستثماریة 

 
دید ھذا التقدیر یحدد مدیر الصندوق األعمار اإلنتاجیة المقدرة للعقارات االستثماریة بغرض احتساب االستھالك. یتم تح

بعد النظر في االستخدام المتوقع للموجودات والضرر المادي الذي تتعرض لھ ھذه الموجودات. یقوم مدیر الصندوق 
بمراجعة القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة سنویا ویتم تعدیل التغییر في مصروفات االستھالك، إن وجدت، في الفترة 

 الحالیة والفترات المستقبلیة.
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۱۱ 

 
 )یتبعالتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (.    ٥

 
 االنخفاض في قیمة العقارات االستثماریة

 
في تاریخ كل تقریر مالي، یقوم مدیر الصندوق بمراجعة القیم الدفتریة للعقارات االستثماریة لتحدید ما إذا كان ھناك 

ذلك المؤشر، یتم تقدیر المبلغ القابل لالسترداد من العقارات  أي مؤشر على االنخفاض في القیمة. وفي حالة وجود مثل  
 االستثماریة بواسطة مقیِّمین مستقلین. 

 
إن القیمة القابلة لالسترداد للعقار االستثماري تقدر بقیمتھ المستخدمة وقیمتھ العادلة ناقصا تكالیف البیع، أیھما أكبر. 

یة المستقبلیة المقدرة المخفضة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل الخصم  یستند تقدیر قیمة االستخدام إلى التدفقات النقد
. في سیاق تحدید القیمة المستخدمة للعقارالذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة  

تضمن یا، والذي  ھالحساسیة الخاص ب بناًء على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة، تقوم اإلدارة أیضا إجراء تحلیل  
تقییم تأثیر التخفیضات المحتملة إلى حد معقول في اإلشغال وزیادة المصروفات التشغیلیة على التدفقات النقدیة المتوقعة 

 لتقییم التأثیر على االرتفاع التقدیري الحالي للعقارات االستثماریة.
 

لقیمة الدفتریة لألصل عن قیمتھ القابلة لالسترداد. یتم إثبات خسائر  یتم إثبات خسارة االنخفاض في القیمة إذا زادت ا
 االنخفاض في القیمة في قائمة الدخل الشامل.  

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة

 
بالتكلفة  یقوم الصندوق، بشكل احترازي، بتقییم الخسائر االئتمانیة المتوقعة المرتبطة بموجودات أدواتھا المالیة المدرجة  

المطفأة. یقوم الصندوق بإثبات مخصص خسارة لمثل ھذه الخسائر في تاریخ كل تقریر مالي. یعكس قیاس الخسائر  
 االئتمانیة المتوقعة:

 
 مبلغ غیر منحاز ومرجح االحتمال یتم تحدیده من خالل تقییم مجموعة من النتائج المحتملة؛ •
 القیمة الزمنیة للموارد؛ و  •
عن األحداث الماضیة  التقریر معلومات معقولة وقابلة للدعم متاحة بدون تكلفة أو مجھود ال داعي لھ في تاریخ  •

 والظروف الحالیة والتوقعات الخاصة بالظروف االقتصادیة المستقبلیة.
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  .٦
 

مطبقة على ھذه القوائم المالیة ھي نفس تلك المطبقة ، فإن السیاسات المحاسبیة ال)۲۰في اإلیضاح (باستثناء ما تم ذكره  
 فیما یلي أھم السیاسات المحاسبیة التي یطبقھا الصندوق:على القوائم المالیة للسنة السابقة. 

 
 لدى البنوك نقد  ۱-٦

 
من األرصدة لدى البنوك واالستثمارات قصیرة األجل  لدى البنوك  بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدیة، یتكون النقد  

لدى  ثالثة أشھر أو أقل والمتاحة للصندوق دون أي قیود. یتم قید النقد  لذات االستحقاق األصلي   عالیة السیولة األخرى 
 بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي. البنوك 
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۱۲ 

 
 )یتبعالسیاسات المحاسبیة الھامة ( .٦
 
 لیة األدوات الما ۲-٦

 
تمثل اإلیجارات المستحقة الموجودات المالیة الرئیسیة. تشمل المطلوبات المالیة بشكل أساسي المصروفات المستحقة  

 والذمم الدائنة األخرى.  
 

 اإلثبات األولي 
/ ذمم مدینة أخرى بدون مكون تمویل   مستحقة(ما لم تكن إیجارات  ةالمالیالمطلوبات أو  ة المالیالموجودات یتم قیاس 

لبند غیر المدرج بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،  ل جوھري) مبدئیا بالقیمة العادلة مضافا إلیھا، بالنسبة  
تكالیف المعاملة العائدة مباشرة لعملیة االستحواذ علیھ أو إصداره. یتم قیاس اإلیجارات المستحقة بدون مكون تمویلي 

 مبدئیا بسعر المعاملة.  ھام
 

 إلغاء اإلثبات 
إلغاء إثبات الموجودات، عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من الموجودات المالیة. ال یمكن  إلغاء إثبات  یتم  

أو   العقد  في  المحدد  بااللتزام  الوفاء  یتم  عندما  أي  إطفاءه،  عند  إال  منھ)  (أو جزء  المالي  انتھاء االلتزام  أو  إلغاؤه 
 صالحیتھ.

 
 القیاس الالحق

بعد اإلثبات األولي، یتم إثبات مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة، والتي  
ینتج عنھا إثبات خسارة محاسبیة في قائمة الدخل الشامل عند إنشاء أصل جدید. یقوم الصندوق بإثبات مخصصات  

سائر االئتمانیة المتوقعة من اإلیجارات المستحقة والمستحق من أطراف ذات عالقة بمبلغ مساِو للخسائر االئتمانیة الخ
 المتوقعة للعمر الكلي. 

 
 األدوات المالیة المشتقة

الفائدة؛ مخاطر   أسعار  لمخاطر  بھا إلدارة تعرضھ  المحتفظ  المالیة  األدوات  الصندوق في مشتقات  االئتمان؛ یدخل 
 ومخاطر سعر الصرف األجنبي. المشتقات المحتفظ بھا تشمل المقایضات.

 
ً   المشتقات  إثباتیتم   بالقیمة العادلة في تاریخ إبرام عقد المشتقات ویتم الحقًا إعادة قیاسھا بقیمتھا العادلة في تاریخ    أولیا
 الدخل على الفور.  مةقائالخسائر الناتجة في   /المكاسب  إثبات. یتم قائمة مركز مالي كل

 
المشتقات ذات القیمة العادلة السالبة    إثباتبینما یتم    ةمالی  كموجوداتالمشتقات ذات القیمة العادلة الموجبة    إثباتیتم  

 كمطلوبات مالیة.
 
 العقارات االستثماریة ۳-٦

 
مكاسب   لتحقیق  أو  تأجیرھا  من  عائد  تحقیق  لغرض  إما  مقتناة  متداولة  غیر  موجودات  ھي  االستثماریة  العقارات 
رأسمالیة أو لكلیھما، ولكن لیس للبیع في سیاق العمل المعتاد أو استخدامھا في إنتاج أو تورید السلع أو الخدمات أو 

یاُ بالتكلفة والحقاً یتم قیاسھا بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم ألغراض إداریة. یتم قیاس العقارات االستثماریة مبدئ
 وأي خسائر ناتجة عن االنخفاض في القیمة إن وجدت.  

 
تتضمن التكلفة المصروفات المتكبدة مباشرة لغرض اقتناء العقار االستثماري. تكلفة العقارات االستثماریة المبنیة ذاتیا 

المواد والعمالة   تكلفة  لتشمل  تكالیف أخرى متكبدة مباشرة  لھ  العقار  صبح  یالمباشرة وأي  المحدد  جاھز لالستخدام 
وتكالیف االقتراض المرسملة. یتم إثبات أي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد أي عقار استثماري (والتي تمثل الفرق 

 شامل.  البیع والقیمة الدفتریة للعقار المستبعد) بقائمة الدخل الالمتحصالت من بین 
 



 صندوق سدكو كابیتال ریت 
 (مدار من قبل سدكو كابیتال) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  
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۱۳ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٦

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة  ٤-٦

 
تقوم الشركة بمراجعة القیم الدفتریة للموجودات غیر المالیة لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على انخفاض القیمة.  
في حالة وجود مثل ھذا المؤشر، یتم تقدیر المبلغ القابل لالسترداد للموجودات. یتم إثبات خسارة انخفاض القیمة بالمبلغ  

القیمة العادلة للموجودات ناقص تكلفة  تمثل  ات عن قیمتھا القابلة لالسترداد والتي  الذي تزید فیھ القیمة الدفتریة للموجود
 البیع والقیمة في االستخدام، أیھما أعلى. 

 
تتم مراجعة الموجودات غیر المالیة التي تعرضت النخفاض في القیمة الحتمال عكس االنخفاض في القیمة بتاریخ كل 

ا الدفتریة  تقریر. یتم عكس خسارة االنخفاض في  القیمة  الحد الذي ال تتجاوز فیھ  إلى  القیمة   للموجوداتلقیمة فقط 
نخفاض في القیمة.  االخسارة  إثبات  الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا، بعد خصم االستھالك أو اإلطفاء، إذا لم یتم  

 الدخل الشامل.  قائمةفي كإیراد یتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القیمة مباشرة 
 

 مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى    ٥-٦
 

بالقیمة العادلة ویتم قیاسھا الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام أولیاً  یتم إثبات المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى  
 طریقة سعر الفائدة الفعلیة. 

