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التوزيعاتوسياسةالصندوقأهداف

وذلكالصندوقمدةخلالالصندوقأرباحصافيمن%90عنيقللابماالوحداتمالكيعلىدوريدخلوتوزيعودوريٍ،تأجيريدخللتحقيققابلةإنشائيا ًتطويرا ًمطورةعقاراتعلىالاستحواذ

وديسمبريونيوشهرنهايةمنعمليوم40خلالتوزيعهاوتاريخاستحقاقهاوتاريخالأرباحعنبالإعلانالصندوقمديريقومأنالمتوقعومنالتوزيعات،عنالإعلانتاريخمنعمليوم90مدةخلال

.الوحداتمالكيمصالحيخدمبماإضافيةأصولفياستثمارهايعادوالتيالعقاريةالأصولبيععنالناتجةماليةالرأسالأرباحباستثناءوذلكميلادية،سنةكلمن
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حقائقًأساسيةًعنًالصندوق

ريالًسعودي600,000,000حجمًالصندوقًعندًالإدراج

وحدة60,000,000عددًالوحداتًعندًالإدراج

ريالًسعودي1,175,000,000حجمًالصندوقًبعدًزيادةًحجمًالأصول

وحدة117,500,000عددًالوحداتًبعدًزيادةًحجمًالأصول

الريالًالسعوديعملةًالصندوق

جدة،ًالمملكةًالعربيةًالسعوديةالمقرًالرئيسي

2018أبريل1ًتاريخًبدءًالعملياتً

2018مايو1ًتاريخًإدراجًالصندوقًفيًالسوقًالمالية

منًتاريخًالإدراج99مدةًالصندوق عاماً 
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1/Jul/22 1/Aug/22 1/Sep/22 1/Oct/22

السعرًالسوقيًللوحدة القيمةًالاسترشاديةًللوحدة

أداءًسعرًالوحدة
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نسبةًالإشغال العقار #

%100 الرياض-برجًالحياةًللشققًالفندقيةً 1

%100 الرياض-هايبرًبندهً 2

%96 الرياض-مجمعًالجزيرةًالسكنيً 3

%100 جدة-مبنىًالنيابةًالعامةً 4

%81 جدة-مركزًالخالديةًللأعمالً 5

%100 جدة-هايبرًبندهً 6

%93 جدة-مركزًالروضةًللأعمالً 7

%100 الدمام-المبنىًالمؤجرًللبنكًالسعوديًالفرنسيً 8

%100 الدمام-الريانً-هايبرًبندهً 9

%100 الدمام-الحكيرًتايمً 10

%100 الخبر-أجدانًووكً 11

%100 الرياض-مدارسًالمناهجً 12

%100 الرياض-مدارسًدارًالبراءةً 13

%100 الرياض-مدارسًأمجادًقرطبةًالأهليةً 14

%100 الرياض-مدارسًالعلياًالأهليةً 15

%100 الرياض-مركزًالحمراءًبلازاً 16

%97 الرياض-مركزًعرقةًبلازاً 17

%100 الدمام-مركزًاكستراً 18

%100 الدمام-النورً-هايبرًبندهً 19

%100 مجمعًأجدانًالترفيهي 20

الإشغالنسبة
نسبة قيمة العقار من إجمالي الأصول

4%

هايبرًبندهًالرياض

1%

يمبنىًالبنكًالسعوديًالفرنس

7%

مركزًالروضةًللأعمال

4%

مجمعًالجزيرةًالسكني

2%

برجًالحياة

3%

مبنىًالنيابةًالعامة

2%

هايبرًبندةًجدة

8%

مركزًالخالديةًللأعمال

19%

أجدانًووك

4%

الدمام-النورً-هايبرًبندهً

2%

الحكيرًتايم

3%

مدارسًالمناهج

6%

مدارسًأمجادًقرطبةًالأهلية

8%

مدارسًدارًالبراءةً

5%

مركزًعرقةًبلازا

3%

مدارسًالعلياًالأهلية

4%

مركزًالحمراءًبلازا

3%

الدمام-الريانً-هايبرًبندهً

3%

مركزًاكسترا

9%

أجدانًالترفيهي

3



4

ريتكابيتال سدكوصندوق 
2022الربع الثالث -البيان الربع سنوي 

الوحداتمالكيعلىالموزعةالأرباح

.البيعمتحصلاتمنتوزيعاتإجراءللصندوقيسبقولمالتأجيرمتحصلاتمنهيأدناهإليهاالمشارالتوزيعاتجميع

