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التقرير النصف سنوي
2022يونيو 

الصندوقمديركلمة

الوحداتمالكيالسادةإلىنقدمأنسرورنادواعيلمنإنه
لصندوقم2022عاممناألولالنصفعنسنويالنصفالتقرير
واإلنجازاتالنشاطاتأهميتضمنوالذيريتكابيتالسدكو
قاريةالعالصندوقمحفظةعنعامةوصورةالتشغيليةوالنتائج
.م2022يونيو30فيالمنتهيةللفترةالماليةوالقوائم

أصل20منريتكابيتالسدكولصندوقالحاليةالمحفظةتتكون
%41الشرقيةالمنطقةبينجغرافيتنوعذاتللدخلمدرعقاري
قطاعيبمزيجالمحفظةتتمتعكما.%40والرياض%19وجدة
وقطاع،%13المكتبيالقطاع،%29الترفيهيالقطاعبينمتنوع
بـــوالضيافةالسكنوقطاع%22التعليموقطاع،%30التجزئة

.التواليعلى%2و4%

ةالمحفظواجهتالتياألجلالقصيرةالتحدياتمنالرغمعلى
لتسجل%98.6اإلشغالنسبةبلغتالماضية،أشهرالستةخالل
.2021ديسمبربشهرمقارنة%0.1بنسبةطفيفا  ارتفاعا  

المحفظةمن%69نسبةالمستأجرينأحاديةالعقاراتتمثل
%31واالستقرار،لتحقيقومتزايدةاألجلطويلةإيجاربعقود
ماك.النمولتحقيقوالمددالمستأجرينمتعددةبعقودمؤجرة

.عاما  7.46اإليجارعقودالنتهاءالوزنيالمتوسطبلغ

منالصندوقألصولالعادلةالسوقيةالقيمةمتوسطقّدرت
ريالمليون1,778.4بقيمةالمستقلينالمقيمينمناثنينقبل

.األصولشراءبسعرمقارنة%6.1بانخفاضسعودي،

0.1725قدرهاأرباحبتوزيعالصندوققامالتوزيعاتوبخصوص
سعوديريال20,268,750مبلغوبإجماليللوحدةسعوديريال

على%6.90لتعادل2022يونيو30إلى2022يناير1منللفترة
جاءت2022عامتوزيعاتأنبالذكرالجديرسنوي،أساس

.الصندوقوأحكامشروطفيالمستهدفالعائدمعمتوافقة

لصندوقامديربأنلكمونؤكدثقتكمعلىنشكركمأننودختاما  
لخالمنالعقاريةللمحفظةمضافةقيمةلخلقسعيهيواصل
لبشكالتشغيليةالمخاطرومعالجةلألصولالنشطةاإلدارة

.للنموفرصأيمنواالستفادةاستباقي،

3

العالمأنحاءمعظمفيبالتراجعكوروناجائحةتأثيربدأ

يةالعربالمملكةحكومةجهودبفضلالسعودية،فيوخاصة  
ثانيالالربعشهدذلك،ومع.الوباءعلىالسيطرةفيالسعودية

.مختلفةاقتصاديةتحديات2022عاممن

جة  نتيالتضخممعدالتفيارتفاعا  العالمدولمعظمشهدت
فيوروناكجائحةبسببالمفروضةوالقيودجيوسياسية،ألسباب
.لتوريداسلسلةفيالمستمرةاالضطراباتالىباإلضافةالصين
زية،المركالبنوكقبلمنالفائدةأسعاررفعإلىذلكأدىوقد

سعارأعلىبدورهأثرمماالمتحدة،الوالياتفيأساسيوبشكل
.السعوديةفيالفائدة

وهناكهي،كماالعقاراتلقطاعالداعمةالعواملتظلذلك،مع
.والديوناألسهمأسواقفيمتاحةوفيرةسيولة
بيةالعرالمملكةفيالعقاراتسوقحقققدنفسهالوقتفي

االسعودية اانتعاش  كماكورونا،فيروسعنالناجمالركودبعدقوي 
ميةالزامثلالحكومةاتخذتهاالتيالمختلفةاإلجراءاتساهمت
عدفقوةالمملكةفياألجنبيةللشركاتإقليميمقروجود
ةالحكوميالمبادراتاالنتعاشهذاعززوقدالقطاع،لهذاجديدة
نمالسعوديينالمواطنينيمّكنالذي"سكني"مثلاألخرى
وتأجيرعبييتيحالذي"وافي"الىباإلضافةاألول،منزلهمامتالك
ورالميساإلسكانعلىالطلبلتسهيلالخارطةعلىالعقارات
.المملكةفيالتكلفة

،متالتجاريةالعقاراتأداءيستمرأنالمتوقعفمنوبالمثل ضمنا 
بيةالعرالمملكةفيوالترفيهوالتجزئةوالضيافةالمكاتب

تخفيفبسبب،2022عاممدارعلىالتحسنفيالسعودية
طالمخطوالعالميةالمحليةاألحداثمنوالعديدالسفر،قيود
المواسمو1للفورمالالكبرىالجائزةسباق:مثلالعامخالللها

ىالباإلضافةالسياحة،تقودهاالتيوالمبادراتالسعودية،
.والدوليةالمحليةالعملرحالتاستئناف

عبد الوهاب عابد
الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال 

”

”



التقرير النصف سنوي
2022يونيو 

الصندوقاسم

فلمقعاممتداولعقارياستثمارصندوقهو،"ريتكابيتالسدكوصندوق"
وائحواللاألنظمــةبموجبإنشاؤهتماإلسالمية،الشريعةأحكاممعومتوافق
هيئةوتعليماتللوائحويخضعالسعوديةالعربيةالمملكةفيبهاالمعمول

.الماليةالسوق

الصندوقاستراتيجية

التوزيعاتوسياسةالصندوقأهداف

أجيريتدخللتحقيققابلةإنشائيا  تطويرا  مطورةعقاراتعلىاالستحواذ
من%90عنيقلالبماالوحداتمالكيعلىدوريدخلوتوزيعودورٍي،
منعمليوم90مدةخاللوذلكالصندوقمدةخاللالصندوقأرباحصافي
عننباإلعالالصندوقمديريقومأنالمتوقعومنالتوزيعات،عناإلعالنتاريخ
شهرنهايةمنعمليوم40خاللتوزيعهاوتاريخاستحقاقهاوتاريخاألرباح
الناتجةاليةمالرأساألرباحباستثناءوذلكميالدية،سنةكلمنوديسمبريونيو
خدميبماإضافيةأصولفياستثمارهايعادوالتيالعقاريةاألصولبيععن

.الوحداتمالكيمصالح

الصندوقعنأساسيةحقائق

فيهااالستثمارالصندوقيهدفالتياألصول

:طريقعنالمساهمينمالرأسقيمةوتعزيزأهدافهتحقيقالصندوقيعتزم

يريتأجدخللتحقيققابلةإنشائيا  ا  تطويرمطورةعقاراتفياالستثمار•
.ودوري

الدخلإجمالي%10)بهالمحتفظالسنويالدخلصافياستثمارعادةإ•
أصولفيالعقاريةاألصولبيععنالناتجةسماليةالرأواألرباح(السنوي

وذلك،ودوريتأجيريدخللتحقيققابلةنشائيًاإتطويرًامطورةعقارية
علىالسنويةالصندوقأرباحصافيمن%90عنيقلالماتوزيعبعد

.الوحداتمالكي

مديرهايراكماواعدةولكناألداءمتدنيةعقاراتفياالستثمار•
وذلكوالتصميميةاإلنشائيةخصائصهاوأمواقعهاباعتبارالصندوق

عليهكانتعماعوائدهامعدالتورفعالتشغيليةكفاءتهازيادةبهدف
،التصميممثلالخصائصبعضوأأحدتعديلطريقعناالستحواذعند

ودواعي،التأجيروسعرالمستأجرينبخليطالمرتبطةالتأجيرواستراتيجيات
.االستخدام

وذلكالصندوقألصولاإلجماليةالقيمةمن%25عنيزيدالمااستثمار•
كانتسواءً،العقاريالتطويرأنشطةفيمدققةماليةقوائمآخربحسب

تلكتطويرإلعادةأولتجديدأو،تكنلمأمقبلهمنمملوكةلعقاراتا
.العقارات

ومستجداتالفترةخاللاالستثمارألنشطةمراجعة
الصندوق

ةالالزماإلجراءاتباتخاذالبدءعلىالصندوقإدارةمجلسموافقةتمت•
نعقاريّ علىاالستحواذطريقعنالصندوقأصولقيمةاجماليلزيادة