 
 مخصصات  ٦-٦

 
ث في الماضي ویكون احدنتیجة أل  ضمنيأو  حالي  یتم إثبات المخصصات عندما یكون لدى الصندوق التزام قانوني  

، ویمكن إجراء تقدیر من المحتمل أن یترتب علیھ تدفق موارد تمثل منافع اقتصادیة یتم استخدامھا لسداد ذلك االلتزام
 لمستقبلیة. . ال یتم إثبات مخصصات لخسائر التشغیل اموثوق للمبلغ

 
 التمویل    ۷-٦

 
یتم إثبات التمویل مبدئیا بالقیمة العادلة، بعد خصم تكالیف المعاملة المتحملة. یتم قیاس تسھیالت التمویل الحقا بالتكلفة  
المطفأة. یتم إثبات أي فرق بین المتحصالت (بعد خصم تكالیف المعامالت) ومبلغ االسترداد في الربح أو الخسارة  

فترة   مدى  التمویل  على  تسھیالت  إنشاء  عند  المدفوعة  األتعاب  إثبات  یتم  الفعلیة.  الفائدة  باستخدام طریقة  التسھیل 
كل التسھیل. في ھذه الحالة، یتم تأجیل   أو  سحب بعض  فیھ   كتكالیف معامالت للتمویل إلى الحد الذي یكون من المحتمل

لى أنھ من المحتمل سحب بعض أو كل التسھیالت،  الرسوم لحین إجراء السحب. إلى الحد الذي ال یوجد فیھ دلیل ع 
 یتم رسملة الرسوم كدفعة مسبقة لخدمات السیولة ویتم إھالكھا على مدى فترة التسھیالت التي تتعلق بھا. 

 
 إثبات اإلیرادات    ۸-٦

 
االستحقاق   أساس  االستثماریة على  العقارات  التأجیر من  إیرادات  إثبات  ً یتم  إثبات  وفقا یتم  العقد.  األرباح    لشروط 

 الرأسمالیة الناتجة من بیع االستثمارات العقاریة عند تنفیذ عقد البیع. 
 

 یتم إثبات اإلیرادات من ودائع المرابحة باستخدام معدل الربح الفعلي على مدى مدة العقد. 
 

 الزكاة وضریبة الدخل   ۹-٦
 

في ھذه القوائم المطلوبات  خصص لمثل ھذه  تعد الزكاة والضریبة التزاما على مالكي الوحدات، وبالتالي ال یتم تكوین م
 المالیة. 
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۱٤ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٦

 
 توزیعات أرباح مستحقة   ۱۰-٦

 
 یتم تسجیل توزیعات األرباح المرحلیة والنھائیة كالتزام في الفترة التي یتم فیھا اعتمادھا من قبل مجلس إدارة الصندوق. 

 
 العموالتإیرادات ومصروفات  ۱۱-٦

 
یتم إثبات إیرادات أو مصروفات العموالت باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. إن "معدل العمولة الفعلیة" ھو المعدل الذي  

 یخصم المدفوعات أو المقبوضات النقدیة المستقبلیة المقدرة على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة لـ: 
 ؛ أو ةالمالیللموجودات إجمالي القیمة الدفتریة  -
 التكلفة المطفأة للمطلوبات المالیة. -
 

الدفتریة   الفعلي على إجمالي القیمة  الفائدة  الفوائد، یتم تطبیق معدل  إیرادات ومصروفات  للموجودات  عند احتساب 
 ات. ) أو التكلفة المطفأة للمطلوبللموجودات(عندما ال تنخفض القیمة االئتمانیة 

 
 المقاصة   ۱۲-٦

 
یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط  
عند وجود حق نظامي ملزم بإجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى الشركة نیة لتسویتھا على  

دات لتسدید المطلوبات في آن واحد. ال یتم إجراء مقاصة بین اإلیرادات والمصروفات  أساس الصافي أو تحقیق الموجو
ً في قائمة الدخل الشامل إال إذا كان ذلك متطلبا أو مسموحا بھ   ألحد معاییر المحاسبة أو التفسیرات، وكما ھو مبین   وفقا

 في السیاسات المحاسبیة للصندوق.
 

 صافي الموجودات لكل وحدة   ۱۳-٦
 

مالكي الوحدات المدرجة  إلى  العائدة    صافي الموجوداتالموجودات لكل وحدة عن طریق قسمة   یتم احتساب صافي
 في قائمة المركز المالي على عدد الوحدات المصدرة. 

 
 أتعاب اإلدارة والمصروفات األخرى   .۷

 
 اإلدارة وأتعاب المدیر اإلداريأتعاب 

 
٪ على التوالي من القیمة ۱و٪  ۰٫۰٥بنسبة    اإلدارة وأتعاب المدیر اإلداريیحق لمدیر الصندوق الحصول على أتعاب  

ً لصافي موجودات الصندوق العادلة    محسوبة في بدایة كل فترة كل نصف سنة.  سنویا
 

 اءأتعاب أد
 

٪  ۷٪ من أي توزیعات أرباح نقدیة تزید عن  ۲۰یحق لمدیر الصندوق الحصول على أتعاب األداء فیما یتعلق بنسبھ  
 ٪ من أي ربح رأسمالي محقق من بیع الموجودات العقاریة.۱۰وسنویا 

 
 أتعاب ترتیبات تمویلیة

 
للصندوق. یتم دفع أتعاب   ٪ عن كل تمویل خارجي یصبح متاحاً ۱٫۲٥استالم رسوم بما یعادل    الصندوق  یحق لمدیر

لمدیر الصندوق بمجرد توفر التمویل بعد خصم أتعاب إجراءات البنك وأتعاب التقییم واألتعاب القانونیة وأتعاب العنایة  
 .وتطفأ على مدى عمر القرض الواجبة المرتبطة بالحصول على التمویل
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 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )باللایر السعودي(

۱٥ 

 
 أتعاب اإلدارة والمصروفات األخرى (یتبع)   .۷

 
 أتعاب الوساطة وأتعاب االستحواذ

 
  الشراء ٪ من سعر  ۰٫۷٥بنسبة  استحواذ  وأتعاب  ٪  ۲٫٥۰تصل إلى    أتعاب وساطةیحق لمدیر الصندوق الحصول على  

 العقار. كجزء من تكلفة واالستحواذ الوساطة ألي عقار. یتم رسملة أتعاب البیع متحصالت  /
 

 أتعاب الحفظ 
 

٪  ۰٫۰٤لایر سعودي لمرة واحدة، باإلضافة إلى    ۳۰٫۰۰۰یحق ألمین الحفظ الحصول على أتعاب حفظ تصل إلى  
 لایر سعودي. ۲۰۰٫۰۰۰ألحدث القوائم المالیة المراجعة بحیث ال تقل عن   وفقاً من صافي قیمة الموجودات 

 
 أتعاب اللجنة الشرعیة

 
 . لایر سعودي ۳۰٫۰۰۰تقاضي أتعاب سنویة للجنة الشرعیة بمبلغ یحق لمدیر الصندوق كان 

 
 مركز اإلیداع  أتعاب

 
لایر سعودي، باإلضافة إلى    ٥۰٫۰۰۰یحق لمركز اإلیداع الحصول على أتعاب نظیر إنشاء سجل لمالكي الوحدات (

  ٤۰۰٫۰۰۰لایر سعودي) ونظیر إدارة سجل مالكي الوحدات ( ٥۰۰٫۰۰۰بما ال یتجاوز  هلایر عن كل حامل وحد ۲
 ً  . لایر سعودي) سنویا

 
 أتعاب تداول 

 
 ةم سنویولایر سعودي ورس  ٥۰٫۰۰۰لمرة واحدة إلدراج الصندوق یساوي  رسوم  یحق لـ "تداول" الحصول على  

 ٪ من القیمة السوقیة لوحدة الصندوق الستمرار إدراج الصندوق. ۰٫۰۳ اقدرھ
 

  مستحقةإیجارات  .۸
 

ً تتمثل في إیجارات مدینة من عقارات استثماریة   اإلیجار. مستحقات اإلیجار اتفاقیات  للشروط المتفق علیھا في    وفقا
 ھي كما یلي:

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م ۱۲۲۰
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
   

 ۱۸٬۹٥۳٬۸٥۹ ۳۰٬۷۸٤٬۷۷۹ المستحقةاإلیجارات 
   

 (۳٬۰۳٤٬۲۲۱) (۳٬۲۸٤٬۰٥۳) الخسائر االئتمانیة المتوقعة
   

 ۲۷٬٥۰۰٬۷۲٦ ۱٥٬۹۱۹٬٦۳۸ 
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۱٦ 

 
 إیجارات مستحقة (یتبع)  .۸

 
 یلي:  المتوقعة كماالخسائر االئتمانیة مخصص الحركة في 

 
 م ۲۰۲۰ م ۱۲۲۰ 
   

 ۱٬۰۳٤٬۲۲۱ ۳٬۰۳٤٬۲۲۱ ینایر ۱الرصید كما في  
 ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٤۹٬۸۳۲ خالل السنة المحمل 
   

 ۳٬۰۳٤٬۲۲۱ ۳٬۲۸٤٬۰٥۳ دیسمبر ۳۱الرصید كما في  
 
 مدفوعات مقدماَ وذمم مدینة أخرى  .۹
 

 ً  المدینة األخرى مما یلي: والذمم تتكون المدفوعات مقدما
 دیسمبر ۳۱ 

 م ۱۲۰۲
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
   

 ٦٬۱۳۳٬۷۳٦ ٥٬۰٦٦٬۰۳۱ ضریبة قیمة مضافة مدینة 
 ً  ۱۲٦٬۳۰٦ ۱۰۳٬٤٤٥ تأمین مدفوع مقدما

