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صندوق الراجحي ريت
التقرير األولي

للفترة من تاريخ 1 يناير 2020م إلى 30 يونيو 2020م
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شركة الراجحي المالية هي شركة سعودية مساهمة مقفلة )سجل تجاري رقم: 1010241681( برأس مال مدفوع قدره 500,000,000 ريال سعودي وتعمل بموجب 
والمصرفية  والوساطة  األصول  إدارة  خدمات  المالية  الراجحي  شركة  وتوفر   ،)07068  -  37 رقم  )ترخيص  السعودية  العربية  بالمملكة  المالية  السوق  هيئة  ترخيص 

االستثمارية، وهي: )التعامل بصفة أصيل ووكيل ومتعهد بالتغطية، إدارة صناديق االستثمار ومحافظ العمالء، باإلضافة إلى الترتيب وتقديم المشورة والحفظ(.

شركة الراجحي المالية
طريق الملك فهد - حي المروج

ص.ب. 5561
الرياض 11432

المملكة العربية السعودية
هاتف: 920005856

www.alrajhi-capital.com :موقع الكتروني
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• مدير الصندوق - شركة الراجحي المالية - طريق الملك فهد ، برج مصرف الراجحي ، حي المروج
ص.ب: 5561 - الرياض، 11432 - المملكة العربية السعودية - الهاتف: 920005856

www.alrajhi-capital.com :الموقع اإللكتروني

• يدار صندوق الراجحي ريت من قبل شركة الراجحي المالية وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة 
في المملكة العربية السعودية تحمل سجل تجاري رقم 1010241681، وهي شخص مرخص له من 
بدأت  التي  و  2007م  يونيو   25 بتاريخ   37-07068 رقم  الترخيص  بموجب  المالية  السوق  هيئة  قبل 

بمزاولة أعمالها في 18مارس 2008م.

• اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن /أو مستشار االستثمار )إن وجد(: 
ال ينطبق.

العالم  أنحاء  انتشر في جميع  والذي  إعالن وجود فيروس كوفيد-19،  تم  2020م،  عام  بداية  • في 
مما تسبب في اضطراب األنشطة التجارية واالقتصادية بما فيها القطاع العقاري. وبناًء على ذلك، 
 من الطلبات من المستأجرين 

ً
2020م عددا 30 يونيو  تلقى الصندوق خالل الفترة المنتهية في 

بالتنازل عن أو خصم اإليجارات المستحقة خالل فترة اإلجراءات االحترازية التي تم تنفيذها الحتواء 
انتشار تفشي فيروس كورونا )كوفيد-19( بهدف حماية المواطنين والمقيمين والتي تضمنت 

الحظر الكلي وإغالق المجمعات التجارية. 

للصندوق  اإليجارات  إجمالي  من   5.5% نسبته  ما  المراجعة  قيد  للطلبات  اإلجمالية  القيمة  تمثل   •
المتاحة  الممكنة  الخيارات  مختلف  الصندوق  إدارة  مجلس  ناقش  ولقد  2020م.  يونيو   30 حتى 
، أي إغالق األعمال بسبب اإلجراءات االحترازية 

ً
 مباشرا

ً
وتقرر أنه يمكن قبول الطلبات المتأثرة تأثيرا

 على إغالق األعمال خالل فترة اإلغالق التي تفرضها 
ً
الحكومية، بشرط أن يقدم المستأجرون دليال

الحكومة، أو التفاوض مع المستأجرين للوصول إلى حلول أخرى لدعمهم مع حفظ حقوق مالك 
الخاصة  االحترازية  باإلجراءات  تتعلق  ال  التي  المستأجرين  لطلبات  بالنسبة  أما  الصندوق.  وحدات 

بفيروس كوفيد-19، فقد تم رفضها. 

المستأجر  العقارية  رواج  شركة  مع  الموقعه  اإليجار  اتفاقية  بإنهاء  إشعار  الصندوق  مدير  تلقى   •
يقع  الذي  اللؤلؤة  الخبر وعقار مستودعات  يقع في مدينة  الذي  تاور  بلو  الرئيسي لكل من عقار 
 إلى جائحة كورونا فايروس )كوفيد-19(. 

ً
 على بند القوة القاهرة مشيرا

ً
في مدينة الرياض إستنادا

وبعد النقاش القانوني وتفاوض الطرفين قام المستأجر الرئيسي )شركة رواج العقارية( بسحب 
اتفاقية اإليجار الموقعه بين الطرفين والتي  اتباع أحكام  مطالبته بإنهاء عقود اإليجار وأقر على 

تتضمن عملية مراجعة قيمة اإليجار.

• قام مدير الصندوق بتعيين شركة تركي عبدالمحسن اللحيد وصالح عبداهلل اليحيى محاسبون 
ومراجعون قانونيون كمحاسب قانوني لصندوق الراجحي ريت.