وتتطلبوجدة،الرياضبينموزعةللدخلومدرّينانشائيا  تطويرا  مطورّين
السوقالمالية،السوقهيئةمنكلموافقةعلىالحصولاإلجراءات
اتمتطلبوأيالوحدات،ومالكي،(السعوديةتداول)السعوديةالمالية
.أخرىنظامية

بشهرمقارنة%0.1قدرهابزيادة%98.6للمحفظةاإلشغالمعدلبلغ•
،2021ديسمبر

(”ستراتفاليو“)و"(JLL“)إلإلجيشركتيمنكلقامت•
ValuStart”))"يونيو30فيريتكابيتالسدكوصندوقعقاراتبتقييم

%2.58بنسبةالصندوقألصولالعادلةالقيمةانخفضتحيث2022
واذاالستحتمعقارآخرباستثناءسعوديريالمليون1,613.8إلىلتصل
.(الترفيهيأجدانمجمع)عليه

يونيو30فيريال27,595,363للصندوقالنقديالرصيدقيمةبلغت•
الرصيدمنجزءاستخداموسيتمالمحصلة،اإليجاراتشامال  2022

.الصندوقالتزاماتودفعاألرباحلتوزيعات

مليون ريال سعودي600حجم الصندوق عند اإلدراج

مليون وحدة60المدرجةعدد الوحدات

حجم الصندوق بعد زيادة إجمالي 
قيمة أصول الصندوق

مليون ريال سعودي1,175

ة عدد الوحدات بعد زيادة إجمالي قيم
أصول الصندوق

مليون وحدة117.5

الريال السعوديعملة الصندوق

المملكة العربية السعوديةالمقر الرئيسي

2018أبريل 1تاريخ بدء العمليات 

تاريخ إدراج الصندوق في السوق 
المالية

2018مايو1

عاما  من تاريخ اإلدراج99مدة الصندوق

%6.10التوزيعات المستهدفة

خ التوزيعات الفعلية كما في تاري
(على أساس سنوي)التقرير 

6.90%
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توزيع أصول المحفظةالتنوع القطاعي للمحفظة

المنطقة 
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•
مركز اكسترا•
اجدان الترفيهي•

%41

%40

%19

أصول الصندوق

التنوع الجغرافي

%.19ومدينة جدة بنسبة % 40مدينة الرياض بنسبة و % 41أصول الصندوق موزعة ما بين المنطقة الشرقية بنسبة 

30%
التجزئة

2%
الضيافة

29%
الترفيه

13%
المكاتب

22%
التعليم

6%

2%

2%

2%

8%6%

4%
9%

1%

19%

4%

9%

4%

5%

4%

3%

4%
السكني

3%

3%

3%

3%
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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% 1.11ريال سعودي تمثل 1,500,000السنويالدخل
نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
ال ينطبق

مؤسسة الحفلة الرائعة للشقق الفندقيةالرئيسيالمستأجر
هاء المتوسط الوزني النت

سنوات4.5عقد االيجار 

فرع حي اشبيلية-هايبر ماركت في الرياضالوصف
التجزئةقطاعالقطاع

223,604مساحة األرض م
210,784مءمساحة البنا

%100نسبة االشغال
من إجمالي الدخل التأجيري% 4.29ريال سعودي تمثل 5,822,670السنويالدخل

نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
ال ينطبق

شركة بنده للتجزئةالمستأجر الرئيسي

هاء المتوسط الوزني النت
عقد االيجار 

سنوات5.9

ة
قي
د
فن
 ال
ق
ق
ش
لل
ة 
يا
ح
 ال
ج
بر

ه 
د
بن
ر 
يب
ها

-
ض
يا
لر
ا

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% 5.50ريال سعودي تمثل 7,301,000السنويالدخل

نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
0.70%

متعدد المستأجريننالمستأجرين  الرئيسي
اء المتوسط الوزني النته

عقود االيجار 
سنة0.6

ي
كن
س
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ج
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ع
م
ج
م
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التقرير النصف سنوي
2022يونيو 

الرياض-أصول الصندوق 

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% 4.00ريال سعودي تمثل 5,432,000السنويالدخل
نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
2.08%

مركز شركة الموحدة للتطوير العقارينالمستأجرين  الرئيسي
اء المتوسط الوزني النته

عقود االيجار 
سنوات3.5

الزا
 ب
اء
مر
ح
 ال
كز
مر

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% 4.56ريال سعودي تمثل 6,187,040السنويالدخل
نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
0.65%

متعدد المستأجرينالرئيسيالمستأجر
هاء المتوسط الوزني النت

سنة9.64عقد االيجار 

الزا
ة ب
ق
عر
ز 
رك
م

مدارس المناهج تقع في الدائري الشمالي، حي الغديرالوصف
التعليمقطاعالقطاع

29,200مساحة األرض م
217,058مءمساحة البنا

%100نسبة االشغال
من إجمالي الدخل التأجيري% 2.95ريال سعودي تمثل 4,000,000السنويالدخل

نسبة اإليرادات الغير
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
0.77%

شركة نبعة التعليميةالمستأجر الرئيسي
المتوسط الوزني 

النتهاء عقد االيجار 
سنوات10.8

ج
ه
نا
م
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م
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التقرير النصف سنوي
2022يونيو 

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% 8.32ريال سعودي تمثل 11,287,500السنويالدخل
نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
ال ينطبق

شركة المصيف التعليميةنالمستأجرين  الرئيسي
اء المتوسط الوزني النته

عقود االيجار 
سنوات19.1

ءة
را
لب
ر ا
دا
س 

دار
م

مدارس أمجاد قرطبة تقع على شارع الدمام، حي قرطبةالوصف

قطاع التعليمالقطاع
214,300مساحة األرض م

234,231مءمساحة البنا
%100نسبة االشغال

من إجمالي الدخل التأجيري% 6.14ريال سعودي تمثل 8,328,394السنويالدخل
نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
1.60%

شركة أمجاد قرطبة للخدمات التعليميةالرئيسيالمستأجر
هاء المتوسط الوزني النت

سنوات9.8عقد االيجار 

ة
طب
قر
د 
جا
م
س أ

دار
م

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% 3.50ريال سعودي تمثل 4,752,400السنويالدخل
نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
ال ينطبق

شركة تدريس المحدودةنالمستأجرين  الرئيسي
اء المتوسط الوزني النته

عقود االيجار 
سنوات10.9

يا
عل
 ال
س
دار
م
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التقرير النصف سنوي
2022يونيو 

جدة -أصول الصندوق 

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

24,767مساحة األرض م
219,342مءمساحة البنا

%100نسبة االشغال
من إجمالي الدخل التأجيري% 3.24ريال سعودي تمثل 4,400,000السنويالدخل

نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
ال ينطبق

النيابة العامةالمستأجر الرئيسي
هاء المتوسط الوزني النت

عقد االيجار 
سنة0.7

ة
م
عا
 ال
ة
اب
ني
 ال
ى
بن
م

مركز إداري وتجاري يقع على شارع األمير سلطان، حي الخالديةالوصف
المكتبيالقطاعالقطاع

27,903مساحة األرض م
226,713مءمساحة البنا

%87نسبة االشغال
من إجمالي الدخل التأجيري% 7.32ريال سعودي تمثل 9,926,736السنويالدخل

نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
0.98%

متعدد المستأجرينالرئيسينينالمستأجر

هاء المتوسط الوزني النت
عقود االيجار 

سنة2.0

ل
ما
ع
أل
 ل
ة
دي
ال
خ
 ال
كز
مر

هايبر ماركت يقع على شارع الحمدانية، حي الحمدانيةالوصف

التجزئةقطاعالقطاع
213,686مساحة األرض م

25,858مءمساحة البنا
%100نسبة االشغال

من إجمالي الدخل التأجيري% 2.10ريال سعودي تمثل 2,845,151السنويالدخل
نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
0.31%

شركة بنده للتجزئةالمستأجر الرئيسي
هاء المتوسط الوزني النت

عقود االيجار 
سنوات 5.5

ه 
د
بن
ر 
يب
ها

-
دة
ج
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التقرير النصف سنوي
2022يونيو 

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% 6.03ريال سعودي تمثل 8,179,143السنويالدخل
نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
0.78%

متعدد المستأجرينالرئيسينينالمستأجر

هاء المتوسط الوزني النت
عقود االيجار 

سنة1.1

جدة-أصول الصندوق 

ل
ما
ع
أل
 ل
ة
ض
رو
 ال
كز
مر

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% 1.47ريال سعودي تمثل 2,000,000السنويالدخل

نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
ال ينطبق

البنك السعودي الفرنسيالمستأجر الرئيسي
هاء المتوسط الوزني النت

عقد االيجار 
سنوات3.3

ي
س
رن
ف
 ال
ي
ود
ع
س
 ال
ك
بن
 ال
ى
بن
م

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% 3.85ريال سعودي تمثل 5,228,170السنويالدخل

نسبة اإليرادات الغير
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
ال ينطبق

شركة بنده للتجزئةالرئيسيالمستأجر
هاء المتوسط الوزني النت

عقد االيجار 
سنوات 2.5

ه 
د
بن
ر 
يب
ها

-
م
ما
د
ال

المنطقة الشرقية–أصول الصندوق 
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التقرير النصف سنوي
2022يونيو 

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% 1.62ريال سعودي  تمثل 2,200,000السنويالدخل
نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
0.24%

عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنميةشركة مجموعةالرئيسيالمستأجر
هاء المتوسط الوزني النت

عقد االيجار 
سنة14.7

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% 18.43ريال سعودي تمثل 25,000,000السنويالدخل

نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
ال ينطبق

الشركة األولى لتطوير العقارات القابضةالمستأجر الرئيسي

هاء المتوسط الوزني النت
عقد االيجار 

سنوات 2.5

م
اي
 ت
ير
ك
ح
 ال
كز
مر

ك
وو
ن 
دا
ج
أ

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% 3.67ريال سعودي تمثل 4,975,500السنويالدخل
نسبة اإليرادات الغير 
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
ال ينطبق

شركة بنده للتجزئةالمستأجر الرئيسي
هاء المتوسط الوزني النت

عقد االيجار 
سنوات12.6
ده
بن
ر 
يب
ها
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التقرير النصف سنوي
2022يونيو 

المنطقة الشرقية–أصول الصندوق 

مركز اكسترا يقع على شارع الخليج بحي الريان في مدينة الدمامالوصف

التجزئةقطاعالقطاع
28,258مساحة األرض م

24,404مءمساحة البنا
%100نسبة االشغال

من إجمالي الدخل التأجيري% 2.79ريال 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 11.0

را
ست
اك
ز 
رك
م

ي 
ه
في
تر
 ال
ن
دا
ج
ا

-
د
دي
ج

مجمع اجدان الترفيهي يقع على شارع األمير تركي في الخبرالوصف

الترفيهقطاعالقطاع
 26,866مساحة األرض م

216,093.4مءمساحة البنا
%100نسبة االشغال

من إجمالي الدخل التأجيري% 9.10ريال سعودي تمثل 12,341,838السنويالدخل
نسبة اإليرادات الغير
محصلة من إجمالي 

اإليرادات
1.20%

متعدد المستأجرينالرئيسيالمستأجر
هاء المتوسط الوزني النت

عقد االيجار 
سنوات 13.9
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التقرير النصف سنوي
2022يونيو 

القيمة العادلة مقابل تكلفة الشراء والقيمة الدفترية

القيمةسجلت،"((”ValuStart(”ستراتفاليو“)و"(JLL“)إلإلجيوهماالمعتمدينالعقارينالمقيمينمناثنينِقبلمنم2022يونيونهايةتقييمحسب
شاملةغير-الشراءبتكلفةمقارنة%6.11بنسبةوإنخفاضا  م،2021ديسمبربشهرمقارنة%2.58بنسبةانخفاضا  (األوليةالمحفظة)الصندوقألصولالعادلة
الصندوقلألصواإلجماليةالقيمةوتقّدر،"(الترفيهيأجدان"عليهاالستحواذتمعقارآخرباستثناء)سعوديريالمليون1,613.8لتبلغ-االستحواذمصاريف

.سعوديريالمليون1,778.4الترفيهيأجدانمجمععلىاالستحواذبعد

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

(WALE)الوزني النتهاء عقود اإليجار المتوسطنسبة اإلشغالالحالةالعقار

سنوات4.5%100مؤجرللشقق الفندقيةبرج الحياة

سنوات5.9%100مؤجرالرياض–بنده هايبر

سنة0.6%100مؤجرمجمع الجزيرة السكني

سنة0.7%100مؤجرالنيابة العامةمبنى

سنة2.0%87مؤجرلألعمالمركز الخالدية

سنوات5.5%100مؤجرجدة–هايبر بنده 

سنة1.1%90مؤجرمركز الروضة لألعمال

سنوات3.3%100مؤجرالمؤجر للبنك السعودي الفرنسيالمبنى

سنوات2.5%100مؤجرالريان-بنده الدمامهايبر

سنوات14.7%100مؤجرالحكير تايم

سنوات2.5%100مؤجرووكأجدان

سنوات10.8%100مؤجرمدارس المناهج

سنوات19.1%100مؤجرمدارس دار البراءة األهلية

سنوات11.0%100مؤجرمركز اكسترا

سنوات3.5%100مؤجرمركز الحمراء بالزا

سنوات10.9%100مؤجرمدارس العليا األهلية

سنوات12.6%100مؤجرالنور-الدمام هايبر بنده 

سنوات9.8%100مؤجرمدارس أمجاد قرطبة األهلية

سنة9.6%97مؤجرمركز عرقة بالزا

العقارات التي تم االستحواذ عليها مؤخرا  

سنوات13.9%100مؤجرمجمع اجدان الترفيهي

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

98.6%
7.46المتوسط الوزني النتهاء عقود االيجار للمحفظة 

سنوات
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التقرير النصف سنوي
2022يونيو 

النقديةالتوزيعات

يوم90مدةخاللالصندوقأرباحصافيمن%90عنتقلالبنسبةالمستثمرينعلىسنويةنصفأرباحبتوزيعيقومبأنالصندوقمديريهدف
يعادوالتيقاريةالعاألصولبيععنالناتجةالماليةالرأساألرباحباستثناءوذلكميالدية،سنةكلمنوديسمبريونيوشهرنهايةمنتقويمي

.الوحداتمالكييخدمبماإضافيةأصولفياستثمارها
:التاليةالنقديةالتوزيعاتعنباإلعالنالصندوققاماالدراج،منذ

العالقةذاتجهاتمعتعامالت
:يليفيماتتمثلالصندوقبمديرعالقةذاتجهاتمعتعامالتالصندوقمديرلدى

.لألعمالالخالديةمركزفيوحداتتأجير•
.الصندوقعقاراتمنلثالثةوتشغيلصيانةعقود•

.الصندوقمصاريفإجماليمن%1.78الصيانةعقودوتمثلالصندوقإيراداتإجماليمن%0.26العالقةذاتاألطرافمعاإليجاراتتمثل
باقينعتفضيلأيودونالعمالءجميعبينالمساواةمبدأعلىتمتقدالمبرمةوالعقودالتعامالتهذهجميعأنالصندوقمديرويؤكد
.العمالء
:همالعالقةذوياألطراف

المرافقلخدماتالمحملشركة•
المهاراتتزويدشركة•

نسبة اإلشغال للمحفظة
هنسبتارتفاعا  مسجلة  م2022يونيو30بنهاية%98.6المحفظةإشغالنسبةبلغت

.م2021ديسمبر31بنهايةمقارنة0.1%

98.6%
معدل اإلشغال

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

الربع األول2022

%6.90*العائد

20,268,750المبلغ اإلجمالي 

0.1725الربح الموزع لكل وحدة

 117,500,000عدد الوحدات

على أساس سنوي* 
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التقرير النصف سنوي
2022يونيو 

الوحدة/السهمأداء

منلاألوالنصفخاللالتذبذبمنمختلفةمستوياتالسهمشهد
وكانسعودي،ريال11.96مستوىعندلهسعرأعلىمسجال  العام
آخرلينهيسعودي،ريال9.51الفترةخاللالسهمسجلهسعرأدنى
.سعوديريال10.16مستوىعند2022يونيو30فيتداولجلسة

الفترةخاللالصندوقمستنداتعلىحدثتتغييرات

مللتشعليهااالستحواذتمالتيالعقاراتقائمةتحديثتم•
االمملوكةالعقاراتجميع .ريتكابيتالسدكولصندوقحالي 

