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  صندوق سدكو كابیتال ریت
  )مدار من قبل سدكو كابیتال(

 الموجزة )غیر مراجعة( األولیةالقوائم المالیة 
 م2022یونیو  30لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

 

 

 رقم الصفحة المحتویات 
  

 1 ع الحسابات تقریر مراج
  

 2  قائمة المركز المالي األولیة الموجزة )غیر مراجعة(
  

 3 قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األولیة الموجزة )غیر مراجعة(
  

 4 )غیر مراجعة(مالكي الوحدات األولیة الموجزة  العائدة الى    قائمة التغیرات في صافي الموجودات
  

 5 قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة )غیر مراجعة(
  

 17 – 6 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة )غیر مراجعة(
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 الصندوق وأنشطته  - 1
 

ریت   كابیتال  سدكو  الشریعة صندوق  أحكام  مع  متوافق  مغلق  عقاري  استثماري  صندوق  هو  )"الصندوق"( 
تأس  اإلسالمیة. السعودوادارته    الصندوق  سیتم  الشركة  قبل  والتنم  ةیمن  المال   ةیلالقتصاد  )"سدكو    ةیلألوراق 

القابضة )"الشركة"(،   ةیلالقتصاد والتنم  ةیحدى الشركات التابعة للشركة السعودإ الصندوق"(، ری" أو "مد تالیكاب
 الصندوق لإلشراف النهائي من قبل مجلس إدارة الصندوق.  خضعی. لصالح مالكي وحدات الصندوق

 
قم  ر  صیبموجب الترخ   ةیالسوق المال  ئةیومرخصة من ه  ةیشركة مساهمة مقفلة سعودهي    تال،یشركة سدكو كاب

بمزاولة أنشطة  یقوم مدیر الصندوق م. 2009أبریل  19هـ، الموافق 1430ربیع الثاني  23بتاریخ  11157-37
 :ةیالتال  ةیاألوراق المال

 
 ؛ أ( التعامل

 الترتیب؛  ب(
 اإلدارة وتشغیل الصنادیق؛  ج(
 و  االستشارات؛ د(
 الحفظ  ه(
 
 بشكل دوري لمالكي الوحدات من خالل االستثمار بشكل أساسي في  جاری اإل  راداتیإ  ریالصندوق إلى توف  هدفی

للق محتمل  نمو  إلى  باإلضافة  للدخل،  المدرة  المطورة  ب  ةیاإلجمال  مةیالعقارات  عند  الصندوق    عیلموجودات 
 . عهایالموجودات المستهدفة أو توس ریفي وقت الحق، أو تطو الموجودات

 
ه للصندوق استثمار جزء من موجودات  مكنیالمدرة للدخل.  العقارات المطورة في    سيی الصندوق بشكل رئ  ستثمری

  السعودي مع البنوك المرخصة من قبل البنك   األجل باللاير  رة یوالفائض النقدي في معامالت المرابحة والودائع قص 
 من إجمالي  ٪25للصندوق استثمار حتى    مكنی. كما  السعودیة  العربیةالمركزي السعودي والعاملة في المملكة  

 . أسواق المال العامة وودائع المرابحة قیموجودات الصندوق في صناد 
 

  4هـ )الموافق 1439األول  عیرب 16في  ةیالسوق المال ئةیتمت الموافقة على شروط وأحكام الصندوق من قبل ه
م. اشترك  2018  ریفبرا  20م إلى  2018  رینا ی  24م(. كانت مدة طرح الوحدات لالكتتاب من  2017  سمبری د

لشركة األهلي    لیالوحدات في وحدات الصندوق خالل فترة الطرح وتم االحتفاظ بالنقد في حساب التحص  مالكو
 "(. سیالتأس   خیم )"تار2018 لیأبر 1في  ه. بدأ الصندوق أنشطتةیالمال
 

مدة الصندوق حسب  یجوز تمدید    . ( سنة بعد تاریخ إدراج الوحدات في تداول99الصندوق تسع وتسعین ) مدة  
  موافقة هیئة السوق المالیة.الحصول على الصندوق بعد تقدیر مدیر 

 
طبقا    ةیالسوق المال   ئةیه عن مجلس  )"الالئحة"( الصادرة  العقاري  االستثمار    قیالصندوق لالئحة صناد  خضعی

اآلخرة   19في    الصادر  2006-193-1  للقرار رقم  )الموافق  1427 جمادى  تم  2006یولیو    15هـ  والتي  م(، 
فبرایر    24هـ )الموافق  1442رجب    12وتاریخ    2021-22-2ا لقرار مجلس هیئة السوق المالیة رقم  تعدیلها وفق  

 ة. یالسعود ة یفي المملكة العربالعقاري االستثمار  قیمتطلبات صناد  م(، والذي یورد بالتفصیل2021
 

منشأة ألغراض خاصة، الشركة السعودیة لالقتصاد والتنمیة للصنادیق العقاریة )شركة ذات مسؤولیة تم انشاء  
 محدودة( لتقوم بامتالك وحیازة العقارات نیابة عن الصندوق بشكل قانوني ولصالح مالكي الوحدات. 
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 اإلعداد أساس   - 2
 