   
 ٥٬۱٦۹٬٤۷٦٬ ٦۲٦۰٬۰٤۲ 
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۱۷ 

  
 العقارات االستثماریة .۱۰

 
 م: ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱فیما یلي تفاصیل العقارات كما في 

 

 التكلفة االفتتاحیة  الموقع النوع 
إضافات خالل 

 تكلفة اإلقفال  السنة
االستھالك 
 االفتتاحي 

االستھالك خالل 
 اقفال االستھالك السنة

انخفاض القیمة  
 االفتتاحي  

  /  )االنخفاض(
 في القیمة  عكس

 خالل السنة
اقفال انخفاض  

 القیمة
صافي القیمة 

 الدفتریة 
 القیمة
  العادلة 

 ۱٤۰٬۳۳۱٬۰۰۰ ۱٤۰٬۳۳۱٬۰۰۰ (۹٥۳٬٤۰۰) ۱٬۳۷۱٬۸۸۳ )۲٬۳۲٥٬۲۸۳( )۷٬۷۰۰٬۳۰٦( )۲٬۰۲۸٬۸۸۳( )٥٬٦۷۱٬٤۲۳( ۱٤۸٬۹۸٤٬۷۰٦ --  ۱٤۸٬۹۸٤٬۷۰٦ جدة  تجاري  ) ۳-۱۰مركز الخالدیة لألعمال (انظر 

 ٦۹٬۳۲۰٬۰۰۰ ٦٥٬٦٦۹٬۷٥۳ -- --  --  )۱٬۹۷۹٬۲٤۳( )٥۲۸٬۷٦٤( )۱٬٤٥۰٬٤۷۹( ٦۷٬٦٤۸٬۹۹٦  ٤٦٬۹۸۷ ٦۷٬٦۰۲٬۰۰۹ الریاض سكني مجمع الجزیرة السكني 

 ۳۹٬۳۲٥٬۰۰۰ ۳۸٬۲٥۲٬۷۹٤ -- --  --  )۱٬۰٤۷٬۲۰٦( )۲۷۹٬۰۰۰( )۷٦۸٬۲۰٦( ۳۹٬۳۰۰٬۰۰۰ --  ۳۹٬۳۰۰٬۰۰۰ جدة  تجاري  بنده جدة 

 ۸۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ۷٦٬٦٥۲٬۰۱۰ -- --  --  )۲٬۱۱۲٬۹۹۰( )٥٦۲٬۹٥۰( )۱٬٥٥۰٬۰٤۰( ۷۸٬۷٦٥٬۰۰۰ --  ۷۸٬۷٦٥٬۰۰۰ الریاض تجاري  بنده الریاض

 ٥۳٬۱۰۰٬۰۰۰ ٥۳٬۱۰۰٬۰۰۰ (٥٬٤۱۰٬۳٥٤) (٥٬٤۱۰٬۳٥٤) -- )٤٬۸۸٥٬۲۲٦( )۱٬۳۰۱٬۷٥۰( )۳٬٥۸۳٬٤۷٦( ٦۳٬۳۹٥٬٥۸۰ ۹٬۳۰٤ ٦۳٬۳۸٦٬۲۷٦ جدة  تجاري  ) ۳-۱۰مبنى النیابة العامة (انظر 

 ۱۱۰٬۰٥۷٬۰۰۰ ۱۱۰٬۰٥۷٬۰۰۰ (٦٬۳۹۳٬۷۰٦) ۱٬٤٥۹٬۸٤۸ )۷٬۸٥۳٬٥٥٤( )۱۰٬۰٥۲٬۲۹٤( )۲٬٦۷۳٬۸٤۸( )۷٬۳۷۸٬٤٤٦( ۱۲٦٬٥۰۳٬۰۰۰ --  ۱۲٦٬٥۰۳٬۰۰۰ جدة  تجاري  ) ۳-۱۰مركز الروضة التجاري (انظر  

 ۱۹٬٤۰۰٬۰۰۰ ۱۹٬٤۰۰٬۰۰۰ (۱۸٬۹۰۳٬۰٥۲) (۱۸٬۹۰۳٬۰٥۲) --  )۲٬۹٥٦٬۹٤۸( )۷۸۷٬۸۰۰( )۲٬۱٦۹٬۱٤۸( ٤۱٬۲٦۰٬۰۰۰ --  ٤۱٬۲٦۰٬۰۰۰ الریاض تجاري  ) ۳-۱۰برج الحیاة (انظر 

 ۲۸٬۰۸٥٬۰۰۰ ۲٦٬۹۷۹٬۳۸۳ --  -- --  )۱٬٥۳۹٬۹۱۱( )٤٤۷٬۸٦۳( )۱٬۰۹۲٬۰٤۸( ۲۸٬٥۱۹٬۲۹٤ --  ۲۸٬٥۱۹٬۲۹٤ الدمام تجاري  مبنى السعودي الفرنسي

 ٦٥٬۱۷٥٬۰۰۰ ٦۰٬۰۰٦٬۹٤٤ --  -- --  )۲٬٥۳۸٬٦۳٦( )۷٤۷٬۸٦۳( )۱٬۷۹۰٬۷۷۳( ٦۲٬٥٤٥٬٥۸۰ --  ٦۲٬٥٤٥٬٥۸۰ الدمام تجاري  بنده الریان

 ۳۳٬٦۰۰٬۰۰۰ ۳۲٬٦۸٦٬٦٦۲ --  -- --  )۱٬٥۲۰٬۲۸۰( )٤٤۷٬۸٦۳( )۱٬۰۷۲٬٤۱۷( ۳٤٬۲۰٦٬۹٤۲ --  ۳٤٬۲۰٦٬۹٤۲ الدمام تجاري  الحكیر تایم  

 ۳٥۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۳۷٬۲٤۹٬۲٤۳ --  -- --  )۱۹٬۰۲٥٬٤۷۲( )٦٬۳٥۷٬۳٤۹( )۱۲٬٦٦۸٬۱۲۳( ۳٥٦٬۲۷٤٬۷۱٥ --  ۳٥٦٬۲۷٤٬۷۱٥ الخبر تجاري  أجدان ووك 

 ٦٦٬۲۸٥٬۰۰۰ ٦٦٬۲۸٥٬۰۰۰ )۳٬۸۸۲٬٥۷۷( (۳٬۸۸۲٬٥۷۷) --  )۳٬۳۸۱( )۳٬۳۸۱( --  ۷۰٬۱۷۰٬۹٥۸ ۷۰٬۱۷۰٬۹٥۸ --  الدمام تجاري  ) ۷-۱۰بنده الدمام (انظر

 ٦۰٬۲٤٥٬۰۰۰ ٦۰٬۲٤٥٬۰۰۰ )۳٬٥۲۸٬۸۷٥( (۳٬٥۲۸٬۸۷٥) --  )۲٬۹۸۸( )۲٬۹۸۸( --  ٦۳٬۷۷٦٬۸٦۳ ٦۳٬۷۷٦٬۸٦۳ --  الریاض تجاري  ) ۷-۱۰مدرسة العلیا (انظر 

 ٥۰٬۰٥۰٬۰۰۰ ٥۰٬۰٥۰٬۰۰۰ )۲٬۹۳۲٬٤۹۸( (۲٬۹۳۲٬٤۹۸) --  )۱٬٦۸۳( )۱٬٦۸۳( --  ٥۲٬۹۸٤٬۱۸۱ ٥۲٬۹۸٤٬۱۸۱ --  الدمام تجاري  ) ۷-۱۰(انظراكسترا الدمام 

 ۸۸٬۷٥۲٬٥۰۰ ۸۸٬۷٥۲٬٥۰۰ )٥٬۲۰۰٬۳۲٤( (٥٬۲۰۰٬۳۲٤) --  )۲٬۷۹۰( )۲٬۷۹۰( --  ۹۳٬۹٥٥٬٦۱٤ ۹۳٬۹٥٥٬٦۱٤ --  الریاض تجاري  ) ۷- ۱۰(انظرعرقة بالزا 

 ٦۷٬۳۹٥٬۰۰۰ ٦۷٬۳۹٥٬۰۰۰ )۳٬۹٤۹٬۲٦۲( (۳٬۹٤۹٬۲٦۲) --  )۱٬۷۷۰( )۱٬۷۷۰( --  ۷۱٬۳٤٦٬۰۳۲ ۷۱٬۳٤٦٬۰۳۲ --  الریاض تجاري  ) ۷-۱۰الحمراء بالزا (انظر

 ۱٥٦٬٦۲٥٬۰۰۰ ۱٥٦٬٦۲٥٬۰۰۰ (۹٬۱۷۱٬٦۷۰) (۹٬۱۷۱٬٦۷۰) --  )۱۰٬٤۷۰( )۱۰٬٤۷۰( --  ۱٦٥٬۸۰۷٬۱٤۰ ۱٦٥٬۸۰۷٬۱٤۰ --  الریاض تجاري  ) ۷-۱۰(انظر دار البراءة مدرسة 

 ٥٥٬۲۲۰٬۰۰۰ ٥٥٬۲۲۰٬۰۰۰ (۳٬۲۳٤٬۹۱۸) (۳٬۲۳٤٬۹۱۸) --  )۲٬۳٥٥( )۲٬۳٥٥( --  ٥۸٬٤٥۷٬۲۷۳ ٥۸٬٤٥۷٬۲۷۳ --  الریاض تجاري  ) ۷-۱۰مدرسة المناھج (انظر

 ۱۱٥٬٥۰۰٬۰۰۰ ۱۱٥٬٥۰۰٬۰۰۰ (٦٬۷٦٥٬۹۲۰) (٦٬۷٦٥٬۹۲۰) --  )٥٬۲٦۸( )٥٬۲٦۸( --  ۱۲۲٬۲۷۱٬۱۸۸ ۱۲۲٬۲۷۱٬۱۸۸ --  الریاض تجاري  ) ۷- ۱۰امجاد قرطبة (انظر

