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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
 .م2008 مارس18 في أعمالها بمزاولة بدأت التي و م2007 يونيو

 

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

 .ينطبق ال        

 

 

مدير الصندوقمعلومات . 1  
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مواقع في للدخل مدر عقار 14 الصندوق يمتلك حيث .م2018 مارس 20 تاريخ في (تداول) السعودية المالية السوق في ريت الراجحي صندوق ادرج 

 العقاري االستثمار صناديق الئحة بموجب الصندوق ويعمل .مشيط وخميس والخبر وجدة الرياض من كل في السعودية العربية المملكة في مختلفة

 السوق هيئة وتعليمات للوائح الصندوق ويخضع المملكة في بها المعمول واللوائح واألنظمة المتداولة العقارية االستثمار بصناديق الخاصة والتعليمات

  سنة 99 الصندوق ومدة سعودي لاير 1,222,006,090 الصندوق مال رأس حجم ويبلغ .(تداول) السعودية المالية السوق في اإلدراج وقواعد المالية

 السوق هيئة موافقة على الحصول ثم ومن الصندوق إدارة مجلس موافقة وبعد الصندوق مدير لتقدير وفقا مماثلة لفترة للتجديد قابلة اإلدراج، تاريخ من

   .المالية

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

التفاهم مذكرة تتمتع .تعليمية منشآت ٣ على لالستحواذ والتعليم للتدريب الخليج شركة مع م٢٠١٩ مارس ٣١ بتاريخ تفاهم مذكرة الصندوق وقع 

 خالل من العينية والمساهمة النقدية المساهمة من مزيج عن عبارة الشراء ثمن سيكون التوقيع تاريخ من يوًما 180 تبلغ صالحية بفترة أعاله المذكورة

  ريت الراجحي صندوق مال راس زيادة ذلك وسيتطلب والجمهور، والتعليم للتدريب الخليج شركة لصالح ريت الراجحي صندوق في اضافية وحدات إصدار

 .الوحدات ومالك المالية السوق هيئة موافقة على الحصول بعد

 

االستثمار خالل الفترةمراجعة أنشطة . 2  
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م2019يونيو  30م الى 2019يناير  1من تاريخ عن أداء الصندوق للفترة تقرير . 3  

 

القيمة باللاير السعودي   تفاصيل 

 إجمالي الدخل من العمليات 56,893,984

 صافي الدخل 30,045,868

 الدخل من االنشطة التشغيلية 38,522,984

 صافي قيمة األصول للصندوق 1,242,510,175

للوحدة (التكلفة حسب)صافي قيمة األصول  10.17  

للوحدة (القيمة العادلة حسب)صافي قيمة األصول  10.17  

تداول –الطرح  في السوق المالية السعودية  سعر الوحدة عند 10  

(تداول –المدرجة في السوق المالية السعودية ) م 2019.06.30كما في  سعر اإلغالق 8.70  
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األخرىالمعلومات . 4  

 

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

 :  الفتــرةخــالل ( الخــاص

 القانونيأعضاء مجلس اإلدارة المستقلين و رسوم الحفظ وأتعاب المحاسب تحديث الشروط واألحكام لتعكس التغيير في أتعاب 
 

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

 .ال يوجد
 

 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
 

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

 .  مدير الصندوقتلقاها ال توجد أي عموالت أخرى واألحكام، تتماشى مع الشروط والتي ( لاير سعودي 6,450,671)باستثناء أتعاب اإلدارة 
 

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

صالحية بفترة تتمتع مذكرة التفاهم . منشآت تعليمية ٣مع شركة الخليج للتدريب والتعليم لالستحواذ على م ٢٠١٩مارس  ٣١وقع الصندوق مذكرة تفاهم بتاريخ 

 وقيوًما من تاريخ التوقيع سيكون ثمن الشراء عبارة عن مزيج من المساهمة النقدية والمساهمة العينية من خالل إصدار وحدات اضافية في صند 180تبلغ 

بعد الحصول على موافقة هيئة السوق  ريتلصالح شركة الخليج للتدريب والتعليم والجمهور، وسيتطلب ذلك زيادة راس مال صندوق الراجحي  ريتالراجحي 

 .المالية ومالك الوحدات
 

 الصندوقأساسية او جوهرية أو مهمة تؤثر في عمل تغيرات. 

 .التقريرفترة هذا خالل أي تغيرات جوهرية ال توجد 
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المعلومات األخرى. 4  

 

 الوحداتالموزعة على مالكي بيان باألرباح: 

 :التاليعلى النحو م 2018ديسمبر  31م حتى 2018يوليو  1الفترة من عن  ريتأرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي توزيع 

 لاير 37,947,139األرباح الموزعة إجمالي •

 قائمةوحدة 122,200,609أساس النقدية على التوزيعات •

 %3.11هو القيمة االسمية للوحدة لاير لكل وحدة، ونسبتها إلى  0.311الربح الموزع يبلغ قيمة •

م 2019/02/17هـ الموافق 1440/06/12بتاريخ أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم األحد •

 (.م2019/02/13األربعاء يوم هـ الموافق 1440/06/08في نهاية يوم التداول )
 

 

 :النحو التاليعلى  2019يونيو  30حتى  2019يناير  1الفترة من عن  ريتتوزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي 

 لاير 39,104,194.88إجمالي األرباح الموزعة •

 وحدة قائمة122,200,609التوزيعات النقدية على أساس •

 %3.20هو القيمة األسمية للوحدة لاير لكل وحدة، ونسبتها إلى  0.32قيمة الربح الموزع يبلغ •

م 2019/08/04هـ الموافق 1440/12/03بتاريخ أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم األحد •

 (م2019/07/31األربعاء يوم هـ الموافق 1440/11/28في نهاية يوم التداول )
 

 

 

القوائم المالية األولية غير المدققة: 

 .القوائم المالية األولية غير المدققة( 1)في الملحق رقم مرفق 
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الخدماتمزودي . 5  

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

( تداول)شركة السوق المالية السعودية   والتداول جهة اإلدراج 

 العقاري  للتقيمشركة أوالت •

 كيوبزشركة وايت •

 لالستشارات فاليوسترات•
 المقيميين



9 

Strictly Private & Confidential 

م2019يونيو  30القوائم المالية األولية للفترة المنتهية في  -الملحق   




































