
صندوق سيكو السعودية ريت
م2022بيان الربع األول 

المعلومات األساسية للصندوق
ريال سعودي572,400,000 عدد الوحدات

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 *

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
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208228غ  ت عضوية 1010259328السجل التجاري رقم –ريال سعودي مدفوع بالكامل 60,000,000مساهمة مقفلة برأس مال 

التطورات الجوهرية
 شننركة األصننول المسننتديمة للخنندمات العقاريننة"أعلننن منندير الصننندوق التوقيننع مننع "

الواقع علنى ررينق الامامنة فني ( أي أوفسيس)كمدير أمالك للعقار المعروف باسم 

مدينة الرياض والمملوك لصالح الصندوق، حينث انتهنى عقند مندير األمنالك السنابق 

.م2022، 15بتاريخ مارس" شركة أوالت للتنمية المحدودة"

 أعلنن مندير الصننندوق عنن تفييننر فني عضننوية مجلنس إدارة الصننندوق بسنبب تعيننين

/ وتعينين األسنتا  ( عضنو مسنتقل)فهند عايند الشنمري / عضو مجلس إدارة األسنتا 

، 15و لننا اعتبننارًا مننن تنناريخ مننارس( عضننو مسننتقل )علنني الحسننين حمينند النندين 

.م2022

ق أعلن مدير الصندوق عن توقيع اتفاقية لالستحوا  على عقنار جديند لصنالح الصنندو

ملينون رينال 448وهو عقار تجاري مكتبي يقع في حي حطين بمديننة الريناض بقيمنة 

.م2022، 20في مارس سعودي

أعلن مدير الصندوق عن تفيينر فني عضنوية مجلنس إدارة الصنندوق بسنبب اسنتقالة

( عضننو مسننتقل)خالنند بننن عبداللننه العنقننري / عضننو مجلننس إدارة الصننندوق األسننتا 

.م2022أبريل 1و لا اعتبارًا من تاريخ 

المحفظة العقارية
نسبة اإلشفال من إجمالي األصول%  اسم العقار

100% 26% 4برج إسكان 

0% 25% 5برج إسكان 

100% 28% 6برج إسكان 

100% 21% آي أوفسيس

أداء سعر الوحدة
صافي قيمة 

األصول للوحدة

سعر تداول الوحدة

(سعر اإلغالق)
التاريخ

8.77 8.57 31-12-2021

8.77 8.54 2022-01-31

8.77 7.95 2022-02-28

8.71 7.87 2022-03-31

بيان األرباح الموزعة
- إجمالي األرباح الموزعة

- عدد الوحدات

- قيمة الربح الموزع لكل وحدة

- وقنسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصند

- أحقية التوزيعات

م 2022مارس31على صافي قيمة  األصول بالقيمة العادلة كما في ابناءً االرقام بالتقرير 
.مدققةوهي غير 

2022األول كما في نهاية الربع 

بالريال البيان

649,188,351 إجمالي قيمة أصول الصندوق

498,534,433 صافي قيمة أصول الصندوق

8.71 صافي قيمة األصول للوحدة

7.87 (  سعر اإلغالق)سعر تداول الوحدة في السوق 

4,149,330 المصاريف المباشرة 

2,393,348 مصاريف اإلهالك

%0.83 (باستاناء اإلهالك)نسبة المصروفات 

%1.18 (بما في  لا اإلهالك)نسبة إجمالي المصرفات 

2.02% ةنسبة صافي الدخل التأجيري إلى القيمة السوقي

%23.21 *نسبة الدين من إجمالي األصول تحت اإلدارة

التوزيعات
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مصاريف الصندوق

بالريال البيان

أتعاب الحفظ 43,151

9,247 أتعاب الهيئة الشرعية 

4,932 مجلس إدارة الصندوق

مراجع الحسابات  8,753

37,146 رسوم اإلدراج 

98,630 رسوم التسجيل في السوق المالية السعودية

رسوم المدير اإلداري 61,911

مصاريف أخرى 425,842

3,459,718 مصاريف التمويل

4,149,330 اإلجمالي