 --  ۱۳٬٥۰۸٬٥۷٤ --  --  --  --  --  --  ۱۳٬٥۰۸٬٥۷٤ ٦٬۱۰۹٬٤۱۷ ۷٬۳۹۹٬۱٥۷   ) ٦-۱۰أعمال تحت التنفیذ (انظر 

   ۱٬۰٥٤٬۷٤٦٬٦۷۹ ۷۰٤٬۹۳٤٬۹٥۷ ۱٬۷٥۹٬٦۸۱٬٦۳٦ )۳۹٬۱۹٤٬٥۷۹( (۱٦٬۱۹٤٬٦۳۸) (٥٥٬۳۸۹٬۲۱۷) (۱۰٬۱۷۸٬۸۳۷) (٦۰٬۱٤۷٬۷۱۹) (۷۰٬۳۲٦٬٥٥٦) ۱٬٦۳۳٬۹٦٥٬۸٦۳ ۱٬٦٥٦٬٥٦٥٬٥۰۰ 



 صندوق سدكو كابیتال ریت 
 (مدار من قبل سدكو كابیتال) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )باللایر السعودي(

۱۸ 

 
 ) یتبعالعقارات االستثماریة ( .۱۰

 
 م: ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱فیما یلي تفاصیل العقارات كما في 

 

 
 

 التكلفة االفتتاحیة  الموقع  النوع  

إضافات خالل  

 تكلفة اإلقفال السنة 

االستھالك  

 االفتتاحي 

االستھالك خالل  

 اقفال االستھالك  السنة 

انخفاض القیمة  

 االفتتاحي  

االنخفاض في  

 القیمة خالل السنة 

اقفال انخفاض  

 القیمة 

صافي القیمة  

 الدفتریة 

 القیمة 

 العادلة  

              

مركز الخالدیة لألعمال  

 ۱٤۰٬۹۸۸٬۰۰۰ ۱٤۰٬۹۸۸٬۰۰۰ ( ۲٬۳۲٥٬۲۸۳) ( ۲٬۳۲٥٬۲۸۳) -- ( ٥٬٦۷۱٬٤۲۳) ( ۱٬۹۹۱٬٦۱٤) ) ۳٬٦۷۹٬۸۰۹( ۱٤۸٬۹۸٤٬۷۰٦ -- ۱٤۸٬۹۸٤٬۷۰٦ جدة  تجاري ) ۳-۱۰(انظر 

مجمع الجزیرة السكني (انظر  

 ٦۷٬۸٦۰٬۰۰۰ ٦٦٬۱٥۱٬٥۳۰ -- -- -- ( ۱٬٤٥۰٬٤۷۹) ( ٥۲۹٬٤۱۰) ) ۹۲۱٬۰٦۹( ٦۷٬٦۰۲٬۰۰۹  ۲۹٬۹٦۳ ٦۷٬٥۷۲٬۰٤٦ الریاض  سكني  )۱۰-۳

 ۳۹٬۸۲٥٬۰۰۰ ۳۸٬٥۳۱٬۷۹٤ -- -- -- ( ۷٦۸٬۲۰٦) ( ۲۷۹٬۰۰۰) ( ٤۸۹٬۲۰٦) ۳۹٬۳۰۰٬۰۰۰ -- ۳۹٬۳۰۰٬۰۰۰ جدة  تجاري بنده جدة

)۱ ( ٥٦۲٬۹٥۰) ( ۹۸۷٬۰۹۰) ۷۸٬۷٦٥٬۰۰۰ -- ۷۸٬۷٦٥٬۰۰۰ الریاض  تجاري بنده الریاض  ,٥٥۰٬۰٤۰ ) -- -- -- ۷۷٬۲۱٤٬۹٦۰ ۸۱٬٦۰۰٬۰۰۰ 

 ٦٥٬۹۳٥٬۰۰۰ ٥۹٬۸۰۲٬۸۰۰ -- -- -- ( ۳٬٥۸۳٬٤۷٦) ( ۱٬۳۰۷٬۳۷۳) ( ۲٬۲۷٦٬۱۰۳) ٦۳٬۳۸٦٬۲۷٦ ۱۱٦٬٦۰۰ ٦۳٬۲٦۹٬٦۷٦ جدة  تجاري مبنى النیابة العامة  

مركز الروضة التجاري  

 ۱۱۱٬۲۷۱٬۰۰۰ ۱۱۱٬۲۷۱٬۰۰۰ ( ۷٬۸٥۳٬٥٥٤) ( ۱٬۱۳۰٬٦٥۳) (٦٬۷۲۲٬۹۰۱) ( ۷٬۳۷۸٬٤٤٦) ( ۲٬٦۲۷٬۳٤۷) ( ٤٬۷٥۱٬۰۹۹) ۱۲٦٬٥۰۳٬۰۰۰ ۸٬۰۰۰ ۱۲٦٬٤۹٥٬۰۰۰ جدة  تجاري ) ۳-۱۰(انظر 

 ٤۰٬۹۰۰٬۰۰۰ ۳۹٬۰۹۰٬۸٥۲ -- -- -- ( ۲٬۱٦۹٬۱٤۸) ( ۷۸۷٬۸۰۰) ( ۱٬۳۸۱٬۳٤۸) ٤۱٬۲٦۰٬۰۰۰ -- ٤۱٬۲٦۰٬۰۰۰ الریاض  تجاري برج الحیاة

 ۲۸٬۲۸٥٬۰۰۰ ۲۷٬٤۲۷٬۲٤٦ -- -- -- ( ۱٬۰۹۲٬۰٤۸) ( ٤٤۷٬۸٦۳) ( ٦٤٤٬۱۸٥) ۲۸٬٥۱۹٬۲۹٤ -- ۲۸٬٥۱۹٬۲۹٤ الدمام  تجاري مبنى السعودي الفرنسي 

 ٦٥٬۱۷٥٬۰۰۰ ٦۰٬۷٥٤٬۸۰۷ -- -- -- ( ۱٬۷۹۰٬۷۷۳) ( ۷٤۷٬۸٦۳) ( ۱٬۰٤۲٬۹۱۰) ٦۲٬٥٤٥٬٥۸۰ -- ٦۲٬٥٤٥٬٥۸۰ الدمام  تجاري بنده الریان

 ۳۳٬٦۰۰٬۰۰۰ ۳۳٬۱۳٤٬٥۲٥ -- -- -- ( ۱٬۰۷۲٬٤۱۷) ( ٤٤۷٬۸٦۳) ( ٦۲٤٬٥٥٤) ۳٤٬۲۰٦٬۹٤۲ -- ۳٤٬۲۰٦٬۹٤۲ الدمام  تجاري ) ۳-۱۰انظرالحكیر تایم (

 ۳٥۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳٤۳٬٦۰٦٬٥۹۲ -- -- -- ( ۱۲٬٦٦۸٬۱۲۳) ( ٦٬۳٥۷٬۳٤۹) ( ٦٬۳۱۰٬۷۷٤) ۳٥٦٬۲۷٤٬۷۱٥ -- ۳٥٦٬۲۷٤٬۷۱٥ الخبر  تجاري أجدان ووك 

(انظر   أعمال تحت التنفیذ

۱۰-٦(   ۲٬٥۷٦٬۱۱٤٬ ٥۸۲۳٬۰٤۲ ۷٬۳۹۹٬۱٥۷ -- -- -- -- -- -- ۷٬۳۹۹٬۱٥۷ -- 

   ۱٬۰٤۹٬۷٦۹٬۰۷٤٬ ٤۹۷۷٬٦۰٥ ۱٬۰٥٤٬۷٤٦٬٦۷۹ (۲۳٬۱۰۸٬۱٤۷ ) (۱٦٬۰۸٦٬٤۳۲ ) (۳۹٬۱۹٤٬٥۷۹ ) (٦٬۷۲۲٬۹۰۱) (۳٬٤٥٥٬۹۳٦ ) (۱۰٬۱۷۸٬۸۳۷ ) ۱٬۰۰٥٬۳۷۳٬۲٦۳ ۱٬۰۳۲٬٤۳۹٬۰۰۰ 



 صندوق سدكو كابیتال ریت 
 (مدار من قبل سدكو كابیتال) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )باللایر السعودي(

۱۹ 

 
 )  یتبعالعقارات االستثماریة ( ۱۰

 
ملیون لایر سعودي    ٦۰٫۱قدرھا  ، سجل الصندوق خسارة انخفاض في القیمة  م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱المنتھیة في    للسنة ۱۰-۳

 . )ملیون لایر سعودي ۳٫٤:  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱(على أساس الصافي 
 

).  ٥-۱۰یتم تحدید االنخفاض في قیمة العقار االستثماري استنادا إلى تقییم من قبل اثنین من المقیمین المستقلین (راجع  
تشمل االفتراضات الرئیسیة المستخدمة لتقییم إیرادات اإلیجار ومعدالت اإلشغال والتصعید وعائد الخروج ومعدالت 

اال نطاق  المنفذة كما في  الخصم، والتي كانت بشكل عام في نفس  التقییمات  المستخدمة في  دیسمبر    ۳۱فتراضات 
 م. ۲۰۲۱

 
وقیمة كل وحدة   اتالموجودفي تاریخ التقریر، إذا تم إدراج العقارات االستثماریة بقیمھا العادلة، فإن صافي قیمة   ٤-۱۰

 من وحدات الصندوق یجب أن تكون كما یلي:
 

