
صندوق سيكو السعودية ريت
م2022بيان الربع الرابع 

المعلومات األساسية للصندوق
ريال سعودي572,400,000 الصندوقحجم

ريال سعودي10 القيمة االسمية للوحدة

م2017اكتوبر 16 اإلنشاءتاريخ

م2018يناير 18 تاريخ اإلدراج

عالي الخطورةمستوى

سنة99 مدة الصندوق

سنويًا % 1
(من صافي قيمة األصول بعد خصم المصاريف)

رسوم اإلدارة

.ريال سعودي سنوياً 175,000 رسوم الحفظ 

٪ سنوًيا 1ما يصل إلى 
(من صافي قيمة األصول)

ومصاريف اخرىرسوم

.م2021سنوات بدأت من شهر مارس 5مدة القرض هي *

.ريال سعودي149,891,640: مبلغ التمويل*
.سنوات3.44: االنكشافمدة *
.م2026مارس 08: االستحقاقتاريخ *

المسؤوليةإخالء

هذهإعدادألغراضلهاتوفرتأوقدمتالتيالمعلوماتواكتمالدقةعلىواعتمدتافترضت(ب)عامة،مصادرومنللخدماتمزودةأخرىجهاتمنعليهاحصلتمعلوماتأستخدمت(أ)الوثيقةهذهفيالواردةالمعلوماتإعدادفيأنهاالماليةسيكوشركةتنبه

الماليةلألوراققبليالمستالماليباألداءالخاصةوالتقديراتحالياً المتاحةالتقديراتأفضلتعكسبحيثوالمناسبالمعقولبالشكلأعدتقدالوثيقةبهذهتتعلقأخرىماليةوبياناتماليةتوقعاتأيأنافترضت(ج)مستقلةبصورةمنهاالتحققالوثيقة،دون

إمكانية(1):يليمماأيبشأنضمنية،أوصريحةالتزامات،أوتعهداتأوضمانأوبيانأيوكالئهاأوموظفيهاأومسؤوليهاأومنهاأيمديريمنأيأولهاالتابعةالشركاتمنأيوالالماليةسيكوشركةتقدموال.تاريخهافيكماالوثيقةهذهفيالمذكورة

أيعنتنتجبياناتأيأوبهاتتعلقشفهيةمعلوماتأيأوالوثيقة،هذهفيالواردةالمعلوماتمنأيإكتمالأودقة(2)أووجدت،إنالوثيقة،هذهفيإليهاالمشارالعوائدأوالتوقعاتأوالتقديراتأواإلدارةأهدافأوالمستقبليةالتقديراتمعقوليةأوتحقيق

.الوثيقةهذهخاللمنغيرهاأوالماليةأوانونيةالقالمشورةلتقديممقدمةنفسهاتعتبرالالماليةسيكوشركةإن.منها

شركة مساهمة –شركة سيكو المالية 08096-37ترخيص هيئة السوق المالية رقم -7702حي الملقا، طريق الملك فهد –، الدور الخامس سي أم سيبرج . المملكة العربية السعودية –13542الرياض 64666. ب.ص

info@sicocapital.com:البريد اإللكتروني1010259328السجل التجاري رقم –ريال سعودي مدفوع بالكامل 60,000,000مقفلة برأس مال 

التطورات الجوهرية

دارة أعلن مدير الصندوق عن تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق بسبب تعيين رئيس مجلسس إ

بسسن سسسلطان/وعسسزل األسسستا  ( عضسسو غيسسر مسسستقل)فاضسسل بسسن أحمسسد مخلسسوق / الصسسندوق األسسستا 

-12-21هسس الموافسق 1444-05-27و لك اعتبسارًا مسن تساريخ ( عضو غير مستقل )عبداللطيف نقلي

م2022

 بشسأن توقيسع م2022-10-04هسس الموافسق 1444-03-08إلحاقًا إلعالن شركة سيكو المالية بتساريخ

إلتفاقيسة االسستحوا  علسى العقسار التجساري المكتبسي والسذي يقسع فسي حسي حطسين بمدينسة ( 4ملحسق )

، تود شركة سيكو المالية أن م2022-03-20هس الموافق 1443-08-17الرياض والمبرمة في تاريخ 

-01هسس الموافسق 1444-05-07بتاريخ ( 5ملحق )تعلن بأنه تم توقيع ملحق تمديد إضافي لإلتفاقية 

يوم تبسدأ مسن تساريخ إنتهساء مسدة ( 60)م، والذي بموجبه تم تمديد المدد المشار إليها لمدة 12-2022

.من اإلتفاقية( 4ملحق )

شسركة إسسكان للتنميسة / أعلن مسدير الصسندوق عسن مباشسرة اتخسا  اإلجسراءات القانونيسة ضسد السسادة