  بیان االلتزام   أ(  
 

              وفقا  لمعیار    م 2022یونیو    30الستة أشهر المنتهیة في  ولفترة                                                   أ عدت هذه القوائم المالیة األولیة الموجزة كما في  
" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واالصدارات  (34) ( "التقریر المالي األولي34المحاسبة الدولي )

إن القوائم المالیة األولیة الموجزة ال تتضمن كافة  المعتمدة من الهیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین.األخرى  
المالیة   القوائم  إلى جنب مع  قراءتها جنب ا  السنویة، ویجب  المالیة  القوائم  المطلوبة في                                                                                                          المعلومات واإلفصاحات 

 . م 2021دیسمبر  31المنتهیة في في وللسنة  السنویة الخاصة بالصندوق كما 
 

 أساس القیاس  ب(  
 

المحاسبي،   االستحقاق  مبدأ  باستخدام  التاریخیة،  التكلفة  لمبدأ  وفقا  الموجزة  األولیة  المالیة  القوائم  هذه  اعداد  تم 
 باستثناء قیاس األدوات المالیة المشتقة التي تقاس بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل. 

 
 التشغیل والعرض عملة   ج(  

 
الموجزة باستخدام عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي یعمل األولیة  تقاس البنود المدرجة في هذه القوائم المالیة  

یتم عرض القوائم المالیة باللاير السعودي، والذي   بها الصندوق )"العملة الوظیفیة"(، التي هي اللاير السعودي.
 .بالصندوقیعتبر أیضا العملة الوظیفیة وعملة العرض الخاصة 

 
  التقدیرات واالفتراضات الجوهریة د( 
 

الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد  األولیة  المالیة    هذه القوائمتتماشى السیاسات المحاسبیة المستخدمة عند إعداد  
 . م 2021دیسمبر  31للصندوق للسنة المنتهیة في  المالیة السنویةالقوائم 

 
  السیاسات المحاسبیة الهامة هـ( 

 
الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم  األولیة تتماشى السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالیة 

                                                    ، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة الساریة اعتبارا   م 2021دیسمبر    31المالیة السنویة للصندوق للسنة المنتهیة في  
  ( أدناه.و ) 2في اإلیضاح  اكما هو مفصح عنه م 2022ینایر  1من 
 

  المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المطبقة من قبل الصندوق و( 
 

یسري   لم یقم الصندوق بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت صادرة وغیر ساریة المفعول بعد.
الموجزة  األولیة  ، ولكن لیس لها أي أثر على القوائم المالیة  م 2022مفعول العدید من التعدیالت ألول مرة في عام  

 .للصندوق
 
⚫  ( المالي  للتقریر  الدولي  المعیار  اإلیجار"    ،(  16التعدیالت على  المتعلقة    -"عقود  اإلیجار  امتیازات  تمدید 

 (. م 2021أبریل  1العملیة )ساریة المفعول للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  للمالءمة  19بكوفید 
⚫  ( المالي  للتقریر  الدولي  المعیار  النطاق على  التعدیالت ضیقة  الدولي )3عدد من  المحاسبة  (  16( ومعیار 

( والمعیار 1( وبعض التحسینات السنویة على المعیار الدولي للتقریر المالي )37ة الدولي )ومعیار المحاسب
( المالي  للتقریر  )9الدولي  الدولي  المحاسبة  ومعیار  المالي )41(  للتقریر  الدولي  والمعیار  )تسري  16(   )

 أو بعده(:  م 2022ینایر  1للفترات السنویة التي تبدأ في 
( "تجمیع األعمال" وتحدیث اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام  3المعیار الدولي للتقریر المالي )تعدیالت على    ⚫

 للتقاریر المالیة دون أي تغییر في المتطلبات المحاسبیة لتجمیع األعمال.
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 أساس اإلعداد )تتمة(   - 2
 

 )تتمة(  الصندوقالمعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المطبقة من قبل   و( 
 
( "الممتلكات واآلالت والمعدات" والتي تمنع المنشآت الخصم  16تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي )  ⚫

من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ، واي متحصالت من بیع السلع التي یتم انتاجها أثناء  
بدال من ذلك، ستثبت الشركة عائدات المبیعات هذه والتكلفة ذات   أجله.احضار ذلك األصل للغرض المعد من  

 العالقة في قائمة الدخل. 
⚫  ( الدولي  المحاسبة  معیار  على  المحتملة"  37تعدیالت  والموجودات  المحتملة  وااللتزامات  "المخصصات   )

 دي إلى خسائر.لتحدید أي التكلیف التي تقوم الشركة بتضمینها عند تقدیر ما إذا كان العقد یؤ 
( "التطبیق ألولي 1أدت التحسینات السنویة للقیام بعمل تعدیالت بسیطة على المعیار الدولي للتقریر المالي )  ⚫

( "األدوات المالیة" ومعیار المحاسبة الدولي  9للمعاییر الدولیة للتقریر المالي" والمعیار الدولي للتقریر المالي )
 (: "عقود اإلیجار". 16واألمثلة التوضیحیة التي تصاحب المعیار الدولي للتقریر المالي )( "الزراعة" 41)
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 العقارات االستثماریة   - 3
 