.التطهيربندتحديثتم•
.الصندوقانتهاءبندتحديثتم•
.اإلدارةمجلسأعضاءمسؤولياتتحديثتم•
.الصندوقمديرمسؤولياتتحديثتم•
.الصندوقمديرمعلوماتتحديثتم•
.الصندوقمديرواستبدالعزلبندتحديثتم•
.الصندوقحفظأمينواستبدالعزلبندتحديثتم•
.الوحداتلمالكيالتقاريررفعبندتحديثتم•
.الوحداتمالكياجتماععقدبندتحديثتم•

الصندوقأداءملخص

الفترة،لخالالمحققةالماليةوالنتائجالصندوقإنجازاتإلىاستنادا  
2022يونيو30إلى2022يناير1منللفترةالتوزيعاتنسبةبلغت
.سنويأساسعلى6.90%

الحقةأحداث

ةالالزماإلجراءاتباتخاذالبدءعلىالصندوقإدارةمجلسوافق•
علىاالستحواذطريقعنالصندوقأصولقيمةاجماليلزيادة
الرياضبينزعةموللدخلومدرّينانشائيا  تطويرا  مطورّينعقارّين
هيئةمنكلموافقةعلىالحصولاإلجراءاتوتتطلبوجدة،
،(ةالسعوديتداول)السعوديةالماليةالسوقالمالية،السوق
.خرىاألالنظاميةالمتطلباتبعضإلىإضافةالوحدات،ومالكي

زيعتوعنالتقريرهذالتاريخالحقةفترةفيالصندوقمديرأعلن•
ريتكابيتالسدكوصندوقوحداتمالكيعلىنقديةأرباح

توزيعاتبإجمالي،2022يونيو30إلى2022أبريل1منللفترة
الربحقيمةبلغتحيثسعودي،ريال20,562,500بقيمةأرباح

السعرإلىنسبتهووحدة،لكلسعوديريال0.1750الموزع
أساسعلى٪7.00يعادلماأي٪،1.750هوللوحدةاألولي
.سنوي

الفترةخاللجوهريةأحداث

التالتسهيحدزيادةعمليةإتمامعنباإلعالنالصندوقمديرقام•
راجحيالمصرفاالستراتيجيشريكهاقبلمنللصندوقالممنوحة

تالتسهيالحجمإجماليليصبحسعوديريال450,000,000بمبلغ
.سعوديريال1,050,000,000هوللصندوقالممنوحة

أحدمعالرياضبمدينةالحياةبرجلعقارإيجارعقدتوقيعتمكما•
/01/01تاريخمنابتداء  سنوات5لمدةالمحليينالمشغلين

ثةالثالالسنواتخاللالسنويااليجارقيمةتكونأنعلىم2022
%6.7بنسبةوترتفعسعوديريال1,500,000وقدرهمبلغاألولى
.والخامسةالرابعةللسنتينسعوديريال1,600,000إلىلتصل

أجدانمجمععلىاالستحواذاتفاقيةتوقيعالفترةخاللتم•
.سعوديريال164,750,000بقيمةالخبربمدينةالترفيهي

•، جلسمموافقةعنباإلعالنالفترةخاللالصندوقمديرقامأخيرا 
نيةالمهللخدماتويونغارنستشركةتعيينعلىالصندوقإدارة

ذلكلويشمجي،إمبيكيعنبديال  للصندوققانونيكمحاسب
سعوديريال140,000لتصبحالقانونيالمحاسبأتعابتغيير
.سنويا  

8

9

10

11

12

13

2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06

سعر التداول

الوحدة/أداء السهم
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التقرير النصف سنوي
2022يونيو 

الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها وملخص القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق

القراراتالموضوعات

تحديث مذكرة شروط وأحكام الصندوق•
.الموافقة على مذكرة الشروط واألحكام المحدثة•

تجديد اتفاقية الخدمة مع مركز المحمل•

وضةالرلمركزتسهيالتكمديرالتسهيالتلخدماتالمحملشركةمعالخدمةاتفاقيةتجديدعلىالموافقة•

ريال753،264قدرهسنويبمبلغلألعمالالخالديةومركزسعوديريال491،952قدرهسنويبمبلغلألعمال

.سعوديريال1،817،460قدرهسنويبمبلغالسكنيالجزيرةومجمعسعودي

استحواذ محتمل على مجمع سكني •

سدكووقصندعننيابة  سكنيمجمععلىاالستحواذبغرضملزمةغيرتفاهممذكرةتوقيععلىالموافقةتمت•

شاملةغير)سعوديريال165,000,000وقدرهمبلغا  عليهالمتفقاالستحواذقيمةتبلغحيث،ريتكابيتال

.(االستحواذلتكاليف

توزيع أرباح الربع األول على مالكي وحدات •

الصندوق

مارس31إلى2022يناير1الفترةمناألولالربععنالصندوقوحداتحامليعلىأرباحتوزيععلىالموافقةتمت•

.%6.90قدرهسنويا  عائدا  وتمثلسعوديريال20,268,750قدرهبإجمالي.2022

االستحواذ على مجمع أجدان الترفيهي•
هوقدرمبلغا  عليهالمتفقاالستحواذقيمةتبلغحيث,الترفيهيأجدانمجمعاستحواذعلىالموافقة•

.(االستحواذلتكاليفشاملغير)سعوديريال164،750,000

تعيين شركة ارنست ويونغ كمحاسب قانوني •

للصندوق

جيإمبييكعنبديال  للصندوققانونيكمحاسبالمهنيةللخدماتويونغارنستشركةتعيينعلىالموافقة•

.سنويا  سعوديريال140,000قدرهارسوممقابل

توزيع أرباح الربع الثاني على مالكي وحدات •

الصندوق

يونيو30إلى2022أبريل1الفترةمنالثانيالربععنالصندوقوحداتحامليعلىأرباحتوزيععلىالموافقةتمت•

.%7.00قدرهسنويا  عائدا  وتمثلسعوديريال20,562,500قدرهبإجمالي،2022
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التقرير النصف سنوي
2022يونيو 

األداء المالي

الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق خالل الفترة

الحد األعلى2021ديسمبر 31كما في 2022يونيو 30كما في الوصف

من الدخل التأجيري للعقار% 7ال تتجاوز 4,966,4378,233,950مصاريف تشغيلية

من صافي أصول الصندوق وفقا  آلخر قوائم مالية % 5,311,5515,524,3031أتعاب اإلدارة 

ال ينطبق12,673,57112,480,293تكاليف التمويل

ال ينطبق482,2453,255,174أتعاب مهنية 

من صافي أصول الصندوق وفقا  آلخر قوائم مالية % 772,5241,280,5201مصاريف أخرى 

ال ينطبق47,653,61177,573,811واإلطفاءاتاالستهالكات

-71,859,939108,348,051إجمالي المصروفات

-%6.18%6.91إجمالي نسبة المصروفات

2022يونيو 30كما في الوصف
ديسمبر 31كما في 

2021
ديسمبر 31كما في 

2020
ديسمبر 31كما في 

2019

في نهاية السنة المالية الصندوقصافي القيمة السوقية ألصول
(القيمة العادلة)

1,039,748,4901,062,310,241565,014,116589,037,823 

الصندوق لكل وحدة في نهاية السنةصافي القيمة السوقية ألصول
(القيمة العادلة)المالية 

8.84899.04099.41699.8173 

القيمة )في نهاية السنة المالية الصندوقصافي قيمة أصول
(الدفترية

1,026,217,7151,039,710,604537,948,379561,523,849 

لكل وحدة في نهاية السنة المالية الصندوقصافي قيمة أصول
(القيمة الدفترية)

8.73388.84868.96589.3587 

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

8.84899.04099.62979.9039

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

8.84898.99759.41699.8173

0.670.621.141.30توزيع الدخل لكل وحدة

%10.01%9.72%10.20%6.91إجمالي نسبة المصروفات

9,721,34622,139,932(35,437,775)6,775,861صافي الدخل 

%6.63%5.94%2.54%1.70التوزيع وفقا  للقيمة السوقية لكل وحدةعائد

117,500,000117,500,00060,000,00060,000,000عدد الوحدات المصدرة

قالصندوصافي دخل نسبة المصروفات الغير نقدية من 
66%
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التقرير النصف سنوي
2022يونيو 

سجل األداء

*العائد اإلجماليالفترة

6.19%منذ التأسيس

6.63%سنة واحدة

6.14%سنواتثالث

ال ينطبقخمس سنوات

20222021202020192018يونيو الفترة

%6.10%6.60%5.55%6.30%6.90*السنويالعائد اإلجمالي

العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق

.لم يحصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة خالل الفترة

استثمار مدير الصندوق

.م2022يونيو30فيكماوحدة376,651عددالصندوقمديريملك

(اقهااستحقوتاريخالصندوقأصولقيمةاجماليمناالقتراضنسبة)الماليالرفع

.األصولقيمةإجماليمن%43وتمثلريال،مليون800التمويلقيمةتبلغ•

.2023ديسمبر31االستحقاقتاريخ•

على أساس سنوي* 

على أساس سنوي* 
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التقرير النصف سنوي
2022يونيو 

