
صندوق سيكو السعودية ريت
م2022بيان الربع الثالث 

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
 م، 20/03/2022هــ الموافـق 17/08/1443إلحاقًا إلعالن مدير الصندوق المنشور بتاريخ

م تم الحصـول 27/09/2022هـ الموافق 01/03/1444تاريخ أعلن مدير الصندوق بأنه في

علـى موافقــة هيئـة الســوق الماليـة علــى الملحـق التكميلــي للشـروت واألحكــام المتعلــق 

، وذلك لالسـتحواذ علـى (ريال485,312,856)بزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة 

ن أثـر يتوقع مدير الصـندوق أن يكـو. عقار تجاري مكتبي يقع في حي حطين بمدينة الرياض

االسـتحواذ إيجابيـًا علـى الصــندوق، حيـث سيضـيف تنـوع علــى أنشـطة العقـارات والتو يــع

الجغرافي مع  يادة و ن عقارات الصندوق فـي العاصـمة الرياض،وارتفـاع العوائـد ومتوقـع أن 

.يكون هناك أثر إيجابي على عوائد الصندوق

 أعلـن مـدير الصـندوق عـن تغييـر فـي عضـوية مجلـس إدارة الصـندوق بسـبب تعيـين عضــو

ــراهيم فطــاني / مجلــس اإلدارة األســتاذ ــد /وتعيــين األســتاذ ( عضــو غيــر مســتقل)إب مهن

-10-04هــ الموافــق 1444-03-08وذلــك اعتبـارًا مـن تــاريخ ( عضـو غيــر مسـتقل )الخويلـد 

م2022

 م بشــأن 19/06/2022هـــ الموافــق 20/11/1443إلحاقــًا إلعــالن مــدير الصــندوق بتــاريخ

إلتفاقية االستحواذ علـى العقـار التجـاري المكتبـي والـذي يقـع فـي ( 2ملحق )توقيع ملحق 

م، 20/03/2022هـ الموافـق 17/08/1443حي حطين بمدينة الرياض والمبرمة في تاريخ 

ــع ملحــق تمديــد إضــافي ل تفاقيــة  ــاريخ ( 3ملحــق )أعلــن مــدير الصــندوق بأنــه تــم توقي بت

م، والذي بموجبه تـم تمديـد المـدد المشـار إليهـا 13/09/2022هـ الموافق 17/02/1444

.من اإلتفاقية( 2ملحق )يوم عمل إضافي تبدأ من تاريخ إنتهاء مدة الملحق ( 14)لمدة 

المحفظة العقارية
نسبة اإلشغال من إجمالي األصول%  اسم العقار

100% 26% 4برج إسكان 

0% 26% 5برج إسكان 

100% 26% 6برج إسكان 

100% 22% آي أوفسيس

أداء سعر الوحدة
صافي قيمة 

األصول للوحدة

سعر تداول الوحدة

(سعر اإلغالق)
التاريخ

8.71 7.87 2022-03-31

9.01 7.21 2022-06-30

9.07 6.54 29-09-2022

بيان األرباح المو عة
- إجمالي األرباح المو عة

- عدد الوحدات

- قيمة الربح المو ع لكل وحدة

- وقنسبة التو يع من صافي قيمة أصول الصند

- أحقية التو يعات

.م 2022سبتمبر 30في م وتنتهي 2022يوليو 01التي تبدأ من البيانات للفترة -

.مدققةم وهي غير 2022سبتمبر30قيمة  األصول بالقيمة العادلة كما في جمالي إعلى ابالتقرير بناءً االرقام -

المؤشرات المالية
بالريال البيان

669,942,915 إجمالي قيمة أصول الصندوق

519,310,868 صافي قيمة أصول الصندوق

9.07 صافي قيمة األصول للوحدة

6.54 (  سعر اإلغالق)سعر تداول الوحدة في السوق 

3,286,735 المصاريف المباشرة 

2,446,533 مصاريف اإلهالك

1.08% (  اإلهالكباستثناء )نسبة المصروفات 

2.17% (بما في ذلك اإلهالك)نسبة إجمالي المصرفات 

2.39% نسبة صافي الدخل التأجيري إلى القيمة السوقية

22.37% اإلدارةنسبة الدين من إجمالي األصول تحت 

التو يعات

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

النصف األول 

2018

النصف الثاني 

2018

النصف األول 

2019

النصف الثاني 

2019

النصف األول 

2020

النصف الثاني 

2020

النصف األول 

2021

النصف الثاني 

2021

مصاريف الصندوق

الحد األعلى للمصاريف

من إجمالي % 

قيمة  أصول 

الصندوق  

بالريال البيان

ريال سعودي سنوياً 175,000 0.007% 44,109 أتعاب الحفظ

ريال سعودي سنوياً 18,750 0.001% 9,452 أتعاب الهيئة الشرعية 

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

ريال سعودي سنوياً 18,000 0.001% 8,948 مراجع الحسابات 

قيمة األصول من % 0.03
سنويًا 

0.006% 39,000 رسوم اإلدراج 

ال ينطبق 0.015% 100,822
رسوم التسجيل في 

السوق المالية السعودية

قيمة من صافي% 0.05
األصول سنوياً 

0.010% 65,001 رسوم المدير اإلداري

قيمة من صافي% 0.50
األصول سنوياً 

0.156% 1,042,124 مصاريف أخرى

ال ينطبق 0.294% 1,972,238 مصاريف التمويل

- 0.491% 3,286,735 اإلجمالي

mailto:info@sicocapital.com