 : م2022یونیو   30فیما یلي تفاصیل العقارات االستثماریة كما في  3-1
 

   نخفاض في القیمة اال  ستهالكاال   التكلفة    

 
نوع 

 الموقع  العالقة 
 االفتتاح 

 لاير سعودي 

  خالل إضافات 
 السنة 

 لاير سعودي 
 اإلقفال

  لاير سعودي 
 االفتتاح 

 لاير سعودي 
 الفترة   محمل على

 لاير سعودي 
 اإلقفال

  لاير سعودي 
 االفتتاح 

 لاير سعودي 

 )محمل( / 
 عكس قید

 سنة لل
 لاير سعودي 

إقفال انخفاض  
 القیمة 

 لاير سعودي 

 صافي القیمة الدفتریة 
 )غیر مراجعة(

 لاير سعودي 

 القیمة العادلة 
 )غیر مراجعة(

 لاير سعودي 
                

 135,330,000 135,330,000 ( 4,919,380) ( 3,965,980) ( 953,400)  (8,735,326)  ( 1,035,020)  ( 7,700,306)   148,984,706  - - 148,984,706 جدة تجاري لألعمال  مركز الخالدیة
 66,605,000 65,405,018 -                -           -        (2,243,978)  ( 264,735)  ( 1,979,243)   67,648,996  - - 67,648,996 الریاض  سكني الجزیرة مجمع

 37,720,000 37,720,000 ( 393,294) ( 393,294)     -        (1,186,706)  ( 139,500)  ( 1,047,206)   39,300,000  - - 39,300,000 جدة تجاري بنده جدة 
 78,420,000 76,370,535 -                  -     -        (2,394,465)  ( 281,475)  ( 2,112,990)    78,765,000  - - 78,765,000 الریاض  تجاري الریاض بنده 
 52,300,000 52,300,000 ( 5,640,576) ( 230,222) ( 5,410,354)  (5,455,004)  ( 569,778)   (4,885,226)   63,395,580  - -  63,395,580 جدة تجاري العامة  النیابة مبنى
 105,100,000 105,099,999 ( 9,991,885) ( 3,598,179) ( 6,393,706)  ( 11,411,116)  ( 1,358,822)  ( 10,052,294)   126,503,000  - - 126,503,000 جدة تجاري الروضة التجاري  مركز

 19,625,000 19,625,000 ( 18,567,698) 335,354  ( 18,903,052)  (3,067,302)  ( 110,354)  ( 2,956,948)   41,260,000  - - 41,260,000 الریاض   تجاري   برج الحیاة
 27,175,000 26,755,452 -                 -     -        (1,763,842)  ( 223,931)  ( 1,539,911)   28,519,294  - - 28,519,294 الدمام  تجاري الفرنسي  مبنى السعودي 

 66,125,000 59,633,013 -                 -     -        (2,912,567)  ( 373,931)  ( 2,538,636)   62,545,580  - - 62,545,580 الدمام  تجاري بنده الریان 
 31,290,000 31,290,000 ( 1,172,731) ( 1,172,731)     -        (1,744,211)  ( 223,931)  ( 1,520,280)   34,206,942  - - 34,206,942 الدمام  تجاري الحكیر تایم
 351,075,000 334,070,568 -                 -     -        ( 22,204,147)  ( 3,178,675)  ( 19,025,472)   356,274,715  - - 356,274,715 الخبر تجاري أجدان ووك 
 66,450,000 66,450,000 ( 3,158,920)  723,657  ( 3,882,577)  ( 562,038) ( 558,657)  ( 3,381)   70,170,958  - - 70,170,958 الدمام  تجاري بنده الدمام

 60,845,000 60,845,000 ( 2,436,605) 1,092,270  ( 3,528,875)  ( 495,258)  ( 492,270)  ( 2,988)   63,776,863  - - 63,776,863 الریاض  تجاري  مدرسة العلیا
 49,920,000 49,920,000 ( 2,799,223)  133,275  ( 2,932,498)  ( 264,958)  ( 263,275)  ( 1,683)   52,984,181  - - 52,984,181 الدمام  تجاري اكسترا الدمام 
 83,915,000 83,915,000 ( 9,606,495) ( 4,406,171) ( 5,200,324)  ( 434,119)  ( 431,329)  ( 2,790)   93,955,614  - - 93,955,614 الریاض   تجاري  عرقة بالزا 
 67,605,000 67,605,000 ( 3,475,310)  473,952  ( 3,949,262)  ( 265,722)  ( 263,952)  ( 1,770)   71,346,032  - - 71,346,032 الریاض  تجاري بالزا  الحمراء

 151,870,000 151,870,000 ( 12,153,420) ( 2,981,750) ( 9,171,670)  (1,783,720)  ( 1,773,250)  ( 10,470)   165,807,140  - - 165,807,140 الریاض  تجاري مدرسة دار البراءة 
 52,485,000 52,485,000 ( 5,588,651) ( 2,353,733) ( 3,234,918)  ( 383,622)  ( 381,267)  ( 2,355)   58,457,273  - - 58,457,273 الریاض  تجاري مدرسة المناهج

 109,895,000 109,895,000 ( 11,510,983) ( 4,745,063) ( 6,765,920)  ( 865,205)  ( 859,937)  ( 5,268)   122,271,188  - - 122,271,188 الریاض  تجاري امجاد قرطبة مدرسة 
 164,620,000 164,620,000 ( 12,034,893) ( 12,034,893) -      (1,746,014)  ( 1,746,014)  -           178,400,907  178,400,907  - الخبر تجاري الترفیهيأجدان 

