
صندوق سيكو السعودية ريت
م2022بيان الربع الثاني 

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 *

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 بشااأن 19/05/2022هااا الموافااق 18/10/1443بتاااريخ الصااندوق إلحاقااًا إلعااالن ماادير

ريااض تمديد اتفاقية استحواذ العقار التجاري المكتبي والذي يقع في حاي حطاين بمديناة ال

م بموجااب ملحااق تمديااد 20/03/2022هااا الموافااق 17/08/1443والمباارم فااي تاااريخ 

اريخ بأنااه تاام توقيااع ملحااق تمديااد إضااافي لإلتفاقيااة بتااماادير الصااندوقلإلتفاقيااة، أعلاان

م، والذي بموجباه تام تمدياد المادد المشاار إليهاا 19/06/2022ها الموافق 20/11/1443

.يوم عمل إضافي تبدأ من تاريخ إنتهاء مدة ملحق االتفاقية( 60)لمدة 

مدير الصندوق عن تغييار فاي عضاوية مجلاس إدارة الصاندوق بسابب اساتقالة عضاوأعلن

وذلاك اعتبااراً ( عضو غير مستقل)أحمد بن محمد باسودان /مجلس إدارة الصندوق األستاذ

.م2022يونيو 12ھ الموافق 1443ذو القعدة 13من تاريخ 

عن تغييار فاي عضاوية مجلاس إدارة الصاندوق بسابب اساتقالة عضاو مدير الصندوقأعلن

وذلاك اعتباارًا مان( عضو غير مساتقل)أحمد بشري حسين / مجلس إدارة الصندوق األستاذ

.م2022مايو 18ھ الموافق 1443شوال 17تاريخ 

ية ماع مدير الصندوق عن توقيع اتفاقية تمويل إلحاقية متوافقاة ماع الشاريعة اإلساالمأعلن

م برفاع ساقف التمويال إلاى 2022-04-13هاا الموافاق 1443-09-12بنك الريااض بتااريخ 

سانوات 5مليون ريال سعودي مقابل رهن عقارات مدرة للدخل وسند ألمار بمادة تبلا  665

.ميالدية على أن يتم دفع المبل  كامال في نهاية السنة الخامسة

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

8.71 7.76 2022-04-28

8.71 7.70 2022-05-31

9.01 7.21 2022-06-30

بيان األرباح الموزعة
- إجمالي األرباح الموزعة

- عدد الوحدات

- قيمة الربح الموزع لكل وحدة

- وقنسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصند

- أحقية التوزيعات

.م 2022يونيو 30في م وتنتهي 2022يناير 01التي تبدأ من للفترة -
م 2022يونيو30على صافي قيمة  األصول بالقيمة العادلة كما في ابالتقرير بناءً االرقام -

.مدققةوهي غير 

2022نهاية الربع الثاني كما في 

بالريال البيان

إجمالي قيمة أصول الصندوق 665,725,683

صافي قيمة أصول الصندوق 515,763,457

9.01 صافي قيمة األصول للوحدة

7.21 (  سعر اإلغالق)سعر تداول الوحدة في السوق 

3,979,005 المصاريف المباشرة 

4,813,289 مصاريف اإلهالك

0.77% (باستثناء اإلهالك)نسبة المصروفات 

1.70% (بما في ذلك اإلهالك)نسبة إجمالي المصرفات 

4.42% ةنسبة صافي الدخل التأجيري إلى القيمة السوقي

22.53% *نسبة الدين من إجمالي األصول تحت اإلدارة

التوزيعات

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

بالريال البيان

86,781 أتعاب الحفظ

18,596 أتعاب الهيئة الشرعية 

9,918 مجلس إدارة الصندوق

17,604 مراجع الحسابات 

74,706 رسوم اإلدراج 

198,356 رسوم التسجيل في السوق المالية السعودية

124,509 رسوم المدير اإلداري

793,463 مصاريف أخرى

2,655,072 مصاريف التمويل

3,979,005 اإلجمالي

mailto:info@sicocapital.com

