
صندوق سيكو السعودية ريت
م2021بيان الربع الرابع 

المعلومات األساسية للصندوق
ريال سعودي57,240,000 عدد الوحدات

ريال سعودي10 القيمة االسمية للوحدة

م2017يناير 18 تاريخ اإلدراج

سنة99 مدة الصندوق

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

رسوم اإلدارة

.ريال سعودي سنوياً 175,000 رسوم الحفظ 

على توزيع أرباح نقدية مرتين في السنة

مالكي الوحدات بما ال يقل نسبته عن

من صافي أرباح الصندوق% 90

سياسية توزيع األرباح

بشكل نصف سنوي عدد مرات التقييم

بشكل نصف سنوي توزيع األرباح 

.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 

الجوهريةالتطورات 
و تغيير اسم الصندوق من صندوق المشاعر ريت إلى صندوق سييك▪

.السعودية ريت

ة تغيير مسمى مدير الصندوق من شركة مسقط الماليية إليى شيرك▪

.سيكو المالية

اسييتالم خطيياب ميين شييركة إسييكان للتنمييية واالسييت مار بصييفتها ▪

عييدم رغبتهييا ( 6و بييرج إسييكان 4بييرج إسييكان )المسييتأجر للعقييارات 

نص تجديد عقد اإليجار المبرم مع الصندوق وفقًا لعقد اإليجار الذي يي

على أنه يحق للمستأجر إلغاء العقيد بعيد مضيي ميدة خميس سينوات 

(.المدة األولية " )م 2017ديسمبر 27"من تاريخ بداية مدة اإليجار 

ي ديسمبر أعلن مدير الصندوق عن توزيع أربياح نقديية بمجميال30في ▪

م، حييث بلغيت قيمية اليرب  2021مليون ريال عن العيام 8.586مبلغ 

.ريال0.15الموزع لكل وحدة 

المحفظة العقارية
نسبة اإلشغال 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

8.66 10.18 30-09-2021

8.66 10.10 31-10-2021

8.66 8.93 30-11-2021

8.80 8.57 31-12-2021

بيان األرباح الموزعة
ريال 8,586,000 إجمالي األرباح الموزعة

وحدة 57,240,000 عدد الوحدات

ريال0.15 قيمة الرب  الموزع لكل وحدة

1.73% وقنسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصند

06-01-2022 أحقية التوزيعات

م 2021ديسمبر31على صافي قيمة  األصول بالقيمة العادلة كما في ابناءً االرقام بالتقرير 
.وغير مدققة

2021كما في نهاية الربع الرابع 

بالريال البيان

657,072,579 إجمالي قيمة أصول الصندوق

503,516,833 صافي قيمة أصول الصندوق

8.80 صافي قيمة األصول للوحدة

8.57 (سعر اإلغالق)سعر تداول الوحدة في السوق 

5,381,099 المصاريف المباشرة 

9,032,588 مصاريف اإلهالك

1.06% (باست ناء اإلهالك)نسبة المصروفات 

2.86% (بما في ذلك اإلهالك)نسبة إجمالي المصرفات 

3.21% ةنسبة صافي الدخل التأجيري إلى القيمة السوقي

22.81% *نسبة الدين من إجمالي األصول تحت اإلدارة
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مصاريف الصندوق

بالريال البيان

أتعاب الحفظ 161,673

أتعاب الهيئة الشرعية  37,500

مجلس إدارة الصندوق 20,000

مراجع الحسابات  35,500

رسوم اإلدراج  149,451

رسوم التسجيل في السوق المالية السعودية 400,000

رسوم المدير اإلداري 249,084

مصاريف أخرى 677,833

مصاريف التمويل 3,650,059

اإلجمالي 5,381,099