نظرة عامة على الوضع االجتماعي واالقتصادي والديموغرافي
المملكة العربية السعودية
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التقرير النصف سنوي
2022يونيو 

السعوديةالعربيةالمملكةاقتصاد
الشرقمنطقةفياالقتصاداتأكبرضمنالسعوديةالعربيةالمملكةاقتصاديصنف

العالم،فيالنفطاحتياطياتمن%15بـيقدرماتمتلكحيثإفريقيا،وشمالاألوسط
بتجذ.عالمينطاقعلىوإنماالمنطقة،فيفقطليسمؤثرا  عضوا  يجعلهامما

سريعالواالقتصادياالجتماعيللتحولالدولياالهتمامالسعوديةالعربيةالمملكة
.2030لرؤيةالتنميةمخططمنكجزء
نتعاشاالمسيرةمواصال  العامبدايةمنذملحوظا  تعافيا  يسجلاالقتصاداليزال

شطةاألنونمواإلنتاجقوةوزيادةالنفطأسعاربارتفاعمدفوعا  ،2021عامفيالمتوقعة
.كورونافيروسحولوالضغوطاتالمخاوفتقلصالىباإلضافةالنفطية،غير
التوقعاتزتعزيالىاألوكرانيةالحرببسببالنفطأسواقفياالقتصاديةالتداعياتأدت

.المتوسطالمدىعلىوالخارجيةالمالية
عامفي%4الىلتصلنموهامسارفيالنفطيةغيرالقطاعاتتستمرأنالمتوقعمن

الماليةالسياساتتوقعاتمنالرغمعلىالمتوسط،المدىعلى%3.2و2022
دينيةالالسياحةوانتعاشالخاص،االستهالكازديادالمتوقعمنالمتشددة،والنقدية
.المحليالرأسمالياإلنفاقارتفاعالىباإلضافة

المحلياإلجماليالناتج
خالل%3.2بنسبةالسعوديةالعربيةللمملكةالحقيقياإلجماليالمحليالناتجارتفع
ا،2020عامفي%4.1قدرةبانخفاضمقارنة2021عام االقتصاديبالتعافيمدفوع 
،%6.1بنسبةالنفطيةغيراألنشطةنموخاللمنوذلككورونافيروستداعياتمن

ارتفعحينفي.%0.2بنسبةالنفطيةاألنشطةونمو،%1.5بنسبةالحكوميةوالخدمات
2022عاممنالثانيالربعفيسنويأساسعلى%11.8بنسبةاإلجماليالمحليالناتج
النفطيةاألنشطةزيادةإلىذلكويرجع.2022عاممناألولالربعفي%9.9بـمقارنة
والخدماتالنفطيةغيراألنشطةسجلتكما.سنويأساسعلى%23.1بنسبة

االحكومية أنالمتوقعمن.التواليعلىسنويأساسعلى%2.2و%5.4بنسبةنمو 
2023في%3.0و%3.8عنديستقرأنقبل،2022عامفي%7.0بنسبةاالقتصادينمو
2030لرؤيةالمستمرالتنفيذاإليجابيةالتوقعاتهذهويعزز.التواليعلى2024و

لىإاألخرى،الحكوميةوالجهاتالعامةاالستثماراتصندوققبلمنالمحليواإلنفاق
انتهاءبعد2022عامفي%13بنسبةينموأنالمتوقعمنالذيالنفطإنتاجارتفاعجانب

.2022ديسمبرفي+أوبكإنتاجتقليص

التضخم
.2022مايوفي%2.2بـمقارنة2022يونيوفي%2.3بنسبةالسنويالتضخمارتفع

اوالمشروباتالغذائيةالموادأسعاربارتفاعمدفوعا   فيالعاليةالنسبيةألهميتهانظر 
الغذائيةالموادأسعارارتفاعكان.(%18.8حوالي)السعوديالمستهلكسلة

حيثالتضخم،ارتفاعفيالرئيسيالسبب(%2.5)+والنقل(%4.4)+والمشروبات
في،(%4.5)+اللحومأسعارارتفاعبسببوالمشروباتالغذائيةالموادأسعارارتفعت

المتوقعمن.(%3.3)+السياراتشراءأسعارزيادةحسابعلىالنقلأسعارارتفعتحين
أوكرانيافيالحرببسبب2022أغسطسبحلول%2.6حواليإلىالتضخميتسارعأن

أنالمتوقعمنأنهكماالغذاء،تضخممعدلارتفاععلىتحافظأنالمتوقعمنوالتي
2022عاميخالل٪2.0-٪1.5حواليإلىأغسطسشهربعدالسنويالتضخمينخفض

علىالتضخممستوىوارتفاعالمحليالطلبفيالمستمرالتحسنبسبب،2023و
.العالممستوى

الخاصاالستهالك
،2022مارسفياالسمياإلجماليالمحليالناتجمن%36.3الخاصاالستهالكشكل
اتالسنوفيالخاصاالستهالكحصةارتفعتكما.السابقالربعفي%39.0بـمقارنة
سبتمبرإلى2003مارسمن%33.2الخاصاالستهالكحصةمتوسطبلغحيثاألخيرة
2021.

االستهالك العام
،2022مارسفياالسمياإلجماليالمحليالناتجمن%18.1العاماالستهالكشكل
من%22.4العاماالستهالكحصةمتوسطبلغحيث.السابقالربعفي%27.4بـمقارنة
.2022مارسإلى2003مارس

2030السعوديةالعربيةالمملكةرؤية
للمملكةاألجلطويلةاقتصاديةخطة"2030السعوديةالعربيةالمملكةرؤية"تعد

فيثمارواالستالمرتفع،واإلنتاجالمتنوع،االقتصادأنتدركحيثالسعودية،العربية
فرصخلقإلى2030رؤيةوتهدف.النمولتحقيقضروريةأمورهيالبشريالمالرأس
.لفةمختومبادراتبرامجبمساعدةلالقتصادالرئيسيةالقطاعاتمنالعديدفينمو

بلغكما.2025-2021الرؤيةتحقيقبرنامجالعامةاالستثماراتصندوقبرنامجاطلق
أمريكي،دوالرمليار500العامةاالستثماراتصندوققبلمنالمدارةاألصولإجمالي
.2021عامبنهايةمباشرةوغيرمباشرةعملفرصة450خلقفيالصندوقوساهم
نهايةفيالوطنياإلجماليالمحليالناتجمن%57الصندوقأصولإجماليمثلحيث
دوالرمليار40عنيقلالماالستثمارالعامةاالستثماراتصندوقيخطط.2021عام

ا،أمريكي غيراالقتصادفيأمريكيدوالرمليار320قدرهبمبلغوسيساهمسنوي 
أمريكي،دوالرتريليون1.07منأكثرإلىاإلدارةتحتاألصولحجموسيزيدالنفطي،

.2025العامنهايةبحلولمباشرةوغيرمباشرةوظيفةمليون1.8ليتيح
الذي،2022فبرايرفيالعقارمستقبلمنتدىالسعوديةالعربيةالمملكةاستضافت

الصغيرةالشركاتعلىالتركيزمعالعقاريةالمؤسساتأداءتحسينإلىيهدف
عجم.واالستدامةوالسالمةالماليةوالحلولاللوائحمناقشةخاللمنوالمتوسطة،

اركةمشوشهدوالخاص،العامالعقاريالقطاعفيالرئيسيةالفاعلةالجهاتالمنتدى
رجالإلىباإلضافةالعقاري،االستثمارقطاعفيوخبراءودوليينمحليينمتحدثين
أمريكيدوالرتريليون1بــيقدرماعناإلعالنتمكما.الرئيسيينوالمستثمريناألعمال

عاممنذوديةالسعالعربيةالمملكةأنحاءجميعفيالتحتيةوالبنيةالعقاريةالمشاريعمن
دتحديتمفقدآخرا  وليسوأخيرا  .2030السعوديةالعربيةالمملكةرؤيةمنكجزء2016
لمملكة،افيالعقاريةالبيئةطبيعةلتغييرالمخصصةالضخمةالمشاريعوقيمأعداد