2021الربعًالثالثً 2021الربعًالرابعً 2022الربعًالأولً 2022الربعًالثانيً 2022الربعًالثالثً

9,750,000 9,750,000 20,268,750 20,562,500 21,296,875 إجماليًالأرباحًالموزعةًفيًالربع

60,000,000 60,000,000 117,500,000 117,500,000 117,500,000 عددًالوحداتًالقائمة

0.1625 0.1625 0.1725 0.1750 0.18125 قيمةًالربحًالموزعًلكلًوحدةً

%1.81 %1.81 %1.91 1.94 % 2.05% نسبةًالتوزيعًمنًصافيًأصولًالصندوق

2021سبتمبر30ً 2021ديسمبر28ً 2022أبريل11ً 2022يوليو13ً 2022أكتوبر6ً تاريخًالاستحقاق

المصروفات والأتعاب الإجمالية

الحدًالأعلى النسبةًلإجماليًالأصول القيمة الوصف

منًالدخلًالتأجيريًللعقار% 7لاًتتجاوزً 0.13% 2,453,053 مصاريفًتشغيلية

لآخرًقوائ% 1 مًماليةًمنًصافيًأصولًالصندوقًحسبًآخرًتقييمًوفقاً  0.15% 2,736,839 أتعابًالإدارةً

لاًينطبق 0.60% 11,083,540 تكاليفًالتمويل

لاًينطبق 0.05% 853,860 أتعابًمهنيةً

لآخرًقوائ% 1 مًماليةًمنًصافيًأصولًالصندوقًحسبًآخرًتقييمًوفقاً  -0.21% -3,994,717 مصاريفًأخرىً

لاًينطبق 2.17% 40,388,560 الاستهلاكاتًوالإطفاءات

- 2.88% 53,521,135 إجماليًالمصروفات
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المؤشراتًالمالية

10.70 سعرًالوحدةًبنهايةًالربع

الدخلًالتأجيريًللوحدة 0.30

الدخلًالتأجيريًعلىًسعرًالوحدة 3,278,281

%5.35 نسبةًالمصروفاتًوالأتعابًالإجماليةًإلىًصافيًقيمةًأصولًوحداتًالصندوق

%2.91 نسبةًتكاليفًالصندوقًإلىًالقيمةًالإجماليةًلأصولًالصندوق

2023ديسمبر31ً: تاريخًاستحقاقها|  لاًينطبقًً: مدةًانكشافها|  %  44 وتاريخًاستحقاقها نسبةًالاقتراضًمنًالقيمةًالإجماليةًلأصولًالصندوقًومدةًانكشافهًا

"القيمةًالدفتريةً" صافيًقيمةًأصولًوحداتًالصندوقً 1,001,304,837

"القيمةًالدفتريةً" صافيًقيمةًأصولًالصندوقًللوحدةً 8.5217

*صافيًقيمةًأصولًوحداتًالصندوقًبالقيمةًالعادلةًللاستثماراتًالعقارية 1,022,047,189

صافيًالقيمةًالعادلةًلأصولًالصندوقًللوحدة 8.6983

إجماليًقيمةًأصولًالصندوقً 1,859,920,780

الصندوقعملفيتؤثرأساسيةغيرأوأساسيةتغييرات

700تفوقبقيمةللدخلومدريّنانشائيا ًتطويرا ًمطوريّنعقاريّنعلىالاستحواذطريقعنالصندوقأصولقيمةاجماليلزيادةاللازمةالإجراءاتباتخاذالبدءعلىالصندوقإدارةمجلسوافق

