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الصندوق مدير 

 المالية الراجحي شركة

 نصير بن موسى شارع مع فهد الملك طريق تقاطع

 5561 :ب.ص

 11432 ،الرياض

 السعودية العربية المملكة

 2119292 11 966+  :الهاتف

 www.alrajhi-capital.com :اإللكتروني الموقع

 

سجل تحمل السعودية العربية المملكة في مقفلة سعودية مساهمة شركة وهي المالية الراجحي شركة قبل من ريت الراجحي صندوق يدار 
 25 بتاريخ 07068-37 رقم الترخيص بموجب المالية السوق هيئة قبل من له مرخص شخص وهي ،1010241681 رقم تجاري
 .2008 مارس 18 في أعمالها بمزاولة بدأت التي و 2007 يونيو

 

(وجد إن) االستثمار مستشار أو/ الباطن من الصندوق مدير وعنوان اسم:   

 .ينطبق ال        

 

 

 معلومات مدير الصندوق
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مواقع في للدخل مدر عقار 13 الصندوق يمتلك حيث .2018 مارس 20 تاريخ في (تداول) السعودية المالية السوق في ريت الراجحي صندوق ادرج 

 التعليماتو العقاري االستثمار صناديق لالئحة وفقا الصندوق ويعمل .مشيط وخميس والخبر وجدة الرياض من كل في السعودية العربية المملكة في مختلفة

  بما السعودية المالية السوق في الصندوق وحدات وتداول إدراج تم .المالية السوق هيئة مجلس عن الصادرة المتداولة العقارية االستثمار بصناديق الخاصة

 اإلدراج، تاريخ من سنة 99 الصندوق ومدة سعودي لاير 1,222,006,090 الصندوق مال رأس حجم ويبلغ .بها المعمول واللوائح األنظمة مع يتماشى

   .المالية السوق هيئة موافقة على الحصول ثم ومن الصندوق إدارة مجلس موافقة وبعد الصندوق مدير لتقدير وفقا مماثلة لفترة للتجديد قابلة

الصندوق عوائد تعزيز شأنها من والتي ريت الراجحي لصندوق جديدة أصول على الحصول إمكانات ودراسة ببحث الصندوق مدير يقوم. 

بالصندوق الخاصة التوسع لخطة مصرفي تمويل عن البحث على أيضا الصندوق مدير يعمل 

 

االستثمار خالل الفترةأنشطة مراجعة   
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2018يونيو  30المنتهية في تاريخ تقرير عن أداء الصندوق للفترة   

 
 تفاصيل القيمة

 إجمالي الدخل من العمليات 37,244,205

 صافي الدخل 20,371,590

 الدخل من االنشطة التشغيلية 25,871,682

 صافي قيمة األصول للصندوق 1,242,377,680

للوحدة (التكلفة حسب)صافي قيمة األصول  10.17  

للوحدة (القيمة العادلة حسب)صافي قيمة األصول  9.39  

تداول –الطرح  في السوق المالية السعودية  سعر الوحدة عند 10  

(تداول –المدرجة في السوق المالية السعودية )  2018/06/28كما في  سعر اإلغالق 8.85  
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 المعلومات األخرى

 
 بالنســبة للصنــدوق )أو مســتندات الصنــدوق ( بالنســبة للصنــدوق العــام)أي تغييــرات حدثــت علــى شــروط و أحــكام ومذكــرة المعلومــات تفاصيــل

 :  الفتــرةخــالل ( الخــاص

 صندوقال تحديث الشروط واألحكام لتعكس التغيير في أعضاء مجلس إدارة الصندوق حيث تم إضافة االستاذ أحمد المحسن كعضو غير مستقل في مجلس إدارة
 

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

 .توجد أي معلوماتال 
 

 المحتسـبة علـى الصنـدوق نفسـه و الصناديـق اإلدارة عـن نسـبة اإلفصـاح يجـب , بشـكل كبيـر فـي صناديـق اسـتثمار أخـرىالصنـدوق يسـتثمر إذا كان

 :الصنـدوقفيهـا التـي يسـتثمر 

 .ال يوجد استثمارات في صناديق أخرى خالل الفترة
 

 االستفادة منهاواضح ماهيتها وطريقة مبينا بشكل , الفترةخالل الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق العموالت حول بيان: 

ال توجد أي عموالت أخرى واألحكام، والتي تتماشى مع الشروط ( لاير 4,257,013)ورسوم نقل الملكية ( لاير سعودي 3,639,571)باستثناء أتعاب اإلدارة 

 .  مدير الصندوقتلقاها 
 

 التقريرتضمينها بهذا ( االستثمارصناديق الئحة )الالئحة بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه أي: 

 م2018/06/07من تاريخ مستقل في مجلس إدارة الصندوق وذلك اعتباراً غير وهو عضو   البوارديعبدالكريم / استقالة االستاذ
 

 الصندوقأساسية او جوهرية أو مهمة تؤثر في عمل تغيرات. 

 .التقريرفترة هذا خالل أي تغيرات جوهرية ال توجد 
 

 الوحداتالموزعة على مالكي بيان باألرباح: 

 2018توزيع األرباح في نهاية شهر يوليو يتم . يوجدال 
 

القوائم المالية: 

 .القوائم المالية( 1)في الملحق رقم مرفق 
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 مزودي الخدمات

المالية شركة الراجحي  مدير الصندوق 

 أمين الحفظ شركة كسب المالية

البسام والنمر المحاسبون المتحالفون إفشركة بي كي   المحاسب القانوني 

(بي إلإل  سبالدينج آندبالتعاون مع كينج )مكتب محمد ابراهيم العمار لالستشارات القانونية   القانوني المستشار 

 المنظمة الجهة هيئة السوق المالية

 العقاري  للتقيمشركة أوالت •

 المحدودة باركودشركة •

 لالستشارات فاليوسترات•
 المقيميين
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  2018يونيو  30التقرير المالي األولي للفترة المنتهية في 
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  2018يونيو  30المنتهية في للفترة المالي األولي التقرير 
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  2018يونيو  30التقرير المالي األولي للفترة المنتهية في 

 

 



www.alrajhi-capital.com 
92 000 5856 