أعمال تحت التنفیذ  
 (6-3)إیضاح 

  
13,508,574 126,066  13,634,640  

 
         -         -             -     

 
 -       -                 - 13,634,640       - 

   1,759,681,636 178,526,973 1,938,208,609  (55,389,217 ) (14,530,103 ) (69,919,320 )  (70,326,556 ) (33,123,508 ) (103,450,064 ) 1,764,839,225 1,778,370,000 
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 العقارات االستثماریة )تتمة(  - 3
 
 :م2021دیسمبر  31فیما یلي تفاصیل العقارات االستثماریة كما في  3-2
 

   نخفاض في القیمة اال  ستهالكاال   التكلفة    

 
نوع 

 الموقع  العالقة 
 االفتتاح 

 لاير سعودي 

 خالل  إضافات 
 السنة 

 لاير سعودي 
 اإلقفال

 لاير سعودي 

 

 االفتتاح 
 لاير سعودي 

 الفترة   محمل على
 لاير سعودي 

 اإلقفال
 لاير سعودي 

 

 االفتتاح 
 لاير سعودي 

 )محمل( / 
 السنة  عكس قید

 لاير سعودي 

 إقفال 
انخفاض في  

 القیمة 
 لاير سعودي 

صافي القیمة  
 الدفتریة 

 )مراجعة( 
 لاير سعودي 

 القیمة العادلة 
 ( )مراجعة

 لاير سعودي 
                

 140,331,000 140,331,000 ( 953,400)  1,371,883 ( 2,325,283)  ( 7,700,306)  ( 2,028,883) ( 5,671,423)   148,984,706 -      148,984,706 جدة تجاري لألعمال  مركز الخالدیة
 69,320,000 65,669,753 -      -      -       ( 1,979,243)  ( 528,764) ( 1,450,479)   67,648,996 46,987 67,602,009 الریاض  السكني الجزیرة مجمع

 39,325,000 38,252,794 -      -      -       ( 1,047,206)  ( 279,000) ( 768,206)   39,300,000 -      39,300,000 جدة تجاري بنده جدة 
 81,100,000 76,652,010 -      -      -       ( 2,112,990)  ( 562,950) ( 1,550,040)   78,765,000 -      78,765,000 الریاض  تجاري بنده الریاض 

 53,100,000 53,100,000 ( 5,410,354)    (5,410,354) -        (4,885,226) ( 1,301,750) ( 3,583,476)   63,395,580 9,304 63,386,276 جدة تجاري العامة  النیابة مبنى
 110,057,000 110,057,000 ( 6,393,706) 1,459,848 ( 7,853,554)  ( 10,052,294) ( 2,673,848) ( 7,378,446)   126,503,000 -      126,503,000 جدة تجاري الروضة التجاري  مركز

 19,400,000 19,400,000 ( 18,903,052) ( 18,903,052) -       ( 2,956,948) ( 787,800) ( 2,169,148)   41,260,000 -      41,260,000 الریاض   تجاري برج الحیاة 
 28,085,000 26,979,383 -      -      -       ( 1,539,911) ( 447,863) ( 1,092,048)   28,519,294 -      28,519,294 الدمام  تجاري الفرنسي  مبنى السعودي 

 65,175,000 60,006,944 -      -      -       ( 2,538,636)  ( 747,863) ( 1,790,773)   62,545,580 -      62,545,580 الدمام  تجاري بنده الریان 
 33,600,000 32,686,662 -      -      -       ( 1,520,280)  ( 447,863) ( 1,072,417)   34,206,942 -      34,206,942 الدمام  تجاري الحكیر تایم
 357,000,000 337,249,243 -      -      -       ( 19,025,472)  ( 6,357,349) ( 12,668,123)   356,274,715 -      356,274,715 الخبر تجاري أجدان ووك 
 66,285,000 66,285,000 ( 3,882,577)  ( 3,882,577) -       (3,381)  ( 3,381) -        70,170,958 70,170,958 -      الدمام  تجاري بنده الدمام

 60,245,000 60,245,000 ( 3,528,875)  ( 3,528,875) -       (2,988)  ( 2,988) -        63,776,863 63,776,863 -      الریاض  تجاري  مدرسة العلیا
 50,050,000 50,050,000 ( 2,932,498)  ( 2,932,498) -       (1,683)  ( 1,683) -        52,984,181 52,984,181 -      الدمام  تجاري اكسترا الدمام 
 88,752,500 88,752,500 ( 5,200,324)  ( 5,200,324) -       (2,790)  ( 2,790) -        93,955,614 93,955,614 -      الریاض  تجاري  عرقة بالزا 
 67,395,000 67,395,000 ( 3,949,262)  ( 3,949,262) -       (1,770)  ( 1,770) -        71,346,032 71,346,032 -      الریاض   تجاري بالزا  الحمراء

 156,625,000 156,625,000 ( 9,171,670)  ( 9,171,670) -       (10,470)  ( 10,470) -        165,807,140 165,807,140 -      الریاض  تجاري مدرسة دار البراءة 
 55,220,000 55,220,000 ( 3,234,918)  ( 3,234,918) -       (2,355)  ( 2,355) -        58,457,273 58,457,273 -      الریاض  تجاري مدرسة المناهج