.الحياةونمطالمعيشةمستوىالىباإلضافة

مارس 

2020

يونيو 

2020

سبتمبر 

2020

ديسمبر 

2020

مارس 

2021

يونيو 

2021

سبتمبر 

2021

ديسمبر 

2021

مارس 

2022
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التقرير النصف سنوي
2022يونيو 

نظرة عامة على قطاع العقارات
الدمام, جدة, الرياض
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التقرير النصف سنوي
2022يونيو 

الضيافةقطاع
فياحةالسيوارتفاعالضيافةقطاعبتعزيزالترفيهيالرياضموسمساهم
استمرالذيالموسمخاللزائرمليون15منأكثراستقبلتحيثالمدينة
ارتفع،2022عاممنالثانيالنصففي.مارسفيوانتهىأشهرلخمسة
٪46منومايوينايربين٪62إلىملحوظبشكلالمدينةفياإلشغالمعدل
نسبةباليوميالمعدلمتوسطوارتفعالماضي،العاممنالفترةنفسفي
ا179إلى23٪ ادوالر  111إلىمتاحةغرفةلكلاإليراداتوارتفعت.أمريكي 

ا ادوالر  .أمريكي 
الوباءبعدللتعافيطريقهفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالضيافةقطاع
ثقةوزيادةالسياحة،صناعةوتعزيزالقادمةالترفيهمواسمخلفيةعلى

كماغرفة20000الفنادقمنالمعروضإجماليوبلغ.السفرفيالمستهلك
لولبحتسليمهاالمتوقعومناإلنشاءقيدمفتاح4000مع2022مارسفي
.2022عامنهاية

السوق العقاري في الرياض  التوريدتقييم

الوحدات المتاحة 
20,000للعرض 

وحدة 4,000تسليم 
اني بحلول النصف الث

2022من عام 

اإليرادات لكل 
غرفة متاحة

دوالر 111
أمريكي

االشغال
62% (+16 PP(

متوسط السعر 
144اليومي

دوالر أمريكي

التجزئةقطاع
فيالتجزئةقطاعشهداالحترازية،اإلجراءاتقيودتخفيفبعد

ااوانتعاش  التجزئةمساحاتفيزيادةالسعوديةالعربيةالمملكة قوي 
األولىوللمرة.2022عاممناألولالنصفخاللالمحليالطلبفي
بأداءحاجمليونمنألكثرالمملكةسمحتعامين،منأكثرمنذ

آثرا  هلسيكونمماالزوارمنالمزيدبذلكلتستضيفالحج،فريضة
سسةمؤعنالصادرةالبياناتأحدثتشيركما.السوقعلىإيجابيا  
امالتمععلىالقويالمستهلكينإنفاقإلىالسعوديالعربيالنقد
على٪16.0بنسبةارتفعحيثالمملكة،أنحاءجميعفيالبيعنقاط
ريالمليار91.8إلى2022ومايوأبريللشهريسنويأساس

.سعودي
فياإلشغالمعدالتارتفاعفيوالزوارالطلبفياالرتفاعساهم
االنخفاضمنالرغموعلى.2022عاممناألولالنصفخاللالرياض
ظلكما.األثرمحدوديعتبرالرقمأنإالالشواغر،معدلفيالفصلي
٪4بةبنسانخفضتحيثسلبي،ضغطتحتاإليجاراتقيمةمتوسط

نويسأساسعلىوالمحليةاإلقليميةالتسوقمراكزمنلكل٪7و
قيمالنخفاضا  رئيسيسببا  بالتجزئةالبيعمساحاتكانت.التواليعلى

منمربعمترمليون3.3للتجزئةالحاليالمعروضبلغ.اإليجارات
مترألف180,000تسليمتوقعمعللتأجيرالقابلةاإلجماليةالمساحة

.2022عامنهايةبحلولإضافيةمربع

مراكز التسوق اإلقليمية
على أساس سنوي 4%-

مراكز التسوق المحلية
على أساس سنوي 7%-

مليون 3،3
متر مربع

180
الف متر 
مربع

إجمالي المعروض

السكنيالقطاع
وعةمدفاألخيرة،األشهرفيانخفاضا  الرياضفيالسكنيةالمعامالتشهدت
والفلل،الشقققطاعيعبراألسعارأداءعلىانعكسالذيالطلببضعف
الثانيالربعفيسنويأساسعلى٪2.0بنسبةالمتوسطفيانخفضوالذي
ةمرونبسببارتفاعسجلتاإليجاراتفإنذلك،منالرغموعلى.2022عاممن

قويا  السكنيةالعقاراتعلىاألساسيالطلبيزالال.المدينةفيالعملسوق
حيثالطويلالمدىعلىالتحسنفييستمرأنالمتوقعومنالرياضفي

فيمدن10أكبرمنواحدةالرياضلجعلخطتهافيقدما  الحكومةتمضي
انمالتجاريةالمناطقمنالقريبةالمواقعتشهدحيث.2030عامبحلولالعالم و 
ا االسكنيالسوقيعانيذلك،ومعالطلب،فيقوي  العقاراتفينقصمنحالي 

أكبرعلىالرياضاستحوذت،2022عاممناألولالنصففي.المطورةالسكنية
.مملكةالأنحاءجميعفيتسليمهاتمالتيالجديدةالسكنيةالوحداتمنحصة
وحدةمليون1.4بــالرياضفيالحاليالسكنيالمعروضيقدرأنالمتوقعومن

ماأيوحدة16,000حواليوجودمع2022عاممنالثانيالنصففيسكنية
.2022عامنهايةبحلولتسليمهاالمقررالحاليالمعروضمن٪1.1يعادل

1.4
مليون 
وحدة

الف 16
وحدة

أسعار بيع الشقق
السكنية

على أساس %  6+
سنوي

أسعار إيجارات 
الشقق السكنية

على أساس % 1+
سنوي

اداء القطاع السكني

إجمالي المعروض

نسبة اإلشغال واإليجار-أداء قطاع التجزئة 

المساحة المعروضة لإليجار 
2022النصف الثاني 

توقعات المساحة المعروضة 
2022الثاني لإليجار في النصف 

2022تغيير مؤشر األداء الرئيسي مقارنة بالعام الماضي حتى تاريخ مايو 
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التقرير النصف سنوي
2022يونيو 

التجزئةقطاع
أجيرللتالقابلةاإلجماليةالمساحةمنمربعمتر16,000حواليإضافةتمت

إلىلتصل،2022عاممناألولالنصففيجدةفيبالتجزئةالبيعلقطاع
منمربعمتر118,000حواليتسليمالمتوقعمنو.مربعمترمليون1.7

الستةشهراألفيبالتجزئةالبيعلقطاعللتأجيرالقابلةاإلجماليةالمساحة
.2022عاممنالمتبقية

مع.٪3ةبنسبوالمحليةاإلقليميةالتسوقمراكزإيجاراتمتوسطارتفع
لتجزئةاقطاعيشهدحيثاالحترازية،باإلجراءاتالمرتبطةالقيودتخفيف

االسعوديةالعربيةالمملكةفي اانتعاش  .ليالمحالطلبفيقوي 

ألكثربالسماحالحكومةقرارمعانتعاشهلمواصلةالتجزئةقطاعيستعد
القيودتخفيفجانبإلى،2022عامفيالحجفريضةبأداءحاجمليونمن

.المستهلكوإنفاقالطلبوزيادةالعمرةأداءعلىالمفروضة

السوق العقاري في جدة

يةمراكز التسوق اإلقليم
على أساس سنوي 3%

مراكز التسوق المحلية
على أساس سنوي%3

نسبة اإلشغال واإليجار-أداء قطاع التجزئة 

مليون1.7
متر مربع

الف 118
متر مربع

إجمالي المعروض

توقعات المساحة المعروضة 
2022لإليجار في النصف الثاني 

المكتبيالقطاع
،2022عاممنالثانيالربعفيجدةفيالمكتبيالقطاعأداءتحسن
بنسبةىاألولالدرجةمنالمكتبيةالمبانيإيجاراتمتوسطارتفعحيث

سنويأساسعلىمربعمترلكلسعوديريال1,060حوالي7٪
بةبنسالسوقمستوىعلىالشواغرمعدلوانخفضالتوالي،على

معاالرتفاعفيالمكاتبعلىالطلباستمراريزالالحيث.9٪
وةعال.األولىالدرجةمنالمصنفةالمكاتبمساحاتتوافرانخفاض

نطقةوالمجدةوسطفياإلنشاءقيدالمشاريعاستقطبتذلكعلى
مرتفعطلبتسجيلتمكما.حكوميةوشبهحكوميةجهاتالتاريخية
تلبيةلمرنةأرضيةوألواحشاسعةمرافقعلىتحتويالتيللمكاتب
.المستأجرينمنمجموعةمتطلبات

ارتفع،2022عاممناألولالنصففيمربعمتر16,000اكتمالمع
مترمليون1.2حواليإلىالمدينةفيالمكاتبمنالمعروضإجمالي
منمربعمترألف23بـتقدرإضافيةمساحاتتسليمالمقررومنمربع

عاممنيالثانالنصفنهايةبحلولللتأجيرالقابلةاإلجماليةالمساحة
2022.

