
 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 الرابع من عام 2020م

البيانات المالية أولية للفترة المنتهية 
في ٢٠٢٠.٠٦.٣٠م
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منذ بداية الصندوق

أداء الوحدة بالقيمة السوقية كما في 2020.١٢.3١م

*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 2020.١٢.3١م

2: القيمة السوقية كما في ٢٠٢٠/06/٣٠م

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

4: المصاريف التشغيلية الخاصة بالربع الرابع 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 الرابع)

إجمالي التمويل كما في تاريخ 2020.١٢.3١م

سعر الوحدة السوقية كما في تاريخ 2020.١٢.3١م

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 الرابع
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وقعت األحداث التالية خالل الربع الرابع وأعلن عنها في موقع اإللكتروني لتداول وشركة الراجحي المالية:

 من تاريخ 1442/02/24هـ الموافق 2020/10/11م.
ً
1- تعيين العضو الحالي األستاذ/ مشعل بن ابراهيم الشنيفي كرئيس مجلس إدارة الصندوق - عضو مستقل وذلك اعتبارا

 من تاريخ 1442/03/22هـ 
ً
2- تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق الراجحي ريت بسبب استقالة عضو مجلس اإلدارة السيد/ عبدالعزيز السبت – عضو مجلس إدارة (عضو غير مستقل) وذلك اعتبارا

الموافق 2020/11/08م.

 من تاريخ 1442/04/17هـ الموافق 2020/12/02م.
ً
3- تعيين عضو مجلس اإلدارة السيد/ عاصم بن طارق بن حسين رقبان – عضو مجلس إدارة (عضو غير مستقل) وذلك اعتبارا

4- توقيع الراجحي ريت اتفاقية تسهيالت مصرفية متوافقة مع الضوابط الشرعية بتاريخ 1442/05/05هـ الموافق 2020/12/20م، وبقيمة 254.5 مليون ريال سعودي مع مصرف الراجحي بمدة التمويل 

تصل الى 5 سنوات.

5-حضور مدير صندوق الراجحي دعوى قضائية بتاريخ 2020/12/21م من المدعي "شركة الفوزان للتجارة والمقاوالت العامة" (بصفته مستأجر)، حيث أن موضوع الدعوى هو المطالبة بموازنة عقد إيجار 

عقار راما بالزا، نتيجة عدم انتفاعه من العين المؤجرة، حسب ادعاؤه.
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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)


