
 على 
ً
يع نسبة محددة ال تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية نقدا

َّ
، قابلة لتحقيق دخلٍ دوريٍ وتأجيريٍ، وتوز

ً
 إنشائيا

ً
إن الهدف االستثماري للصندوق هو االستثمار في عقارات مطورة تطويرا

مالكي الوحدات خالل مدة الصندوق، وذلك بشكل نصف سنوي في نهاية كل من شهر فبراير وشهر أغسطس من كل سنة تقويمية. وتوزع األرباح المذكورة باستثناء األرباح الرأس مالية الناتجة عن 
بيع األصول العقارية والتي يعاد استثمارها في أصول إضافية بما يخدم مصالح مالكي الوحدات.       

تقرير صندوق الراجحي ريت للربع الثالث من عام 2020م

البيانات المالية (غير مدققة) للفترة المنتهية 
في ٢٠٢٠.06.٣٠م

 

 

 

منذ بداية السنة

منذ سنة

منذ ٣ سنوات

منذ بداية الصندوق

أداء الوحدة بالقيمة السوقية كما في 2020.09.30م

*تشمل مصروفات غير نقدية من إهالك بمبلغ وقدره 14,392,346 ريال سعودي ومخصص انخفاض 
في قيمة عقارات بمبلغ وقدره 58,493,639 ريال سعودي  

  

1: القيمة السوقية إلجمالي الوحدات = عدد الوحدات مضروبة في سعر الوحدة السوقية
     كما في تاريخ 2020.09.30م

2: القيمة السوقية كما في ٢٠٢٠/06/٣٠م

3: شاملة المصاريف النقدية والغير نقدية الخاصة بالربع الثالث من عام 2020م (غير مدققة)

4: المصاريف التشغيلية الخاصة بالربع الثالث من عام 2020م وغير شاملة للمصاريف الغير نقدية 
    (اإلهالك، اإلتخفاض في قيمة العقارات، أرباح التمويل) ( غير مدققة)

القيمة السوقية كما في ٢٠٢٠.٠٦.٣٠

 

 

 

إجمالي اإليراد

إجمالي المصروفات*

صافي الدخل 
الدخل من العمليات

قائمة المركز المالي

إجمالي األصول
إجمالي الخصوم 

صافي قيمة األصول العائدة لحاملي الوحدات
الوحدات المصدرة

صافي قيمة األصول للوحدة (بالقيمة الدفترية)

 

 

 

اإليراد من اإليجار (الربع الثالث)

إجمالي التمويل كما في تاريخ 2020.09.30م

سعر الوحدة السوقية كما في تاريخ 2020.09.30م

إجمالي إيرادات اإليجار على القيمة السوقية 
إلجمالي الوحدات 1

إحمالي التمويل إلى إجمالي األصول 2

نسبة المصروفات واألتعاب اإلجمالية 3 إلى إجمالي 

أصول الصندوق 2 

نسبة تكاليف الصندوق 4 إلى إجمالي 
أصول الصندوق 2

المؤشرات المالية للربع الثالث
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وقعت األحداث التالية خالل الربع الثالث وأعلن عنها في موقع اإللكتروني لتداول وشركة الراجحي المالية:

1- سحب المستأجر الرئيسي (شركة رواج العقارية) مطالبته بإنهاء عقد إيجار كل من عقار بلو تاور الذي يقع في مدينة الخبر وعقار مستودعات اللؤلؤة الذي يقع في مدينة الرياض، كما وافق المستأجر 

الرئيسي للعقارات على اتباع أحكام اتفاقية اإليجار الموقعة بين الطرفين، والتي تتضمن عملية مراجعة قيمة اإليجار.

 من 
ً
2- أعلن مدير الصندوق عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق الراجحي ريت بسبب تعيين عضو مجلس اإلدارة السيد/ سعود بن محمد بن عبدالغني سليماني (عضو مستقل). وذلك اعتبارا

تاريخ 1442/01/04هـ الموافق 2020/08/23م.

3- تلقي شركة الراجحي المالية، مدير صندوق الراجحي ريت، خطاب عن طريق البريد االلكتروني من شركة الفوزان للتجارة والمقاوالت العامة، المستأجر الرئيسي للنرجس بالزا وأنوار بالزا وراما بالزا، يفيد 

اعتزامهم التوجه للقضاء وذلك لغرض إعفاء األجرة أو تخفيضها نتيجة وجود عوائق وظروف استثنائية خارجة عن سيطرتهم على حد قولهم والتي ذكروا أنها أثرت بشكل سلبي على تحقيق 

 لحقيقة األغراض األساسية من اتفاقيات التأجير.يقع كل من نرجس بالزا وأنوار بالزا وراما بالزا في مدينة الرياض ومؤجرة بالكامل لشركة الفوزان للتجارة والمقاوالت العامة 
ً
المنفعة بشكل كامل وفقا

 لكل سنة ميالدية). يجدر الذكر بأن إيجارات العقارات الثالث تشكل 
ً
بعقد إيجار سنوي صافي بمبلغ وقدره 14.04 مليون ريال سعودي عن كل سنة هجرية (أي ما يعادل 14.47 مليون ريال سعودي تقريبا

اإلجراءات  ذلك  في  بما  والمتاحة  الممكنة  اإلجراءات  جميع  الصندوق  مدير  وسيتخذ  المرسل.  اإلشعار  صالحية  من  بالتحقق  الصندوق  مدير  سيقوم  الصندوق.  إيرادات  إجمالي  من   %8.7 نسبته  ما 

القانونية لحماية مصالح حاملي الوحدات.
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تفاصيل توزيعات األرباح (بالريال السعودي لكل وحدة) 

2.28

توزيعات األرباح لكل وحدة (٠١ يناير - ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م) 

تم دفعها في النصف الثاني ٢٠٢٠م

م

 ١٠ (القيمة االسمية للوحدة

 ١٨

٢٠١٨/٠٣/٢٠

  ١٦١,٨٥٦,٨٥٧

ً
٥٥,٠٠٠ ريال سنويا

ً
١٨٥,٠٠٠ ريال سنويا

شركة تركي عبدالمحسن اللحيد وصالح عبداهللا اليحيى 
محاسبون ومراجعون قانونيون

0.80%

 %90

أتعاب المحاسب القانوني

أتعاب أمين الحفظ

 86,055,067

 103,712,948

 55,228,105

(١٧,٦٥٧,٨٨٠)