 دیسمبر  ۳۱ 
 م ۱۲۰۲

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

   
 ٥۳۷٬۹٤۸٬۳۷۹ ۱٬۰۳۹٬۷۱۰٬٦۰٤ صافي الموجودات المقرر عنھا

  ۲۷٬۰٦٥٬۷۳۷ ۲۲٬٥۹۹٬٦۳۷ في القیمة بناًء على التقییم كما في الزیادة صافي 
  

 ٥٦٥٬۰۱٤٬۱۱٦ ۱٬۰٦۲٬۳۱۰٬۲٤۱ صافي الموجودات بالقیمة العادلة للعقارات االستثماریة
 ۸٫۹٦٥۸ ۸٫۸٤۸٦ صافي الموجودات لكل وحدة، بالتكلفة

 ۰٫٤٥۱۱ ۰٫۱۹۲۳ التأثیر على صافي الموجودات لكل وحدة لتقدیر القیمة
 ۹٫٤۱٦۹ ۹٫۰٤۰۹ صافي الموجودات لكل وحدة بالقیمة العادلة

 
۱۰-٥   ً من نظام صنادیق االستثمار العقاري الصادرة عن ھیئة السوق المالیة، المملكة العربیة السعودیة،    ۳٥للمادة    وفقا

 . مقیمون مستقلونمعده من قبل  یقوم مدیر الصندوق بتقییم القیمة العادلة لموجودات الصندوق العقاریة بناًء على تقییمین  
من قبل شركة فالیو سترات ووایت كیوبس، وھي شركات  م  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱تم تقییم العقارات االستثماریة كما في  

یتم تسجیل القیمة العادلة للعقارات االستثماریة كمتوسط   تقییم معتمدة من الھیئة السعودیة للمقیمین المعتمدین ("تقییم").
 .فالیو سترات ووایت كیوبسالقیمة بین 

 
مركز الخالدیة لألعمال. ومن المتوقع أن یكتمل المشروع    مشروع مواقف للسیارات في   في  مثل تت   تحت التنفیذاألعمال    ٦-۱۰

 لایر سعودي.  ۱٬٥۰۰٬۰۰۰التكلفة المتوقعة لالكتمال  م.۲۰۲۲من عام   ولفي الربع األ
 

من خالل  من قبل الصندوق خالل السنة  االستحواذ علیھا  قیمة العقارات الجدیدة الثمانیة التي تم  في  نخفاض  یعود اال  ۱۰-۷
العقاریة   التصرفات) إلى رسملة تكالیف االستحواذ اإلضافیة المتكبدة المتعلقة بضریبة ۱۸ل (إیضاح زیادة رأس الما

 وأتعاب مدیر الصندوق.
 

 القطاعات التشغیلیة .۱۱
 

یحتوي الصندوق على قطاع تقریر واحد یتمثل في خدمات تأجیر العقارات، مع وجود إیرادات وأرصدة مرتبطة بھا 
 العربیة السعودیة. في المملكة 

 
 
 
 
 



 صندوق سدكو كابیتال ریت 
 (مدار من قبل سدكو كابیتال) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )باللایر السعودي(

۲۰ 

 
 توزیعات أرباح المستحقة  .۱۲

 
السنة المنتھیة في   ملیون لایر    ۳۷٫۸أرباح نقدیة بمبلغ  عن توزیعات  الصندوق  أعلن  م،  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱خالل 

ملیون لایر سعودي   ۳٥٫٦مبلغ  دفع الصندوق  ملیون لایر سعودي). خالل السنة المنتھیة،    ۳۳٫۳م:  ۲۰۲۰سعودي (
ً   ۹٫۸ملیون لایر سعودي) إلى مالكي الوحدات ومبلغ    ۳٥٫۷م:  ۲۰۲۰( لنھایة   ملیون لایر سعودي تم توزیعھ الحقا

 السنة.  
 

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة   .۱۳
 

الشقیقة األخرى لشركة   المعامالت مع مدیر الصندوق والشركات  العالقة من  المعامالت مع األطراف ذات  تتكون 
في سیاق األعمال االعتیادیة التي تتم بشروط متفق علیھا بصورة متبادلة. یتم اعتماد جمیع المعامالت  سدكو كابیتال  

باإلضافة إلى المعامالت المفصح عنھا، إن وجدت، في أي  مع األطراف ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الصندوق.  
 عالقة الھامة فیما یلي:تتلخص معامالت األطراف ذات ال ، مكان آخر في ھذه القوائم المالیة

 
 

 طبیعة المعاملة العالقة 
مبلغ المعاملة  

 م ۲۰۲۱
مبلغ المعاملة 

 م ۲۰۲۰
الرصید في  

 م ۲۰۲۱
الرصید في  

 م ۲۰۲۰
      

مستحق إلى أطراف 
   ذات عالقة

 
  

      
الشركة السعودیة 
لالقتصاد والتنمیة 

لألوراق المالیة ("مدیر 
 الصندوق")

 ٥٬۸٤٥٬۸۷۹ ٥٬٥۲٤٬۳۰۳ إدارةأتعاب  مدیر الصندوق

٤٬٥۰۰٬۰۰۰ ٦٬۹۱٥٬۰۸٥ 

 
المدیر أتعاب 

 ۲۹۱٬۷۰٥ ۲۷٦٬۲۱٥ اإلداري 

 
استشارات 

 ۳۰٬۰۰۰ ۳۰٬۰۰۰ شرعیة  
 

 
أتعاب ترتیبات  

 --  --  تمویلیة
 

 

تعویض أتعاب  
مدفوعة بالنیابة 

 ٤٬۳۰٦٬۰۱۲ ۸٬۲٤٥٬٦۰۳ عن الصندوق
     
       
      )۸(اإلیضاح    إیجارات مستحقة 

شركة المحمل  
إیراد من   شركة شقیقة  التجاریة

 -- --  (۸۸٦٬۰۰۰) (۸۸٦٬۰۰۰) اإلیجار
       

مصروفات مستحقة 
      )۱۳(اإلیضاح  وذمم دائنة أخرى

شركة المحمل  
 شركة شقیقة التجاریة

أتعاب إدارة 
عقارات 

 ۱٬٤٦٥٬۲۷۰ ۱٬۲۳۰٬٦۰۲ ٥٬۰٦٥٬۲۱۹ ٤٬۹۲۹٬۱۲۳ وتحصیل إیجار
       

مكافآت مجلس إدارة 
 الصندوق

مجلس إدارة  
 ۲۲٬٥۰۰ --  ٦۰٬۰۰۰ ٦۰٬۰۰۰ مكافآت  الصندوق



 صندوق سدكو كابیتال ریت 
 (مدار من قبل سدكو كابیتال) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )باللایر السعودي(

۲۱ 

  
 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (یتبع) ۱۳

 
المدفوعة لمدیر الصندوق  م من الرسوم  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱تم تكوین الرصید المستحق لألطراف ذات العالقة كما في  ی

وفقًا التفاقیة االستثمار المتوقعة. وبناًء علیھ یحق لمدیر الصندوق الحصول    يقرض البنكتسھیالت الالزیادة في    مقابل
 لایر سعودي.  ٤٬٥۰۰٬۰۰۰على أتعاب بمبلغ 

 
 أخرى  مصروفات مستحقة وذمم دائنة  .۱٤

 
 یلي:تتكون المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى مما 

 دیسمبر ۳۱ 
 م ۱۲۰۲

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

   
 --  ۳۳٬۰۰۳٬٦۲٥ *العقاریةالتصرفات ضریبة 

 --  ۲٬٥۳۲٬٥۰۰ تكالیف االكتتاب 
 ۱٬٤٦٥٬۲۷۰ ۱٬۲۳۰٬٦۰۲ ) ۱۳أتعاب صیانة مستحقة (اإلیضاح 

 ۸۷٦٬٦٥٤ ۸۳۱٬۱٥٤ ودائع ضمان 
 ۱۱۷٬۱۳۹ ۱۰۸٬۸٥۷ أتعاب حفظ مستحقة
 ۱۱۳٬۰۰۰ ۱۱۳٬۰۰۰  أتعاب تقییم مستحقة

 ۹٥٬۰۰۰ ٥۰۰٬۰۰۰ أتعاب تداول مستحقة 
 ٥۰٬۰۰۰ ٥۷٬٥۰۰ أتعاب مراجعة مستحقة  

 ۲۸٬۲۰۹ ۲۷۷٬۹۱۷ ذمم دائنة أخرى  
   
 ۳۸٬٦٥٥٬۱٥٥ ۲٬۷٤٥٬۲۷۲ 
 

المفروضة على استحواذ  التصرفات  * ضریبة   الحالي    ۸العقاریة ھي الضریبة  العام  عقارات استثماریة جدیدة في 
 ). ۱۰(راجع إیضاح 

 
 إیرادات مؤجلة   .۱٥

 
 تتمثل في إیرادات اإلیجار المستلمة مقدما المتعلقة بالعقارات االستثماریة. فیما یلي الحركة في اإلیرادات المؤجلة: 

 

 
 دیسمبر ۳۱
 م ۱۲۰۲

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

   
 ٥٬۰۳۳٬٥۷۱ ۳٬٥۲۲٬٤٦٤ الرصید كما في بدایة السنة 

 ۱٤٬٤۸۲٬٦۹٤ ۳۳٬٤۱٤٬۹۹۷ السنة اإلیجار المستلم خالل 
 (۱٥٬۹۹۳٬۸۰۱) (۱۹٬٦٦٤٬٤۳۰) المعدل مقابل اإلیراد المكتسب 

   
 ۳٬٥۲۲٬٤٦٤ ۱۷٬۲۷۳٬۰۳۱ الرصید كما في نھایة السنة 

 
 أدوات مشتقة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  .۱٦

 
م، أبرم الصندوق اتفاقیتین لمقایضة معدالت الربح مع بنك تجاري لمبادلة تعرضھ  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱  للسنة المنتھیة في