واإليجاراإلشغالنسبة-المكتبيالقطاعأداء

مليون 1.2
متر مربع

ألف 23
متر مربع

إجمالي المعروض

الدرجة األولى
على أساس سنوي% 1

الدرجة الثانية
على أساس سنوي% 1

السوق العقاري في الدمام

التجزئةقطاع
لحوظمتحسنإلىالمؤشراتتشيراالحترازية،اإلجراءاتقيودتخفيفبعد
االمحلي،الطلبفي أشيرةبالتالمرتبطةالقيودرفعالحكومةلقرارنظر 

عددارتفاعيؤديأنالمتوقعمنالخليجية،الحدودوإجراءاتالسياحية
إلىاهذيؤديأنالمقررومن.أكبربشكلالسياحةقطاعتعزيزإلىالسياح
سوق.األعلىإلىالقطاعأداءدفعإلىاالستهالكياإلنفاقزيادةجانب
أييسجللمالذيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالوحيدهوالدمام
ا،2022عاممناألولالنصففيملحوظةعمليات معروضإجماليتارك 
حواليتسليمالمتوقعومن.مربعمترمليون1.2عندتغييردونالتجزئة

بيعالقطاعفيللتأجيرالقابلةاإلجماليةالمساحاتمنمربعمتر18,000
بالتجزئةالبيعمراكزأداءظل.2022عاممنالثانيالنصففيبالتجزئة
ا متوسطوارتفع.2022عاممناألولالنصففيعامبشكلمستقر 
ارتفعو.٪1بنسبةالشواغرمعدلوانخفض٪1بنسبةالسنويةاإليجارات
٪1.0و٪2.0بنسبةوالمحليةاإلقليميةالتسوقمراكزإيجاراتمتوسط

.التواليعلىسنويأساسعلى

توقعات المساحة المعروضة 
2022لإليجار في النصف الثاني 

نسبة اإلشغال واإليجار-أداء قطاع التجزئة 

ةمراكز التسوق اإلقليمي
على أساس سنوي2%

مراكز التسوق المحلية
على أساس سنوي% 1

مليون 1.2
متر مربع

الف 18
متر مربع

إجمالي المعروض
توقعات المساحة المعروضة 

2022لإليجار في النصف الثاني 
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التقرير النصف سنوي
2022يونيو 

التجزئةقطاع
،"2030السعوديةالعربيةالمملكةرؤية"ركائزأهمأحدالتعليمقطاعيعد

لنمواوتحقيقاالقتصاديالتوسعتحقيقإلىخاللهامنتهدفوالتي
علىالمملكةاعتمادلتقليلخطةمع2030رؤيةتشكلت.المستدام

.العامةالخدماتقطاعاتوتطويراقتصادها،وتنويعالنفط،

عامبحلول٪25إلىالخاصالتعليمحصةزيادةإلى2030رؤيةتهدف
نسبةباألجنبيةاألعمالبملكيةالمملكةسمحتذلك،ولتحقيق.2030

.ةاألجنبيالشركاتعلىالملكيةقيودلتخفيف،2017عامفي100٪

لالرتقاءةللحكومحافزبمثابةالجودةعاليالتعليمعلىالمتزايدالطلبإن
ةالميزانيمنأعلىنسبةالحكومةخصصت،2018عاممنذ.التعليمبقطاع
.لالستثمارالبيئةلتسهيلالتعليملقطاع

االتعليمسوق اقطاع  يمثلحيث،السعوديةالعربيةالمملكةفيرئيسي 
يةالماضالخمسالسنواتجميعفيالحكومياإلنفاقمننسبةأعلى

ريالمليار185الحكومةخصصت،2022لعامبالنسبة.عامينباستثناء
إجماليمن٪19.4يعادلماأيالتعليمعلىاإلنفاقلميزانيةسعودي
األجلطويلةالخطةمعاإلنفاقيتماشىأنالمتوقعمن.الميزانية

التدريببرامجتوسيععلىالتركيزمع2030رؤيةأهدافمعالمتوافقة
.العاليالتعليمفيالبحثيةالقدراتوتعزيزالمهني

ةالعربيالمملكةفيالخاصالتعليمسوقيتضاعفأنالمتوقعمن
املعوبسببالقادمة،السنواتخاللأعلىنمومعدلويشهدالسعودية

نتحسيإلىوالحاجة،(القطاعخصخصة)التعليمية2030رؤيةمبادرةمثل
.ةالخاصالمدارسيفضلونالذينالطالبعددفيوزيادةالتعليم،جودة
قطاعيسجلأنالمتوقعمن،2030لرؤيةالتعليميةالمبادرةتنفيذبعد

ركبمسنوينمومعدلالسعوديةالعربيةالمملكةفيالخاصالتعليم
.٪11قدره

هوديةالسعوالعربيةالمملكةفيالتعليمسوقلنموالرئيسيالدافع
تعاونالمجلسبدولمقارنةبالمدارس،الملتحقينالسكاننسبةارتفاع

حواليالسعوديونالطالبيشكلالحالي،الوقتفي.األخرىالخليجي
منةالتعليميالمرحلةفيدوليةتعليممدارسفيالمسجلينمن40٪

ىعل.للطلبالدافعةالقوةوهمعشرالثانيالصفإلىاألطفالرياض
العربيةالمملكةفيبالمدارسااللتحاقفيالزيادةأنمنالرغم

امنخفضةالسعودية رؤيةإنفالتمهيدية،المرحلةمستوىعلىنسبي 
سينلتحالمبادراتمنالعديدأطلقتاقدوالتعليمالتربيةووزارة2030
.الوضع

القطاع التعليمي
نسبة اإلنفاق على التعليم من إجمالي الناتج المحلي ونسبة

الميزانية

مصاريف التعليم الميزانية%  الناتج المحلي اإلجمالي

نسبة الطالب من إجمالي السكان

المرحلة التمهيدية ةالمرحلة االبتدائي المرحلة المتوسطة المرحلة الثانوية

حسب نوع المدرسة12-1طالب المراحل من -قطاع التعليم 

مليون

مليون1

مليون2

مليون3

مليون4

بنات بنين

ب 
ال

ط
 ال

دد
ع

المدارس الحكومية المدارس الخاصة المدارس العالمية 

األخيرةالتحديثات
االتفاقياتتغطي.2022مايوفيالرياضفي2022للتعليمالدوليالمؤتمرمعرضفياتفاقية89السعوديةالعربيةالمملكةفيالتعليموزارةوقعت

فيتثمارلالسحوافزالمملكة،فيالتعليمتطويرتشملمجاالتوالدوليةالمحليةوالمؤسساتوالجامعاتالوزاراتقبلمنالموقعةالتفاهمومذكرات
.2030المملكةرؤيةأهدافوتحقيقالدولية،والمؤشراتالمعاييرإلىوالوصولالتعليمية،المؤسساتكفاءةوتحسينالتعليم،

العربيةالمملكةفيالتعليمنظامتطويرخاللمن-دوليةأومحليةكانتسواء-المشتركةاألهدافذاتالكياناتبينالتكاملتعزيزإلىاالتفاقياتتهدف
.السعودية
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اكتسب،2016عامفي2030السعوديةالعربيةالمملكةرؤيةعناإلعالنبعد
ؤيةرتهدفحيث.للمملكةاالقتصاديالتحولفيبارزةمكانةالترفيهقطاع
.٪6.0إلى٪2.9منالترفيهيةاألنشطةعلىاألسرةنفقاتزيادةإلى2030

االسعوديةالحكومةلعبت ادور  خاللمنيهالترفقطاعنموعجلةدفعفيأساسي 
اإلضافةب.العامةاالستثماراتصندوقإشرافتحتللترفيهالعامةالهيئةإنشاء
مونفيالجديدةالسياحيةالتأشيرةإطالقيساعدأنالمتوقعمنذلك،إلى

.الترفيهقطاع

منكجزءالترفيهصناعةفيأمريكيدوالرمليار64الستثمارالحكومةتخطط
حيث.األوسطالشرقفيرئيسيسينمائيمركزإلىنفسهالتحويلأوسعجهد
من.2030عامبحلولشاشة2,500وسينمادار350منأكثرفتحيمكن

أمريكيدوالرمليون1,170.7إلىالسعوديةالترفيهصناعةتصلأنالمتوقع
عامفيأمريكيدوالرمليون23.8من٪47.7قدرهابزيادة،2030عامبنهاية
2020.