 115,500,000 115,500,000 ( 6,765,920)  ( 6,765,920) -       (5,268)  ( 5,268) -        122,271,188 122,271,188 -      الریاض  تجاري امجاد قرطبة مدرسة 
أعمال تحت التنفیذ  

 (6-3)إیضاح 
  

7,399,157 6,109,417 13,508,574  
 

     -     -         -      
 

     -      -      - 13,508,574      - 

   1,054,746,679 704,934,957 1,759,681,636  (39,194,579 ) (16,194,638 ) (55,389,217 )  (10,178,837 ) (60,147,719 ) (70,326,556 ) 1,633,965,863 1,656,565,500 



  صندوق سدكو كابیتال ریت
  )مدار من قبل سدكو كابیتال(

  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة )غیر مراجعة(
  م 2022یونیو  30في  كما
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 العقارات االستثماریة )تتمة(   - 3
 
الموجودات وقیمة فإن صافي  العادلة،  بقیمها  العقارات االستثماریة تم ادراج  ذا  إ في تاریخ التقریر المالي،   3-3

 : كما یليسیكون الصندوق وحدات  كل وحدة من 
 

 

  یونیو 30
 م 2022

 )غیر مراجعة( 
 لاير سعودي 

 دیسمبر  31
 م2021 

 )مراجعة(
 لاير سعودي 

   
 1,039,710,604 1,026,217,715 صافي الموجودات كما وردت 
 22,599,637 13,530,775 كما في  م یی على التق صافي الزیادة في القیمة بناء  

 1,062,310,241 1,039,748,490 صافي الموجودات بالقیمة العادلة للعقارات االستثماریة 

 8.8486 8.7338 صافي الموجودات لكل وحدة، بالتكلفة 
 0.1923 0.1151 الموجودات لكل وحدة لتقدیر القیمةالتأثیر على صافي 

 9.0409 8.8489 العادلة  بالقیمة  وحدة لكلصافي الموجودات 
 
یحدد مدیر الصندوق األعمار اإلنتاجیة المقدرة للعقارات االستثماریة لحساب االستهالك. یتم تحدید هذا   3-4

التقدیر بعد األخذ في االعتبار االستخدام المتوقع لألصول والتلف المادي. األعمار اإلنتاجیة المقدرة للمباني  
 سنة. ال یتم استهالك األرض. 33هي  في العقارات االستثماریة 

 

في المملكة العربیة    االستثمار العقاري الصادر عن هیئة السوق المالیة  صنادیقمن نظام    36وفقا للمادة    3-5
معده    ن یمییبناء على تق   ةیالعادلة لموجودات الصندوق العقار   مةیالق   مییبتق، یقوم مدیر الصندوق  السعودیة
من قبل شركة فالیو  م  2022یونیو    30كما في    ةیالعقارات االستثمار  م یی تم تق  مستقلون.  مونیمن قبل مق
وهي   ،(وبسیك  تی سترات ووا  ویشركة فال  :م2021  سمبری د  31)السعودیة  جونز النج السال  سترات و
العادلة للعقارات    مةیالق   لیتسج تم ی "(.  م یی )"تق  نیالمعتمد  نیمیللمق  ةیالسعود   ئةی معتمدة من اله  م یی تق  شركات
وتشمل االفتراضات الرئیسیة المتخذة للتقییم إیرادات    .المقیمین المعتمدین  نی ب  مةیالق  كمتوسط  ةیاالستثمار

اإلیجار ومعدالت اإلشغال والتصعیدات وعائد الخروج ومعدالت الخصم، والتي كانت على نطاق واسع  
 . م 2021دیسمبر   31مع االفتراضات المتخذة في التقییمات التي أجریت في 

 
ملیون لاير    103,5، بلغ انخفاض القیمة المتراكمة مقابل العقارات االستثماریة  م2022یونیو    30كما في  

( سعودي(.  70.3:  م 2021دیسمبر    31سعودي  العقارات   ملیون لاير  مقابل  القیمة  انخفاض  حركة 
 االستثماریة هي كما یلي:

 

 

 لفترة الستة أشهر
 المنتهیة في 

  م2022یونیو  30
 )غیر مراجعة( 

 لاير سعودي 

 لفترة الستة أشهر 
 المنتهیة في

 م2021یونیو  30
 )غیر مراجعة(
 لاير سعودي 

   
 10,178,837 70,326,556 ینایر  1الرصید كما في 

 19,959,511 33,123,508  انخفاض في قیمة المخصص المحمل للفترة

 30,138,348 103,450,064 الرصید في نهایة السنة 
 
ومن المتوقع أن یكتمل   مشروع موقف سیارات في مركز الخالدیة لألعمال.تتمثل في  التنفیذ  تحت  األعمال   3-6

الثاني  المشروع في   المتوقعة إلكمال .م 2022عام  من  النصف  لاير  ملیون    3,5هي    المشروع  التكلفة 
 سعودي. 