) على تسھیالت التمویل التي تم سایبورفي التدفقات النقدیة الناشئة عن جزء متغیر من السعر المتفق علیھ (  للتغیر
م  ۲۰۲۳أكتوبر    ۱٦وم  ۲۰۲۳أكتوبر    ۱٥و  ). تاریخ استحقاق األداة ھ۱۷علیھا من أحد البنوك (إیضاح    الحصول

 .موجبة، كان لھذه األدوات المشتقة قیمة عادلة م۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱التوالي. كما في   على
 
 



 صندوق سدكو كابیتال ریت 
 (مدار من قبل سدكو كابیتال) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )باللایر السعودي(

۲۲ 

 
 أدوات مشتقة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (یتبع)  .۱٦

 
 :العادلة من خالل الربح أو الخسارةفیما یلي القیمة العادلة والقیمة االسمیة لألدوات المشتقة بالقیمة 

 
  ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م  ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰م

 
 القیمة االسمیة

  القیمة العادلة 
 السالبة 

 
 القیمة االسمیة 

 القیمة العادلة
 (السالبة) 

 موجبةال 

 

۱المقایضة       
 القیمة االسمیة للقرض  ۱٬۰٦٦٬٦۷٥ ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ (٤۱۲٬۸٤۰) ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰

 مقایضة معدل الربح  ٪۱٫۸٥ ۱٫٤۳٪ ۰٫۹۱٪ ۱٬٤۳٪
  ۲المقایضة       

 القیمة االسمیة للقرض  (۲۱٤٬٦٦۱) ۲٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ (۸۹۰٬٥۳۰) ۲٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰
 مقایضة معدل الربح  ۱٫٦۰٪ ۱٫٦۹٪ ۰٫۹۱٪ ۱٬٦۹٪

     
  ۲٬۰۸۳٬٤٦۸م مبلغ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱خسائر الصندوق المحققة من صفقة المقایضة خالل السنة المنتھیة في بلغت 

لایر سعودي). المكاسب (الخسائر) غیر المحققة من صفقة المقایضة للسنة المنتھیة   ۸۷٥٬۱۱۲م:  ۲۰۲۰لایر سعودي (
 .) لایر سعودي)۱٬۳۰۳٬۳۷۰: (م۲۰۲۰لایر سعودي ( ۸٥۲٬۰۱٤تبلغ  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

 
 تسھیالت تمویلیة من أحد البنوك  .۱۷

 
ملیون لایر سعودي یتم   ٦۰۰م، أبرم الصندوق اتفاقیة تسھیالت تمویلیة مع بنك محلي بحد معتمد یبلغ  ۲۰۱۸خالل  

٪. تم الحصول  ۱٫۹+   سایبور  م ومحمل بفائدة لمدة اثني عشر شھراً ۲۰۲٤دیسمبر    ۳۱في  سداده على دفعة واحدة  
على القرض من مصرف الراجحي من خالل منشأة معدة لغرض خاص. التسھیالت مضمونة مقابل رسوم على جمیع 

 العقارات االستثماریة باستثناء بندة جدة حیث أنھ تحت التنفیذ. 
 

م، تفاوض الصندوق للحصول على معدل ربح مخفض یصل إلى ستة  ۲۰۲۰  دیسمبر  ۳۱المنتھیة في    السنةخالل  
 التفاقیة التسھیالت التمویلیة األصلیة.  وفقاً جمیع الشروط األخرى مع إبقاء ٪. ۱٫٤٥+ سایبور أشھر 

 
م، لدى  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في    ملیون لایر.  ۱٬۰٥۰ إلى  التسھیالت التمویلیة، رفع الصندوق  م۲۰۲۱خالل عام  

 ملیون لایر سعودي.   ٤۲٥وق مبلغ غیر مسحوب قدره الصند
 

م:  ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي (  ۱۲٫٤۸قام الصندوق بحجز مصاریف تمویل على أساس طریقة الفائدة الفعلیة تبلغ  
 ملیون لایر سعودي).  ۱۸٫٤۹

 
 التالي: تم اإلفصاح عن ترتیب التمویل المذكور أعاله في قائمة المركز المالي على النحو 

 

 
 دیسمبر ۳۱
 م ۱۲۰۲

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

   
 ٤۸٦٬۷۳٥٬٥٥۳ ٦۱٥٬٥۱۱٬۲۰۲ مطلوبات غیر متداولة

 ۱٬٤٦۸٬٥۱۸ ٤٬۱٤۱٬۹۲۹ المطلوبات المتداولة 
 ٦۱۹٬٦٥۳٬۱۳۱ ٤۸۸٬۲۰٤٬۰۷۱ 
 
 
 
 



 صندوق سدكو كابیتال ریت 
 (مدار من قبل سدكو كابیتال) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )باللایر السعودي(

۲۳ 

 
 الوحدات قید اإلصدار  .۱۸

 
بدأ الصندوق في عملیة زیادة رأس المال من  لایر للوحدة. خالل السنة    ۱۰ملیون وحدة بسعر    ٦۰أصدر الصندوق  

آخر    ۸أجل االستحواذ على   استثماریة من صندوق  الغرض أصدر  مدار من  عقارات  الصندوق. ولھذا  نفس مدیر 
منھا    ٥۷٫٥الصندوق   إضافیة  العینیین    ۳۲٫٥ملیون وحدة  للمشتركین  للمساھمین والمتبقي  ملیون وحدة خصصت 

 لایر للوحدة.  ۱۰النقدیین بسعر 
 

 مصروفات تشغیلیة ومصروفات أخرى  .۱۹
 

 تتكون المصروفات التشغیلیة والمصروفات األخرى مما یلي: 
للسنة المنتھیة في  

 دیسمبر ۳۱
 م ۱۲۰۲

للسنة المنتھیة في  
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
   

 ۷٬۳۹۳٬۰۸۸ ۷٬۱۰۱٬۱۰۷ مصروفات تشغیلیة 
 ۱٬۱۰۹٬۳٦۱ ۳٬۱٦٥٬۱۷٤ أتعاب مھنیة  

 ٤۹۸٬۷۸٥ ۱٬۰۰۱٬۹۰٤ )۷أتعاب تداول وإیداع (اإلیضاح 
 ۲۳٥٬٦٦۹ ۲۲۳٬٤۱۳ ) ۷أتعاب الحفظ (اإلیضاح 

 ٦۰٬۰۰۰ ٦۰٬۰۰۰ أتعاب مجلس اإلدارة
 ۷۰٥٬۷۷۷ ٦٦۱٬۹۹۹ مصروفات أخرى  

 ۱۲٬۲۱۳٬٥۹۷ ۱۰٬۰۰۲٬٦۸۰ 
 

 إدارة المخاطر المالیة  .۲۰
 

 عوامل المخاطر المالیة ۲۰-۱
  

تتعرض أنشطة الصندوق لعدة مخاطر مالیة متمثلة في: مخاطر السوق، مخاطر االئتمان، ومخاطر السیولة والمخاطر  
 التشغیلیة. 

 
یتحمل مدیر الصندوق مسؤولیة تحدید ومراقبة المخاطر. یشرف مجلس إدارة الصندوق على مدیر الصندوق وھو  

 مسؤول في النھایة عن اإلدارة العامة للصندوق.  
 
تم تحدید مخاطر المراقبة والتحكم في المقام األول على أساس الحدود الموضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوق.  ی

للمخاطر  تحملھ  العامة، ومدى  أعمالھ  استراتیجیات  تحدد  التي  بھ  الخاصة  الشروط واألحكام  وثیقة  الصندوق  لدى 
إجراءات  باتخاذ  ملزم  وھو  المخاطر  إدارة  في  العاملة  إرشادات    وفلسفتھ  مع  یتماشى  بما  المحفظة  توازن  إلعادة 

االستثمار. یستخدم الصندوق طرقا مختلفة لقیاس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي یتعرض لھا الصندوق؛ وھذه  
 الطرق مشروحة أدناه. 

 
 مخاطر السوق  )أ(

 
 مخاطر سعر الصرف األجنبي )۱(
 

للتذبذب من أداة مالیة  یمة التدفقات النقدیة المستقبلیة  ھي المخاطر المتمثلة في تعرض ق سعر الصرف األجنبي  مخاطر  
نتیجة التغیر في أسعار صرف العمالت األجنبیة وتنشأ من األدوات المالیة التي تتم بعملة أجنبیة. ال یواجھ الصندوق 

 أي مخاطر ھامة للصرف األجنبي حیث أن معظم معامالتھ باللایر السعودي.  
 



 صندوق سدكو كابیتال ریت 
 (مدار من قبل سدكو كابیتال) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )باللایر السعودي(

۲٤ 

 
 المالیة (یتبع) إدارة المخاطر  .۲۰

 
 عوامل المخاطر المالیة (یتبع)  ۲۰-۱

 
 مخاطر أسعار العموالت  )۲(
 

مخاطر أسعار العموالت ھي المخاطر المتمثلة في تذبذب قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة أو أن تتذبذب 
  بسبب التغیرات في أسعار العموالت السوقیة.ثابت  القیم العادلة ألدوات مالیة ذات كوبون 

 
ویلیة من أحد البنوك، التي تكون بأسعار  وتنشأ مخاطر سعر العموالت للصندوق بصورة رئیسیة من تسھیالتھا التم

 فائدة معومة وتخضع إلعادة التسعیر بشكل منتظم. 
 