معلومات مدير الصندوق

مراجعة أنشطة االستثمار



5

تقرير عن أداء الصندوق للفترة من تاريخ 1 

يناير 2020م إلى 30 يونيو 2020م

قائمة الدخل للفترة من 1 يناير 2020م حتى 30 يونيو 2020م

قائمة المركز المالي كما في 30 يونيو 2020م

 القيمة بالريال السعوديتفاصيل

84,959,294إجمالي اإليراد من اإليجار

1,095,773إيرادات أخرى

86,055,067إجمالي اإليرادات

45,219,309المصاريف التشغيلية

40,835,759الدخل قبل مخصص االنخفاض في قيمة العقارات

)58,493,639(مخصص االنخفاض في قيمة العقارات

)17,657,880(صافي الربح )الخسارة( بعد المخصص

 القيمة بالريال السعوديتفاصيل

108,944,254األصول المتداولة

2,229,054,403األصول الغير متداولة

2,337,998,657إجمالي األصول

419,859,932المطلوبات المتداولة

391,347,418المطلوبات الغير متداولة

811,2207,350إجمالي المطلوبات

1,526,791,307صافي قيمة األصول العائدة لحقوق المالك

161,856,857عدد الوحدات

9.43صافي قيمة األصول للوحدة

9.76صافي قيمة األصول )بالقيمة السوقية( للوحدة

القيمةأداء الوحدة السوقية

%11.7-منذ بدء العام

%2.0 -1 سنة

ال ينطبق3 سنوات

%14.7-منذ اإلدراج

8.53 ريال سعوديسعر الوحدة السوقي / للوحدة كما في 03 يونيو 0202م
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المعلومات األخرى

• تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط و أحكام ومذكرة المعلومات خالل الفترة: 
تحديث الشروط واألحكام لتعكس التغيير في تعيين المحاسب القانوني واستقالة عضو مجلس 

اإلدارة السيد قوراف شاه.

على  ومبني  مدروس  قرار  اتخاذ  من  الوحدات  مالكي  تمكن  أن  شأنها  من  أخرى  معلومات  أي   •
معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة:

ال يوجد.

• إذا كان الصندوق يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى، يجب اإلفصاح عن نسبة اإلدارة 
المحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق:

ال ينطبق.

• بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة، مبينا بشكل واضح 
ماهيتها وطريقة االستفادة منها:

باستثناء أتعاب اإلدارة )9,112,749 ريال سعودي( والتي تتماشى مع الشروط واألحكام، ال توجد أي 
عموالت أخرى تلقاها مدير الصندوق. 

• أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه الالئحة )الئحة صناديق االستثمار( تضمينها بهذا التقرير:
ال يوجد.

• تغيرات أساسية او جوهرية أو مهمة تؤثر في عمل الصندوق.
مفصح عنها في القسم 2 “مراجعة أنشطة االستثمار” من هذا التقرير.

• بيان باألرباح الموزعة على مالكي الوحدات:
توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت عن الفترة من 1 يوليو 2019م حتى 31 

ديسمبر 2019م على النحو التالي:
• إجمالي األرباح الموزعة = 33,989,939.97 ريال

• عدد الوحدات المستحقة للتوزيع = 161,856,857 وحدة
• قيمة الربح الموزع يبلغ 0.21 ريال سعودي لكل وحدة، تمثل ما نسبته %2.11 من القيمة األسمية 

للوحدة
يوم  بنهاية  الوحدات  مالكي  سجل  حسب  وذلك  الوحدات  لمالكي  النقدية  التوزيعات  أحقية   •
الخميس بتاريخ 1441/06/19هـ الموافق 2020/02/13م )نهاية يوم التداول بتاريخ 1441/06/17هـ 

الموافق يوم الثالثاء 2020/02/11م(.

توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت عن الفترة من 1 يناير 2020م حتى 30 
يونيو 2020م على النحو التالي:

• إجمالي األرباح الموزعة = 45,319,919.96 ريال
• عدد الوحدات المستحقة للتوزيع = 161,856,857 وحدة

• قيمة الربح الموزع يبلغ 0.28 ريال سعودي لكل وحدة، تمثل ما نسبته %2.8 من القيمة األسمية 
للوحدة

يوم  بنهاية  الوحدات  مالكي  سجل  حسب  وذلك  الوحدات  لمالكي  النقدية  التوزيعات  أحقية   •
الخميس بتاريخ 1441/12/23هـ الموافق 2020/08/13م )نهاية يوم التداول بتاريخ 1441/12/21هـ 

الموافق يوم الثالثاء 2020/08/11م(.

• القوائم المالية األولية غير المدققة لفترة التقرير:
مرفق في الملحق رقم )1( القوائم المالية األولية غير المدققة.
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مزودي الخدمات

شركة الراجحي الماليةمدير الصندوق

شركة كسب الماليةأمين الحفظ

شركة تركي عبدالمحسن اللحيد وصالح عبداهلل اليحيى محاسبون المحاسب القانوني
ومراجعون قانونيون 

مكتب محمد ابراهيم العمار لالستشارات القانونية )بالتعاون مع كينج آند المستشار القانوني
سبالدينج إل إل بي(

هيئة السوق الماليةالجهة المنظمة

شركة السوق المالية السعودية )تداول( جهة اإلدراج والتداول

المقيمين

• شركة أوالت للتقيم العقاري 

• شركة وايت كيوبز

• فاليوسترات لالستشارات
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الملحق - القوائم المالية األولية للفترة 

المنتهية في 30 يونيو 2020م
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