  صندوق سدكو كابیتال ریت
  )مدار من قبل سدكو كابیتال(

  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة )غیر مراجعة(
  م 2022یونیو  30في  كما
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 ة مستحق اتإیجار - 4
 

  اتفاقیات اإلیجار.المتفق علیها في لشروط ل من العقارات االستثماریة وفقا   ةمستحق اتإیجارفي مثل تت
 

 

  یونیو 30
 م 2022

 )غیر مراجعة( 
 لاير سعودي 

دیسمبر   31
 م2021

 )مراجعة(
 لاير سعودي 

   
 30,784,779 35,061,403 ة مستحقال ات یجاراإلإجمالي 

 ( 3,284,053) (3,284,053) ( 1-4 )إیضاح المتوقعةمخصص خسائر االئتمان 

 31,777,350 27,500,726 
 

المستحقة متداول ولم یتأخر عن موعد استحقاقه باستثناء رصید الذمم المدینة البالغ    اإلیجارات إجمالي    رصید   إن
التاریخیة،  التعامالت           بناء  على  بالكامل.تسجیل له مخصص خسائر االئتمان ملیون لاير سعودي والذي تم  3.28

 یوم.   30عن تكون مستحقة لمدة اقل للذمم المدینة التي خسائر ال یلزم وجود مخصص  
 

 الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة:  4-1
 

 

 لفترة الستة أشهر
 المنتهیة في 

  م2022یونیو  30
 )غیر مراجعة( 

 لاير سعودي 

 لفترة الستة أشهر 
 المنتهیة في

 م2021یونیو  30
 )غیر مراجعة(
 لاير سعودي 

   
 3,034,221 3,284,053 ینایر  1الرصید كما في 

 249,832  -        لفترة خالل ا محمل ال

 3,284,053 3,284,053 الفترةالرصید في نهایة 
 

 األدوات المشتقة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل   - 5
 

قیاسها الحقا إلى قیمتها یتم االعتراف بالمشتقات في البدایة بالقیمة العادلة في تاریخ إبرام عقد المشتقات ویتم إعادة  
 . والدخل الشامل االخر  الخسارة الناتجة في قائمة الدخل او  یتم االعتراف بالربح   العادلة في كل تاریخ مركز مالي.

 

مع أحد البنوك  أسعار العموالت  م، أبرم الصندوق اتفاقیتین لمقایضة  2020دیسمبر    31خالل السنة المنتهیة في  
تعرضه للتقلبات في التدفقات النقدیة الناشئة عن جزء متغیر من السعر المتفق علیه )سایبور(  التجاریة لمقایضة  

وتاریخ استحقاق االتفاقیتین   (.6یضاح  انظر االعلى تسهیالت التمویل التي تم الحصول علیها من أحد البنوك )
  م على التوالي. 2023أكتوبر  16م و2023أكتوبر  15هما 

  



  صندوق سدكو كابیتال ریت
  )مدار من قبل سدكو كابیتال(

  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة )غیر مراجعة(
  م 2022یونیو  30في  كما
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 )تتمة( األدوات المشتقة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل  - 5
 

 القیمة العادلة والقیمة اإلسمیة لألدوات المشتقة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل هي كما یلي: 
 
 م2021 دیسمبر 31 م2022یونیو  30 
القیمة العادلة   

 الموجبة 
 )غیر مراجعة( 

 لاير سعودي 

 اإلسمیة القیم 
 )غیر مراجعة( 

 لاير سعودي 

القیمة العادلة 
/)السالبة(   الموجبة

 )مراجعة(
 لاير سعودي 

القیم اإلسمیة  
 )مراجعة(

 لاير سعودي 
     

     1المقایضة 
 250,000,000 1,066,675 250,000,000 7,658,734 القیمة االسمیة للقرض 

     2المقایضة 
 240,000,000 ( 214,661) 240,000,000 6,446,470 للقرض القیمة االسمیة 

 490,000,000 852,014 490,000,000 14,105,204 اإلجمالي

 
 
 كوبن أحد ال تسهیالت تمویلیة من   - 6
 

ملیون لاير سعودي قابلة للسداد    1,050قدره  معتمد  بحد    بنك الراجحي أبرم الصندوق اتفاقیة تسهیالت تمویلیة مع  
التسهیالت  .  ٪1,45+    ستة أشهر  سایبور معدل  بسعر عمولة  م وتحمل  2023دیسمبر    31في دفعة واحدة حتى  

  مقابل رسوم على جمیع العقارات االستثماریة.مضمونة 
 
:  م 2021دیسمبر    31ملیون لاير سعودي )   250  ةغیر المسحوب مبلغ التسهیالت  ،  م 2022یونیو    30كما في   

 ملیون لاير سعودي(.  425
 

ملیون لاير سعودي    12.67التي تبلغ  معدل العمولة الفعال  بناء على طریقة  أتعاب تمویلیة    تسجیلقام الصندوق ب
 ملیون لاير سعودي(.  6.16م: 2021یونیو  30)
 

 الموجزة على النحو التالي: األولیة  وقد أفصح عن ترتیب التمویل المذكور أعاله في قائمة المركز المالي 
 

 

  یونیو 30
 م 2022

 )غیر مراجعة( 
 لاير سعودي 

دیسمبر   31
 م2021

 )مراجعة(
 لاير سعودي 

   
 615,511,202 793,060,877 المطلوبات غیر المتداولة 

 4,141,929 5,137,688 الجزء الجاري من التمویل من البنك  –المتداولة المطلوبات 

 798,198,565 619,653,131 

 
لاير    5,137,668مستحقة بقیمة  عمولة  من التمویل المقدم من أحد البنوك المعروضة أعاله    الجاريیشمل الجزء  
 لاير سعودي(.  4,141,929: م2021دیسمبر  31سعودي )

  



