
، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وتوزيع نسبة محددة ال تقل عن %90 من 
ً
 إنشائيا

ً
إن الهدف االستثماري للصندوق هو االستثمار في عقارات مطورة تطويرا

 على مالكي الوحدات خالل مدة الصندوق، وذلك بشكل نصف سنوي في نهاية كل من شهر فبراير وشهر أغسطس من 
ً
صافي أرباح الصندوق السنوية نقدا

كل سنة تقويمية. وتوزع األرباح المذكورة باستثناء األرباح الرأس مالية الناتجة عن بيع األصول العقارية والتي يعاد استثمارها في أصول إذافية بما يخدم مصالح 
مالكي الوحدات.

بيان صندوق الراجحي ريت للربع الرابع من عام 2021م

   18
March 20, 2018

161,856,857
   

%0.8 من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصاريف  
  

ً
185,000 ريال سعودي سنويا

  
ً
55,000 ريال سعودي سنويا

شركة تركي عبدالمحسن اللحيد وصالح عبداهللا اليحيى محاسبون 
ومراجعون قانونيون  
شركة كسب المالية  

توزيع نسبة محددة ال تقل عن %90 من صافي أرباح الصندوق السنوية  
نصف سنوي  
نصف سنوي  

167,299,281.24  ريال سعودي  

 82,582,338 
 241,840,118 

(159,257,780) 
 45,817,806 

عدد العقارات
تاريخ اإلدراج   

إجمالي عدد وحدات الصندوق
(القيمة اإلسمية للوحدة 10 ريال سعودي)

أتعاب اإلدارة
أتعاب أمين الحفظ   

أتعاب المحاسب القانوني

المحاسب القانوني 

أمين الحفظ   
سياسة توزيعات األرباح

توزيعات األرباح   
عدد مرات التقييم 

إستثمارات مدير الصندوق في الصندوق

تفاصيل توزيعات األرباح (بالريال السعودي لكل وحدة)
عن فترة (20 مارس - 30 يونيو 2018) - تم دفعها في النصف الثاني 2018
عن فترة  (01 يوليو - 31 ديسمبر 2018) - تم دفعها في النصف األول 2019
2019 2019) - تم دفعها في النصف الثاني  30 يونيو  عن فترة (1 يناير - 
عن فترة (01 يوليو - 31 ديسمبر 2019) - تم دفعها في النصف األول 2020
عن فترة (01 يناير - 30 يونيو 2020) - تم دفعها في النصف الثاني 2020
عن فترة (01 يوليو - 31 ديسمبر 2020) - تم دفعها في النصف األول 2021

عن فترة (01 يناير - 30 يونيو 2021) - تم دفعها في النصف الثاني 2021

سعر السوق
صافي قيمة األصول

منذ بداية السنة 
12.58%
-15.31%

للربع المعني
-13.06%

0.25%

منذ 1 سنة 
12.58%
-15.31%

منذ بداية الصندوق
 9.20%

-20.90%

إجمالي اإليراد
إجمالي المصروفات*

صافي الدخل 
الدخل من العمليات

قائمة الدخل

*تشمل مصروفات غير نقدية من إهالك بمبلغ وقدره 14,531,518 ريال سعودي ومخصص انخفاض 
   في قيمة عقارات بمبلغ وقدره 190,544,068 ريال سعودي

 2,122,446,237 
 815,442,890 

 1,307,003,347 
 161,856,857 

إجمالي األصول
إجمالي الخصوم 

صافي قيمة األصول العائدة لحاملي الوحدات
الوحدات المصدرة

قائمة المركز المالي

البيانات المالية األولية عن نصف السنة المالية المنتهية في 2021/06/٣٠م

أداء سعر تداول  وصافي قيمة األصول للوحدة 

المؤشرات المالية للربع الرابع من عام 2021م

قيمة األرباح (س.ر)
 21,242,149 
 37,947,139 
 39,104,195 
 33,989,940 
 45,319,920 
45,319,920 
  45,319,920 

عدد الوحدات
 122,200,609 
 122,200,609 
 122,200,609 
 161,856,857 
 161,856,857 
161,856,857 
  161,856,857 

ر.س./ للوحدة
 0.174 
 0.311 
 0.320 
 0.210 
 0.280 
0.280 
  0.280 

منذ 3 سنوات
33.82%

-22.68%

إجمالي األصول2
صافي قيمة األصول العائدة لحاملي الوحدات2

صافي قيمة األصول للوحدة2
إجمالي األرباح الموزعة ( أخر أرباح تم توزيعها)

نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق2
اإليراد من اإليجار للربع الرابع

إجمالي التمويل٥،2
سعر الوحدة السوقية كما في 2021.12.31م

نسبة اإليراد من اإليجار للربع الرابع على القيمة السوقية إلجمالي الوحدات1
نسبة إجمالي التمويل إلى إجمالي األصول2