یحلل الصندوق تعرضھ ألسعار العمولة على أساس منتظم من خالل مراقبة اتجاھات أسعار العموالت ویعتقد أن تأثیر 
ً ھذه التغییرات لیس   على الصندوق. ھاما

 
 حساسیة أسعار العموالت 

 
نقطة أساس في أسعار    ۱۰۰النقصان العام بمقدار    / الزیادة  ، تشیر التقدیرات إلى أن  م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في  

/ ینقص من   ثابتة سوف یزید  المتغیرات األخرى  بقاء جمیع  التمویلیة، مع  التسھیالت  المتغیرة على  صافي  الفائدة 
ً  موجودات  ملیون لایر سعودي). ٥٫۳:  م۲۰۲۰ملیون لایر سعودي ( ۱۰٫۷ بمبلغ  الصندوق تقریبا

 
 مخاطر األسعار  )۳(

 
للتغیرات في أسعار السوق بسبب عوامل   المالیة للصندوق نتیجة  مخاطر األسعار ھي مخاطر تقلب قیمة األدوات 
أخرى غیر تحركات أسعار العمالت األجنبیة والعموالت. تنشأ مخاطر األسعار بشكل أساسي من عدم التأكد بشأن  

تاریخ قائمة المركز المالي، الصندوق غیر معرض كما في    األسعار المستقبلیة لألدوات المالیة التي یمتلكھا الصندوق.
 بشكل كبیر لمخاطر األسعار.

 
 مخاطر االئتمان ) ب(

 
یتعّرض الصندوق لمخاطر ائتمانیة، وتتمثل في تسبب أحد األطراف في خسارة مالیة للطرف اآلخر بسبب عدم الوفاء 

 . یتعّرض الصندوق لمخاطر االئتمان تتعلق بأرصدة لدى البنك وإیجارات مستحقة. بالتزام
 

عة حسنة. تم تصمیم سیاسات وتتمثل سیاسة الصندوق الخاصة في إبرام عقود األدوات المالیة مع أطراف ذات سم
 إدارة المخاطر في الصندوق لتحدید حدود المخاطر المناسبة ورصد المخاطر وااللتزام بھذه الحدود. 

 
المالیة   لموجوداتھ  الدفتریة  القیم  یتمثل في  االئتمان  أقصى تعرض للصندوق لمخاطر  فإن  التقریر،  تاریخ  وكما في 

 المعرضة لمخاطر االئتمان وھي كما یلي:
 

 التعرض األقصى لمخاطر االئتمان كما في تاریخ القوائم المالیة: 

 
 دیسمبر ۳۱
 م ۱۲۰۲

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

   الموجودات
 ۲۰٬٥۸٥٬٦۹۸ ٦۲٬۰٥۳٬۸٤۲  نقد لدى البنوك

 ۱۸٬۹٥۳٬۸٥۹ ۳۰٬۷۸٤٬۷۷۹ )۸إیجارات مستحقة (إیضاح 
   
 ۹۲٬۸۳۸٬٦۲۱ ۳۹٬٥۳۹٬٥٥۷ 



 صندوق سدكو كابیتال ریت 
 (مدار من قبل سدكو كابیتال) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )باللایر السعودي(

۲٥ 

 
 المالیة (یتبع) إدارة المخاطر  .۲۰

 
 عوامل المخاطر المالیة (یتبع)  ۲۰-۱

 
 (یتبع)  مخاطر االئتمان )ج(

 
 الذي یقیس احتمالیة التخلف عن السداد لجمیع الذمم المدینة التجاریة.   ۹طبق الصندوق المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
التجاریة معًا بناًء على خصائص مخاطر االئتمان لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، یتم تجمیع جمیع الذمم المدینة  

المدینة  الذمم  یتعلق بخسائر  فیما  تقریبًا  المتوقعة معقولة  الخسائر  إن معدالت  المدینة،  الذمم  المشتركة وأعمار ھذه 
 التجاریة. 

 
سنتین وخسائر    تم إعداد معدالت الخسارة المتوقعة بناًء على مدفوعات / تحصیل الذمم المدینة التجاریة في بیانات

المعلومات من عوامل  لتعكس  التاریخیة  الخسائر  تمت مراجعة  الفترة.  ھذه  تكبدھا خالل  تم  التي  المماثلة  االئتمان 
 االقتصاد الكلي والباحثین التي تؤثر على قدرة المستأجرین على تسویة المستحقات. 

 
 مخاطر السیولة   ) د(

 
الصندوق على تولید موارد نقدیة كافیة لتسویة التزاماتھ بالكامل    مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة

 عند استحقاقھا أو القیام بذلك فقط بشروط غیر مالئمة بشكل جوھري. 
 

تسمح شروط وأحكام الصندوق باسترداد الوحدات عند تصفیة الصندوق. تتكون المطلوبات المالیة للصندوق بشكل 
 متوقع تسویتھا خالل شھر واحد من تاریخ قائمة المركز المالي. رئیسي في الذمم الدائنة التي من ال

 
یقوم مدیر الصندوق بمراقبة متطلبات السیولة من خالل التأكد من توفر أموال كافیة للوفاء بأي التزامات عند نشوئھا، 

المالیة.  بشكل أساسي من خالل إیرادات اإلیجار، أو عن طریق أخذ قروض قصیرة / طویلة األجل من المؤسسات  
ملیون لایر سعودي   ٤۲٥م، لدى الصندوق تسھیل ائتماني غیر مستخدم من بنك بمبلغ  ۲۱۲۰دیسمبر    ۳۱كما في  

 ملیون لایر سعودي). ۱۱۰م:  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱(
  



 صندوق سدكو كابیتال ریت 
 (مدار من قبل سدكو كابیتال) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )باللایر السعودي(

۲٦ 

 
 ) یتبع إدارة المخاطر المالیة ( .۲۰

 
 ) یتبععوامل المخاطر المالیة ( ۲۰-۱

 
 ) یتبعالسیولة ( مخاطرج) (
 
 

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في  م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱كما في  
 القیمة الدفتریة   مطلوبات تعاقدیة سنة  ۱أكثر من  سنة  ۱أقل من  شھور  ۳أقل من  عند الطلب  القیمة الدفتریة  مطلوبات تعاقدیة  سنة  ۱أكثر من  سنة   ۱أقل من   شھور   ۳أقل من   عند الطلب  المطلوبات المالیة 

             
أدوات مشتقة بالقیمة العادلة  
 ۱٬۳۰۳٬۳۷۰ ۱٬۳۰۳٬۳۷۰ -- ۱٬۳۰۳٬۳۷۰ -- -- -- -- -- -- -- -- من خالل الربح أو الخسارة 

 ۷٬٥۰۰٬۰۰۰ ۷٬٥۰۰٬۰۰۰ -- -- ۷٬٥۰۰٬۰۰۰ -- ۹٬۷٥۰٬۰۰۰ ۹٬۷٥۰٬۰۰۰ -- -- ۹٬۷٥۰٬۰۰۰ -- توزیعات أرباح مستحقة 
أطراف ذات  مستحق إلى 

 ٦٬۹۱٥٬۰۸٥ ٦٬۹۱٥٬۰۸٥ -- -- ٦٬۹۱٥٬۰۸٥ -- ٤٬٥۰۰٬۰۰۰ ٤٬٥۰۰٬۰۰۰ -- -- ٤٬٥۰۰٬۰۰۰ -- عالقة
مصروفات مستحقة وذمم  

 -- دائنة أخرى 
 

۳۸٬٦٥٥٬۱٥٥ -- -- 
 

۳۸٬٦٥٥٬۱٥٥ 
 

۳۸٬٦٥٥٬۱٥٥ -- ۲٬۷٤٥٬۲۷۲ -- -- ۲٬۷٤٥٬۲۷۲ ۲٬۷٤٥٬۲۷۲ 
 ۳٬٥۲۲٬٤٦٤ ۳٬٥۲۲٬٤٦٤ -- -- ۳٬٥۲۲٬٤٦٤ -- ۱۷٬۲۷۳٬۰۳۱ ۱۷٬۲۷۳٬۰۳۱ -- -- ۱۷٬۲۷۳٬۰۳۱ -- إیرادات مؤجلة   

تسھیالت تمویلیة من أحد  
 ٤۸۸٬۲۰٤٬۰۷۱ ٤۸۸٬۲۰٤٬۰۷۱ ٤۸٦٬۷۳٥٬٥٥۳ ۱٬٤٦۸٬٥۱۸ -- -- ٦۱۹٬٦٥۳٬۱۳۱ ٦۱۹٬٦٥۳٬۱۳۱ ٦۱٥٬٥۱۱٬۲۰۲ ٤٬۱٤۱٬۹۲۹ -- -- البنوك

             
 ٥۱۰٬۱۹۰٬۲٦۲ ٥۱۰٬۱۹۰٬۲٦۲ ٤۸٦٬۷۳٥٬٥٥۳ ۲٬۷۷۱٬۸۸۸ ۲۰٬٦۸۲٬۸۲۱ -- ٦۸۹٬۸۳۱٬۳۱۷ ٦۸۹٬۸۳۱٬۳۱۷ ٦۱٥٬٥۱۱٬۲۰۲ ٤٬۱٤۱٬۹۲۹ ۷۰٬۱۷۸٬۱۸٦ -- إجمالي المطلوبات المالیة  



 صندوق سدكو كابیتال ریت 
 (مدار من قبل سدكو كابیتال) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )باللایر السعودي(

۲۷ 

 
 ) یتبع إدارة المخاطر المالیة ( .۲۰

 
 ) یتبععوامل المخاطر المالیة ( ۲۰-۱

 
 مخاطر تشغیلیة  ) د(

 
المخاطر التشغیلیة ھي مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة  
بالعملیات والتكنولوجیا والبنیة التحتیة التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخلیا أو خارجیا لدى مقدم الخدمة للصندوق  

غیر االئتمان والسیولة والعمالت ومخاطر السوق مثل تلك الناشئة عن المتطلبات   ومن العوامل الخارجیة األخرى 
 القانونیة والتنظیمیة. 