بعضإلىةإضافالوحدات،ومالكي،(السعوديةتداول)السعوديةالماليةالسوقالمالية،السوقهيئةمنكلموافقةعلىالحصولالإجراءاتوتتطلبوجدة،الرياضبينموزعةسعوديريالمليون

.الأخرىالنظاميةالمتطلبات

22C72
علىويجب.ذلكمنناشئةيةاتفاقأيلإبرامحافزيكونأنأوبذلكيتعلقفيماعليهيعتمدأنأو.كانأيّا ًعقدأيإبرامأساس(منهجزءأيأو)كلهيشكلألايجبكماطريقة،بأيالصندوقفيللمشاركةالصندوقمديرجانبمنتوصيةأومشاركةأوبيععرضالمستندهذايمثللا:هامةإشعارات

علىيجبثمومن.ستثمرينالمجميعيناسبلاوقدالمخاطر،بعضعلىالصندوقفيالاستثمارينطويحيث.استثماريقرارأياتخاذقبلاستثماريةكفرصةالصندوقهذاتناسببمدىمؤهلاستثماريمستشارباستشارةوالأخذكاملةوالأحكامالشروطهذهقراءةالمحتملينالمستثمرين

منأيأوالتقريرهذااستخدامعنتنتجرخسائأواستثماريةقراراتأوقانونيةتبعاتأيعنمسؤوليتهيخليالصندوقمديرإن.موثوقةمصادرمنومعلوماتبياناتباستخدامالوثيقةهذهإعدادتم.الصندوقفياستثماربأيالمرتبطةالمخاطرلتحملالاستعدادلديهميكونأنالمحتملينالمستثمرين

قيمةتنخفضفقد.المستقبليةائجللنتضما ناالسابقالأداءيعتبرولا.مستقبليةماليةتوقعاتمنأييتحققألاالمحتملمنإنحيثالصندوقفيالاستثمارعلىالمنطوية.الرئيسيةالمخاطرتحديدودونذلكفيبماوالأحكامالشروطعلىالاطلاعيرجىولهذا.ذلكمنبأيتتعلقأومحتوياته

تحقيقأوالماليةالورقةبيعللمستثمربالنسبةالصعبمنيكونفقدالسائلة،غيرالماليةبالأوراقيتعلقوفيما.دخلهاأوأسعارهاأوالماليةالأوراققيمةعلىبالسلبالعملاتأسعارعلىتطرأالتيالتغيراتتؤثروقدأيض ا،ترتفعأنيمكنكماوعملاتها،الصناديقوأسعارالأرباح،وتوزيعاتالوحدات،

باطلاعهالمستثمرمنإقرارندوقالصفيالاستثماريعد.الأرباحتوزيعاتدخللدفعالمستثمرالمالرأسمنجزءيستخدمقدكماالأرباحتوزيعاتدخليتذبذبوقد.إضافيةمصاريف/رسومتطبيقيتموقدلها،تتعرضالتيالمخاطرمدىأوقيمتهاحولموثوقةمعلوماتعلىوالحصولمنهاأرباح

.بهاوقبولهالصندوقواحكامشروطعلى

+ 655969012966: فاكس+ 655569012966: هاتف| 21493جدة13396ً. ب. ص| البرجًالجنوبي،ًردًسيًمول،ًطريقًالملكًعبدًالعزيز،ًجدة،ًالمملكةًالعربيةًالسعوديةً| 11157-37كابيتالًترخيصًهيئةًالسوقًالماليةًسدكو

info@sedcocapital.com: البريدًالالكتروني

.2022يونيو30ًصافيًقيمةًأصولًالصندوقًبالقيمةًالعادلةًمبنيةًعلىًآخرًتقييماتًمعلنةًللاستثماراتًالعقاريةًكماًفيً* 