  صندوق سدكو كابیتال ریت
  )مدار من قبل سدكو كابیتال(

  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة )غیر مراجعة(
  م 2022یونیو  30في  كما
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 توزیعات أرباح مستحقة - 7
 

  ملیون لاير   20.27، أعلن الصندوق عن توزیعات األرباح نقدیة بقیمة  م2022یونیو    30خالل الفترة المنتهیة في  
وخالل الفترة   .ملیون لاير سعودي(  18.30:  2021یونیو    30ملیون لاير سعودي؛    37.8:  2021دیسمبر    31)

  31)  ملیون لاير سعودي لحاملي وحدات الصندوق  29.99مبلغ  ، دفع الصندوق  م 2022یونیو    30المنتهیة في  
وبعد انتهاء الفترة،   .ملیون لاير سعودي(  16.65:  2021یونیو    30ملیون لاير سعودي؛    35.6:  2021دیسمبر  

  ملیون لاير سعودي. 20.56أعلن الصندوق عن توزیعات أرباح نقدیة بقیمة 
 
 العالقة وأرصدتها المعامالت مع الجهات ذات   - 8
 

تشمل معامالت الجهات ذات العالقة المعامالت مع مدیر الصندوق والشركات التابعة األخرى لمدیر الصندوق في  
وقد نفذت هذه المعامالت على أساس أحكام   سیاق العمل العادي، والتي تتم وفقا لشروط متفق علیها بشكل متبادل.

  مجلس الصندوق على جمیع معامالت الجهات ذات العالقة.ووافق  الصندوق وشروطه المعتمدة.
 

 فیما یلي تفاصیل المعامالت مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة: 
 

 لفترة الستة أشهر طبیعة المعاملة جهة ذات عالقة
 المنتهیة في

   م2022یونیو  30
 )غیر مراجعة(

 لاير سعودي

 لفترة الستة أشهر
 المنتهیة في

 م 2021یونیو  30
 )غیر مراجعة(
 لاير سعودي

    
  سدكو كابیتال

 (مدیر الصندوق)
 2,825,071 5,311,551 أتعاب اإلدارة

 141,254 265,578 الرسوم اإلداریة 
 15,000 15,000 أتعاب المدیر الشرعي 

تعویض أتعاب مدفوعة نیابة عن 
 2,441,685 8,769,554  الصندوق

    
 1,826,320 1,278,597 رسوم إدارة الممتلكات وتحصیل اإلیجار  المحمل التجاریةشركة 

    
 30,000 30,000 مكافآت مجلس اإلدارة  مجلس إدارة الصندوق

 
دیسمبر    31لاير سعودي )  5,614,152مبلغ    م 2022یونیو    30بلغ الرصید المستحق لجهة ذات عالقة كما في  

الصندوق  4,500,000:  م 2021 الدفع إلى مدیر  المبالغ المستحقة  باإلضافة إلى    .لاير سعودي( وهو ما یمثل 
التجاریة  بلغ  ذلك،   المحمل  لشركة  المستحق  )  128,275مبلغ  الرصید  سعودي  :  2021دیسمبر    31لاير 

المبلغ المستحق عن رسوم إدارة الممتلكات وتحصیل اإلیجار والتي یتم  وهو ما یمثل  لاير سعودي(    1,230,602
 (. 9خرى )إیضاح األدائنة ال ذمم  ال والدفع مستحقة بند المصروفات تحت عرضها كأتعاب صیانة مستحقة 

 
 
 
 
 

  



  صندوق سدكو كابیتال ریت
  )مدار من قبل سدكو كابیتال(

  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة )غیر مراجعة(
  م 2022یونیو  30في  كما
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 المصروفات مستحقة الدفع والذمم الدائنة األخرى - 9
 

 المصروفات المستحقة الدفع والذمم الدائنة األخرى: فیما یلي 
 

 

  یونیو 30
 م 2022

 )غیر مراجعة( 
 لاير سعودي 

دیسمبر   31
 م2021

 )مراجعة(
 لاير سعودي 

   
 831,154 811,154 ودائع ضمان

 113,000 258,000 أتعاب تقییم مستحقة
 500,000 239,495 أتعاب تداول مستحقة
 108,857    194,388 أتعاب حفظ مستحقة 
 1,230,602 128,275 (8)إیضاح  أتعاب صیانة مستحقة
 57,500 95,000   أتعاب مهنیة مستحقة

 33,003,625  - ضریبة التصرفات العقاریة 
 2,532,500 - كتتاب االتكالیف  

 277,917 78,476 ذمم دائنة أخرى 

 1,804,788 38,655,155 

 
 إیرادات مؤجلة  -10

 
االستثماریة.وهذا   بالعقارات  یتعلق  فیما  مقدما  المستلمة  اإلیجار  إیرادات  یلي   یمثل  فيفیما  اإلیرادات    الحركة 

 المؤجلة: 
 

 

  یونیو 30
 م 2022

 )غیر مراجعة( 
 لاير سعودي 

دیسمبر   31
 م2021

 )مراجعة(
 لاير سعودي 

   
 3,522,464 17,273,031 ینایر  1الرصید كما في 

 33,414,997 20,645,594 الفترة / السنةإیجار مستلم خالل  
 ( 19,664,430) (28,795,617) خالل الفترة / السنة  المعدل مقابل اإلیراد المكتسب 