 
یتمثل ھدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغیلیة من أجل تحقیق التوازن بین الحد من الخسائر المالیة والضرر الذي  

 وائد لمالكي الوحدات.  یصیب سمعتھ وتحقیق ھدفھ االستثماري المتمثل في تحقیق ع
 

 تقدیر القیمة العادلة ۲۰-۲
 

بین  االعتیادیة  التعامالت  في  التزام  نقل  عند  دفعھ  أو  بیع أصل  عند  استالمھ  یمكن  الذي  السعر  العادلة ھي  القیمة 
أو    األطراف المشاركة في السوق عند تاریخ القیاس. ویستند قیاس القیمة العادلة على افتراض أن معاملة بیع األصل

 تحویل المطلوبات تحدث إما:  
 
 ، أو االلتزامأو لألصل  في السوق الرئیسیة  •

 
 في غیاب سوق رئیسیة. االلتزام أو لألصل  في أفضل سوق مناسبة  •

 
المالي باستخدام االفتراضات التي تستخدمھا األطراف العاملة في  االلتزام  المالي أو  لألًصل  یتم قیاس القیمة العادلة  

 ، على افتراض أن ھذه األطراف تسعى لتحقیق أكبر منفعة اقتصادیة لھا. االلتزامأو األصل السوق حال تسعیر 
 

العادلة،   القیمة  لقیاس  كافیة  بیانات  بھا  تتوفر  والتي  للظروف  المناسبة  التقییم  أسالیب  الصندوق  من  یستخدم  وتزید 
استخدام المدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة ویقلل من استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة. یتم تصنیف جمیع  
الموجودات والمطلوبات المالیة التي یتم قیاس قیمتھا العادلة أو اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة ضمن تسلسل القیمة  

 نحو التالي، على أساس أدنى مستوى من المدخالت الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل: العادلة. یتم توضیح ھذا، على ال
 
 أسعار السوق المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة. - ۱المستوى  •
القیمة العادلة بشكل مباشر  تقنیات التقییم التي یمكن عندھا مالحظة أدنى مستوى دخل ھام لقیاس  - ۲المستوى  •

 أو غیر مباشر.
 طرق تقییم یكون فیھا أدنى مستوى من المدخالت الھامة لقیاس القیمة العادلة غیر قابل للمالحظة.  - ۳المستوى  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق سدكو كابیتال ریت 
 (مدار من قبل سدكو كابیتال) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )باللایر السعودي(

۲۸ 

 
 إدارة المخاطر المالیة (یتبع)  .۲۰

 
 تقدیر القیمة العادلة (یتبع)  ۲۰-۲

 

 
 م. ۲۰۲۱خالل عام   ۲والمستوى  ۱ھناك تحویالت بین المستوى لم تكن 

 الموجودات والمطلوبات المالیة التي لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة:

 القیمة العادلة القیمة الدفتریة 
 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى   م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

      
      موجودات مالیة:

 --  --  --  --  ٦۲٬۰٥۳٬۸٤۲ البنوكنقد لدى 
 --  --  --  --  ۲۷٬٥۰۰٬۷۲٦ إیجارات مستحقة

 ۸۹٬٥٥٤٬٥٦۸  --  --  --  -- 
      

      مطلوبات مالیة: 
 --  --  --  --  ۹٬۷٥۰٬۰۰۰ توزیعات أرباح مستحقة

مستحق إلى أطراف ذات 
 --  --  --  --  ٤٬٥۰۰٬۰۰۰ عالقة 

تسھیالت تمویلیة من أحد  
 --  --  --  --  ٤٬۱٤۱٬۹۲۹ البنوك 

 ۱۸٬۳۹۱٬۹۲۹  --  --  --  -- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   الدفتریةالقیمة  القیمة العادلة

 ۱المستوى  ۲المستوى  ۳المستوى  المجموع

القیمة العادلة 
 من خالل الربح

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ أو الخسارة 
       

     
الموجودات المالیة 

 المقاسة بالقیمة العادلة 
 المشتقات المالیة ۸٥۲٬۰۱٤ --  ۸٥۲٬۰۱٤ --  ۸٥۲٬۰۱٤
۸٥۲٬۰۱٤  -- ۸٥۲٬۰۱٤  -- ۸٥۲٬۰۱٤   



 صندوق سدكو كابیتال ریت 
 (مدار من قبل سدكو كابیتال) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )باللایر السعودي(

۲۹ 

 
 إدارة المخاطر المالیة (یتبع)  .۲۰

 
 تقدیر القیمة العادلة (یتبع)  ۲۰-۲

 

 
 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة  

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى   م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
      

      موجودات مالیة:
 --  --  --  --  ۲۰٬٥۸٥٬٦۹۸ لدى البنوكنقد 

 --  --  --  --  ۱٥٬۹۱۹٬٦۳۸ إیجارات مستحقة
 ۳٦٬٥۰٥٬۳۳٦  --  --  --  -- 
      

      مطلوبات مالیة: 
 --  --  --  --  ۷٬٥۰۰٬۰۰۰ توزیعات أرباح مستحقة

مستحق إلى أطراف ذات 
 --  --  --  --  ٦٬۹۱٥٬۰۸٥ عالقة 

تسھیالت تمویلیة من أحد  
 --  --  --  --  ۱٬٤٦۸٬٥۱۸ البنوك 

 ۱٥٬۸۸۳٬٦۰۳  --  --  --  -- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   القیمة الدفتریة  القیمة العادلة 

 ۱المستوى  ۲المستوى  ۳المستوى  المجموع 

القیمة العادلة  
  من خالل الربح 

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ أو الخسارة 
       

     
المالیة  المطلوبات

 المقاسة بالقیمة العادلة 
 المشتقات المالیة ۱٬۳۰۳٬۳۷۰ --  ۱٬۳۰۳٬۳۷۰ --  ۱٬۳۰۳٬۳۷۰
۱٬۳۰۳٬۳۷۰  -- ۱٬۳۰۳٬۳۷۰  -- ۱٬۳۰۳٬۳۷۰   



 صندوق سدكو كابیتال ریت 
 (مدار من قبل سدكو كابیتال) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )باللایر السعودي(

۳۰ 

 
 لمعاییر الصادرة ولكن لم تصبح ساریة المفعول بعدا .۲۱

 
  مع   م۲۰۲۱ینایر    ۱من أو بعد   اءً المطبقة على السنوات ابتدفیما یلي بیان بالمعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر  

 ومع ذلك لم یقم الصندوق بالتطبیق المبكر لھا عند إعداد ھذه القوائم المالیة. ،إمكانیة التطبیق المبكر
 

 تاریخ السریان                  المعاییر الجدیدة أو التعدیالت 
 ) ۳۷تكلفة تنفیذ العقد (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  -العقود المرھقة  

 م ۲۰۲۱ینایر  ۱ 
م (تعدیل على      ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لما بعد    ۱۹امتیازات اإلیجار المتعلقة بـ كوفید   

 )۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي 
 )۸تعریف التقدیرات المحاسبیة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  
 )۳الرجوع الى اإلطار المفاھیمي (تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي   

 
 .لیس لھ تأثیر جوھري على القوائم المالیة أعاله  تعتقد اإلدارة أن البیان  
 
 :المتطلبات القادمة  

 تاریخ السریان               الجدیدة أو التعدیالتالمعاییر  
    م۲۲۰۲ینایر ۱  م ۲۰۲۰  - م۲۰۱۸المعاییر الدولیة للتقریر المالي التحسینات السنویة على 

الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود (تعدیالت  
 )۱٦على معیار المحاسبة الدولي 

    م ۲۲۰۲ینایر ۱

تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة (التعدیالت على معیار المحاسبة  
 )۱الدولي  

    م ۲۲۰۲ینایر ۱

عقود التأمین والتعدیالت على المعیار الدولي   -  ۱۷المالي  للتقریر  المعیار الدولي  
 عقود التأمین - ۱۷للتقریر المالي 

    م ۳۲۰۲ینایر ۱

الناشئة عن معاملة واحدة بالموجودات والمطلوبات  الضرائب المؤجلة المتعلقة  
 )۱۲(تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 

    م۳۲۰۲ینایر ۱ 

الدولي   المحاسبة  معیار  على  (تعدیالت  المحاسبیة  السیاسات  عن    ۱اإلفصاح 
 المالي)  للتقریرللمعاییر الدولیة  ۲وبیان الممارسة 

    م ۳۲۰۲ینایر ۱

 بیع أو مساھمات الموجودات بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو المشروع  
ومعیار المحاسبة          ۱۰المشترك (التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي   

 ) ۲۸الدولي  

   / االختیاري  للتطبیق  متاح 
تاریخ السریان مؤجل إلى أجل  

 ىغیر مسم
 

 آخر یوم تقییم  .۲۲
 

 م). ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱م: ۲۰۲۰م (۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱لسنة ھو لآخر یوم للتقییم كان 
 

 التقریر بعد نھایة فترة  األحداث الالحقة  .۲۳
 

 في القوائم المالیة أو إیضاحاتھا. فصاحإ و أتسویة  المالي تتطلبحداث الحقة من تاریخ قائمة المركز أال یوجد 
 

 اعتماد القوائم المالیة  .۲٤
 

الصندوق   إدارة  قبل مجلس  المالیة من  القوائم  ھذه  الموافقة على    عبان ش  ۲۱الموافق    م۲۰۲۲  مارس  ۲٤في  تمت 
 ھـ. ۱٤٤۳
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