االترفيهقطاعحقق خاللمنالماضيةالخمسالسنواتمدارعلىملحوظا  نمو 
ا1,809وجديدةرخصة2,189إصدار اتصريح  حدث2,500منوأكثرجديد 

المملكةتشهدكما.2021عامنهايةبحلولزائرمليون80منأكثراستقطب
االسعوديةالعربية األخرىلدانالبمنالعديدتواجهبينماالسينماسوقفينمو 
منالسريع،التعافيبعد.االحترازيةاإلجراءاتبسببتباطؤا  العالمأنحاءجميعفي

قياإفريوشمالاألوسطالشرقمنطقةفياألكبرالصناعةتصبحأنالمتوقع
.2025عامبحلول

بإجماليمدينة12فيسينمادار34منأكثرتسجيلتم،2021عامنهايةبحلول
تحوالتإلىالترفيهقطاعنموأدى.مقعد35,000منوأكثرشاشة342عدد
علىالطلبفيالزيادةأدتكما.المبنيةوالبيئةالعقاريالمشهدفيكبيرة

المتنزهاتوالتقليديةالمالهيغيرترفيهيةمساحاتظهورإلىالمبتكرةالتجارب
تراوحتالتيالجديدةالمشاريعمنمتنوعةمجموعةاآلنالمملكةتقدم.المائية

لألطعمةجديدةومفاهيمالترفيهيةوالحدائقالرياضيةالمجمعاتبين
.خضراءوحدائقوالمشروبات

مشاريعالمنالعديدالحكومةأطلقت،االقتصادلتنويعالمبذولةالجهودلتعزيز
اضة،الريشارعسلمان،الملكحديقةمثلالمملكةأنحاءجميعفيالترفيهية
مثلتؤديأنالمتوقعمن.نيومالجديدة،تاونداونجدةالقدية،الخضراء،الرياض
.الترفيهصناعةتعزيزإلىالمشاريعهذه

تنزهاتومالسينمادورلبناءفرصايجادإلىالترفيهلقطاعالتدريجيالنموأدى
المتوقعمن.ةالرياضيللمنشآتالتحتيةالبنيةوتحسينضخمةفعالياتترفيهية

مامااللكترونية،األلعابوحلولالمالعبتطويرفياالستثمارفرصتزدادأن
.واألجنبيةالخاصةللشراكاتالفرصمنالمزيديخلق

10إلى1منالفترةفي2022عامفيالسينمائياألحمرالبحرمهرجانسيقام
متالسعوديةالعربيةالمملكةفيدوليسينمائيمهرجانأولوهوديسمبر
منقصيرا  فيلما  138المهرجانتضمن،2021عامفي.2019عامفيإطالقه

.السعوديةالعربيةالمملكةمنمنها27لغة،34بـدولة67

|

|

|

قطاع الترفيه
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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

.المشورةوتقديموالترتيبالصناديقوتشغيلاالستثماراتوإدارةوالحفظ

أمين الحفظ

شركة اإلنماء لالستثمار
20، الطابق 2: برج العنود

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

المملكة العربية السعودية

:الحفظأمينمسؤوليات
.الحفظألمينتابعةخاصغرضذاتأكثرأوشركةباسمالعقاريةالصندوقأصولتسجيليتم•
فيهابما،مستقلبشكلأخرىأصولأيعنبالصندوقالخاصةاألصوللفصلالضروريةاإلجراءاتكافةباتخاذالحفظأمينسيقوم•
.الحفظبأمينالخاصةاألصول•
.التعاقديةالتزاماتهتؤيدالتيالمستنداتمنوغيرهاالضروريةالسجالتبكافةالحفظأمينيحتفظ•
.العقارياالستثمارصناديقلالئحةوفقابهالمتعلقةوالوثائقالصندوقأصولحفظمتطلباتبجميعالحفظأمينيلتزم•

المحاسب القانوني

شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية
الدور الثالث عشر–برج طريق الملك 

(طريق الملك ) طريق الملك عبدالعزيز 
1994. ب.ص

21441جدة 
المملكة العربية السعودية
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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

تقرير الصندوق متاح عند الطلب وبدون مقابل

.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•

إشعارات هامة

أّيا  عقدأيبرامإأساس(منهجزءأيأو)كلهيشكلأاليجبكماطريقة،بأيالصندوقفيللمشاركةالصندوقمديرجانبمنتوصيةأومشاركةأوبيععرضالمستندهذايمثلال
.ذلكمنناشئةاتفاقيةأيإلبرامحافزيكونأنأوبذلكيتعلقفيماعليهيعتمدأنأو.كان

أياتخاذقبلاريةاستثمكفرصةالصندوقهذاتناسببمدىمؤهلاستثماريمستشارباستشارةواألخذكاملةواألحكامالشروطهذهقراءةالمحتملينالمستثمرينعلىويجب
االستعدادلديهمونيكأنالمحتملينالمستثمرينعلىيجبثمومن.المستثمرينجميعيناسبالوقدالمخاطر،بعضعلىالصندوقفياالستثمارينطويحيث.استثماريقرار

.الصندوقفياستثماربأيالمرتبطةالمخاطرلتحمل
استخدامعننتجتخسائرأواستثماريةقراراتأوقانونيةتبعاتأيعنمسؤوليتهيخليالصندوقمديرإن.موثوقةمصادرمنومعلوماتبياناتباستخدامالوثيقةهذهإعدادتم
فيتثماراالسعلىالمنطوية.الرئيسيةالمخاطرتحديدودونذلكفيبماواألحكامالشروطعلىاالطالعيرجىولهذا.ذلكمنبأيتتعلقأومحتوياتهمنأيأوالتقريرهذا

ناالسابقاألداءيعتبروال.مستقبليةماليةتوقعاتمنأييتحققأالالمحتملمنإنحيثالصندوق األرباح،وتوزيعاتوحدات،القيمةتنخفضفقد.المستقبليةللنتائجضما 
ا،ترتفعأنيمكنكماوعمالتها،الصناديقوأسعار يتعلقوفيما.ادخلهأوأسعارهاأوالماليةاألوراققيمةعلىبالسلبالعمالتأسعارعلىتطرأالتيالتغيراتتؤثروقدأيض 
المخاطرمدىأوهاقيمتحولموثوقةمعلوماتعلىوالحصولمنهاأرباحتحقيقأوالماليةالورقةبيعللمستثمربالنسبةالصعبمنيكونفقدالسائلة،غيرالماليةباألوراق

يعد.األرباحاتتوزيعدخللدفعالمستثمرالمالرأسمنجزءيستخدمقدكمااألرباحتوزيعاتدخليتذبذبوقد.إضافيةمصاريف/رسومتطبيقيتموقدلها،تتعرضالتي
.بهاوقبولهالصندوقواحكامشروطعلىباطالعهالمستثمرمنإقرارالصندوقفياالستثمار

22C52



التقرير النصف سنوي
2022يونيو 

الـقـوائـم الــمــالــيـــة

2022يونيو 30إلى 2022يناير 1للفترة من 

28



 

 

 
 
 
 
 
 
 

  سدكو كابیتال ریت صندوق
  )مدار من قبل سدكو كابیتال(

 
 القوائم المالیة األولیة الموجزة غیر المراجعة 

 مالكي الوحداتالى  وتقریر فحص المراجع المستقل
 

 لفترة الستة أشهر المنتهیة في 
  م2022یونیو  30

 
 
 
 
 
 



  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(













  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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 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)

 
  



  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   - 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 

 
  



  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
 
 :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 )
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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 
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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 

 
 الوحدات قید اإلصدار -11

 
 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 
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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 

 
 العادلة لألدوات المالیة قیاس القیمة   -13

 
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   •
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 )تتمة(  قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة  -13
 

 )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 


	SCREIT - H1 2022 Report - AR 1
	SEDCO Capital REIT Fund -  30 June 2022 AR - signed
	SEDCO Capital REIT Fund -  30 June 2022 AR
	AR