 17,273,031 9,123,008 دیسمبر  31یونیو /  30الرصید في 
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 31خالل السنة المنتهیة في    .للوحدة لاير سعودي    10وحدة بسعر    60,000,000 في البدایةأصدر الصندوق  

المالم 2021دیسمبر   لاير    10بسعر  وحدة إضافیة    57,500,000وأصدر    ، بدأ الصندوق عملیة زیادة رأس 
 30خالل الفترة الحالیة المنتهیة في  وحدة.    117,500,000لى  لیصل إجمالي عدد الوحدات المصدرة إ  سعودي
 عدد الوحدات. ، لم یكن هناك حركة في م 2022یونیو 

 
 

 



  صندوق سدكو كابیتال ریت
  )مدار من قبل سدكو كابیتال(

  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة )غیر مراجعة(
  م 2022یونیو  30في  كما
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 المصروفات التشغیلیة ومصروفات أخرى  -12

 
 تشمل المصروفات التشغیلیة والمصروفات األخرى ما یلي: 

 

 

 لفترة الستة أشهر
 المنتهیة في

   م2022یونیو  30
 )غیر مراجعة(

 لاير سعودي

 لفترة الستة أشهر
 المنتهیة في

 م 2021یونیو  30
 )غیر مراجعة(
 لاير سعودي

   
 3,264,064 4,332,407 مصروفات التشغیل 

 407,207 590,658  تداول وإیداع أتعاب
 237,811 437,245 أتعاب مهنیة 
 112,074 210,716  أتعاب حفظ

 30,000 30,000 (8)إیضاح   أتعاب مجلس اإلدارة 
 355,708 339,602 أخرى  مصروفات

 5,940,628 4,406,864 
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إن القیمة العادلة هي السعر الذي سیتم استالمه عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب  

إن قیاس القیمة العادلة یستند إلى افتراض أن المعاملة   معاملة نظامیة تتم بین متعاملین في السوق بتاریخ القیاس.
 ستتم إما:

 
 الرئیسي للموجودات أو المطلوبات، أو في السوق   •

 في حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.  •
 

الخاصة بالصندوق من   المالیة  بالقیمة   ة، مستحق  اتإیجار،  النقد وما في حكمهتتكون الموجودات  أدوات مشتقة 
من أحد    تسهیالت تمویلیةبینما تتكون المطلوبات المالیة من   .والذمم المدینة االخرى العادلة من خالل قائمة الدخل

األخرى.  البنوك،  الدائنة  والذمم  العالقة  ذات  الجهة  إلى  المستحقة  المالیة  المبالغ  الموجودات  جمیع  تصنیف  تم 
أدوات مشتقة بالقیمة باستثناء    م بالتكلفة المطفاة 2021دیسمبر    31م و2022یونیو    30والمطلوبات المالیة كما في  
 .بالقیمة العادلةوقیاسها التي جرى تصنیفها  العادلة من خالل قائمة الدخل

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة 

 
تصنف كافة األدوات المالیة التي یتم إثباتها بالقیمة العادلة أو االفصاح عنها ضمن التسلسل الهرمي لمستویات  

  العادلة على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقیاس القیمة العادلة ككل، على النحو التالي:القیمة 
 
  : األسعار المتداولة )غیر المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.1المستوى  •

األدنى  2المستوى   • المستوى  مدخالت  تعتبر  تقویم  القیمة    -: طرق  لقیاس  للمالحظة   -العادلة  الهامة  قابلة 
  بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.

 غیر قابلة للمالحظة.  -الهامة لقیاس القیمة العادلة    - : طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  3المستوى   •
 
 
 
 



  صندوق سدكو كابیتال ریت
  )مدار من قبل سدكو كابیتال(

  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة )غیر مراجعة(
  م 2022یونیو  30في  كما
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 )تتمة(  القیمة العادلة لألدوات المالیة 
 
تستند                                                                                                      تختلف القیم العادلة المقدرة للموجودات والمطلوبات المالیة للصندوق اختالف ا جوهریا  عن قیمها الدفتریة.ال  

العادلة من خالل بالقیمة  المشتقة المدرجة  العادلة لألدوات  التي یمكن  قائمة الدخل    القیمة  الهامة  المدخالت  إلى 
 م 2022یونیو    30من التسلسل الهرمي للقیمة العادلة كما في    2المستوى  مالحظتها، وبالتالي فهي مصنفة ضمن  

 م. 2021دیسمبر  31و
 

 یم یآخر یوم تق  -14
 

 (. م 2021دیسمبر   31 :م 2021)  م 2022یونیو  30هو للتقییم كان آخر یوم  
 

 األحداث التي وقعت بعد نهایة فترة التقریر المالي  -15
 
 .ضاحاتهای أو إ ةیأو إفصاح في القوائم المال ةیقائمة المركز المالي تتطلب تسو خی أحداث الحقة من تار   وجدیال 
 

 رقام المقارنة ا  -16
 

 تم اعادة تصنیف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع العرض للفترة الحالیة، والتي لیست جوهریة في طبیعتها 
 . للقوائم المالیة األولیة الموجزة ككل

 
 الموجزة  األولیة  اعتماد القوائم المالیة  -17

 
  17)الموافق    م2022  أغسطس   15  الموافقة على هذه القوائم المالیة من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاریخ  تتم

 (. هـ1444محرم 
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