الفندقيسة الواقعسة 6وبسرج إسسكان 4المستأجر الرئيسي لعقارات الصندوق برج إسكان )واإلستثمار 

ي تاريخ ، و لك لتحصيل المبالغ اإليجارية المستحقة والتي تبدأ فترة استحقاقها ف( في مكة المكرمة

م حسب عقود اإليجار المبرمة مع المستأجر، حيث اتجه مدير الصندوق الى اتخسا  2021ديسمبر 27

.االجراءات القانونية حمايًة لمصالح مالكي الوحدات

 م بشسأن توقيسع 2022-09-13هسس الموافسق 1444-02-17إلحاقًا إلعالن شركة سيكو المالية بتساريخ

إلتفاقيسة االسستحوا  علسى العقسار التجساري المكتبسي والسذي يقسع فسي حسي حطسين بمدينسسة ( 3ملحسق )

م، تود شركة سسيكو الماليسة أن 2022-03-20هس الموافق 1443-08-17الرياض والمبرمة في تاريخ 

-03هسس الموافسق 1444-03-07بتاريخ ( 4ملحق )تعلن بأنه تم توقيع ملحق تمديد إضافي لإلتفاقية 

يوم تبسدأ مسن تساريخ إنتهساء مسدة ( 60)م، والذي بموجبه تم تمديد المدد المشار إليها لمدة 10-2022

.من اإلتفاقية( 3ملحق )

في مع شركة الفرسان الذهبية الفندقية" غير ملزمة"مدير الصندوق عن توقيع مذكرة تفاهم أعلن

م، و لك لدراسسة تشسغيل ثسالق عقسارات فندقيسة فسي 2022-10-01هس الموافق 1444-03-05تاريخ 

(.6برج إسكان )و ( 5برج إسكان )و ( 4برج إسكان )مكة المكرمة 

المحفظة العقارية
نسبة اإلشغال من إجمالي األصول%  اسم العقار

0% 25% 4برج إسكان 

0% 25% 5برج إسكان 

0% 24% 6برج إسكان 

100% 26% آي أوفسيس

أداء سعر الوحدة
صافي قيمة 

األصول للوحدة

سعر تداول الوحدة

(سعر اإلغالق)
التاريخ

9.01 7.21 2022-06-30

9.07 6.54 29-09-2022

7.45 5.59 29-12-2022

بيان األرباح الموزعة
- إجمالي األرباح الموزعة

- عدد الوحدات

- قيمة الربح الموزع لكل وحدة

- نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق

- أحقية التوزيعات

.م 2022ديسمبر 31في م وتنتهي 2022أكتوبر 01التي تبدأ من البيانات للفترة -

.مدققةم وهي غير 2022ديسمبر31قيمة  األصول بالقيمة العادلة كما في جمالي إعلى ابالتقرير بناءً االرقام -

المؤشرات المالية
بالريال البيان

577,125,684 إجمالي قيمة أصول الصندوق

426,183,427 صافي قيمة أصول الصندوق

7.45 صافي قيمة األصول للوحدة

5.59 (  سعر اإلغالق)سعر تداول الوحدة في السوق 

3,419,779 المصاريف المباشرة 

2,446,534 مصاريف اإلهالك

%0.59 (  باستثناء اإلهالك)نسبة المصروفات 

%1.02 (بما في  لك اإلهالك)نسبة إجمالي المصرفات 

%2.90 نسبة صافي الدخل التأجيري إلى القيمة السوقية

%25.97 اإلدارةنسبة الدين من إجمالي األصول تحت 

التوزيعات
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مصاريف الصندوق

الحد األعلى للمصاريف

من إجمالي % 

قيمة  أصول 

الصندوق  

بالريال البيان

ريال سعودي سنوياً 175,000 0.008% 44,110 أتعاب الحفظ

ريال سعودي سنوياً 18,750 0.002% 9,452 أتعاب الهيئة الشرعية 

ريال سعودي سنوياً 20,000 0.001% 5,041 مجلس إدارة الصندوق

ريال سعودي سنوياً 18,000 0.002% 8,948 مراجع الحسابات 

قيمة األصول من % 0.03
سنويًا 

0.007% 39,000 رسوم اإلدراج 

ال ينطبق 0.017% 100,822
رسوم التسجيل في 

السوق المالية السعودية

قيمة من صافي% 0.05
األصول سنوياً 

0.011% 65,000 رسوم المدير اإلداري

قيمة من صافي% 0.50
األصول سنوياً 

0.035% 199,976 مصاريف أخرى

ال ينطبق 0.504% 2,908,430 مصاريف التمويل

- 0.593% 3,419,779 اإلجمالي

mailto:info@sicocapital.com