 المصروفات واألتعاب اإلجمالية3 
نسبة المصروفات واألتعاب اإلجمالية3 إلى إجمالي أصول الصندوق2 

نسبة تكاليف الصندوق4 إلى إجمالي أصول الصندوق²

 2,095,686,301
 1,280,033,741

 7.91
 45,319,920

٣.٥٤%
 11,102,279

(791,254,599)
10.92

0.63%
37.76%

(8,127,450)
-0.39%
0.20%

1: القيمة السوقية إلجمالي الوحدات = عدد الوحدات مضروبة في سعر الوحدة السوقية كما في تاريخ 2021.12.31م  

2: األرقام والنسب كما في 2021.12.31م (غير المراجعة)  

3: شاملة المصاريف النقدية والغير نقدية الخاصة بالربع الرابع من عام 2021م (غير المراجعة)  

4: المصاريف التشغيلية الخاصة بالربع الرابع من عام 2021م وغير شاملة لمصاريف اإلهالك، اإلنخفاض في قيمة العقارات، أرباح التمويل (غير المراجعة)، خالل الربع الرابع من عام 
2021م تم عكس مبلغ مخصص ذمم إيجار مدينة مشكوك في تحصيلها بما يعادل 9,916,156 ريال وبتالي أصبح مبلغ المصاريف التشغيلية إيجابي بما يعادل 4,123,871 ريال 

(غير المراجعة)  

5: مدة إنكشاف التمويل وتاريخ إستحقاقه:   

مبلغ التمويل (مليون ريال سعودي)
391

254.5
145.4

مدة التمويل (بالسنوات)
7
5
5

تاريخ البداية
4 سبتمبر 2018

21 ديسمبر 2020
24 مارس 2021

تاريخ النهاية
3 اغسطس 2025
20 ديسمبر 2025

23 مارس 2026
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األحقية
٢٠١٨/٠٧/١٨م
٢٠١٩/٠٢/١٣م
٢٠١٩/٠٧/٣١م
٢٠٢٠/٠٢/١١م
٢٠٢٠/٠٨/١١م
٢٠٢١/٠٢/٠٩م
٢٠٢١/٠٨/١٠م



مستجدات الصندوق

للمزيد من المعلومات يرجى االطالع على الشروط واالحكام الخاصة بالصندوق المعلنة بموقع شركة الراجحي المالية وشركة تداول السعودية

وقعت األحداث التالية خالل الربع الرابع وأعلن عنها في الموقع اإللكتروني لتداول وشركة الراجحي المالية:
1- إتاحة البيان الربع سنوية الموجزة لصندوق الراجحي ريت للجمهور للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م.

2- إعالن إلحاقي من شركة الراجحي المالية بخصوص إعالن متعلق بتطور جوهري بصندوق الراجحي ريت وهو موافقة

    مجلس إدارة الصندوق على تسوية القضية مع شركة الفوزان للتجارة والمقاوالت (المستأجر الرئيسي لعقارات النرجس واالنوار وراما بالزا) بالصلح وفقا للبنود 
المذكورة في اإلعالن.

3- إعالن إلحاقي من شركة الراجحي المالية بخصوص إعالن متعلق بتطور جوهري بصندوق الراجحي ريت حيث تم توقيع عقد تعديل األجرة مع شركة رواج العقارية 
 ألحكام اتفاقية اإليجار بمراجعة األجرة عن طريق تعيين ثالث مقيمين معتمدين بحيث تكون 

ً
ا

ً
(المستأجر الرئيسي لعقاري بلو تاور ومستودعات اللؤلؤة) وفق

األجرة المتوسط للثالث مقيمين.

المالمح العامة لمحفظة الصندوق

إجمالي القيمة السوقية 

العادلة للعقارات 

كما في 2021.06.30م:

 2,029,443,744 ريال سعودي

نسبة اإلشغال لكل عقارالقيمة السوقي للعقارات بحسب العقار
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بيان صندوق الراجحي ريت للربع الرابع من عام 2021م

 - -2%

 4,075,917.35 0.19% "
ً

0.8%

 46,250.00 0.00%"
ً

185,000 

 - -1% 

 100,743.17 0.00%2%

 270,000.00 0.01%"
ً

1,656,000

 57,656.61 0.00%

ً
3.5% 192,000 51,200 

2020

 62,750.00 0.00%
ً

0.05%

 1,875.00 0.00%
ً

7,500 

 15,000.00 0.00%
5,000

20,000

 - -
ً

0.10%

 - -2.5%

 - -
 500,000 2 50,000

 75,000.00 0.00%
ً

300,000 0.03%

 5,184,193.49 0.25%

 13,750.00 0.00%
ً

55,000 

 - -50,000 

 - -

 1,250.00 0.00%
ً

5,000 

 100,000.00 0.00%
ً

400,000 

 972,092.45 0.05%
ً

0.25%

 7,067,127.74 0.34%

9,916,156
 9,916,156.00 0.47%


