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ملخص الراجحي ريت

العائدات

75.32 مليون ريال

6.16%

صافي الربح المستهدف في 2018 

نسبة العائد المستهدف في 2018 

ُتوزَّع بشكل 

نصف سنوي

على ا�قل %90 من صافي الربح

مبلغ التوزيعات 

خصائص المحفظة 

    7.2 سنوات

99 عاما

المتوسط المرجح لفترة ا�يجار للمحفظة

مدة الصندوق 

عدد ا�صول 

13

24.66%

نسبة القرض إلى قيمة الصندوق

الربح ا�جمالي المستهدف 
قيمة ا�صول من الـتأجير لعام 2018

حسب القطاعات  حسب القطاعات 

إجمالي القيمة السوقية = 1.6 مليار ريال سعودي

التجزئة
49%

المكاتب
28%

المستودعات 
13%

التعليم 
10%

التجزئة
54%

المستودعات
 12%

التعليم 
 8%

المكاتب
 26%

يتداول في السوق المالية السعودية (تداول)

توزيع نصف سنوي
على ا�قل لـ: 90% 

من صافي الربح 

إيجارات طويلة ا�جل: المتوسط
 المرجح لفترة ا�يجار 

7.2 سنة

جميع ا�صول مدرة للدخل

مستأجرون ذو مالءة
مالية عالية

في جميع العقارات

التفاصيلالعناصر

مغلق-صندوق ريت المدرج في سوق تداولهيكلة الصندوق                            

1,000

60,000,000

10 رياالت للوحدةالقيمة االسمية للوحدة

426,701,300

42,670,130

1,621,912,690اجمالي الحجم المستهدف للصندوق                                    

795,304,790

122,200,609 إجمالي عدد الوحدات في الصندوق بعد الطرح                      
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7.2المتوسط المرجح لفترة انتهاء إيجارات أصول الصندوق         

%98.93مستوى إشغال عقارات الصندوق                                  

                                     6.16%

سيتم توزيع %90 من ربح الصندوق على أساس نصف سنويسياسة التوزيع                         

%0.80 سنوياً من إجمالي قيمة الصندوق بعد خصم المصاريفرسوم إدارة الصندوق                 

%2 رسوم االشتراك                     

االشتراك في الوحدات متاح فقط للفئات ا¹تية: 
(أ)   ا�شخاص الطبيعيون ممن يحملون الجنسية السعودية أو جنسية إحدى الدول ا�عضاء في دول مجلس التعاون الخليجي. 

(ب) المؤسسات والشركات وصناديق االستثمار وغيرها من الكيانات االعتبارية القائمة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ا�خرى. 
(ج)  ا�جانب المقيمون في المملكة العربية السعودية. 

(د)  المستثمرون ا�جانب المؤهلون بموجب القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية ا�جنبية المؤهلة في ا�وراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة   
      الهيئة بموجب القرار رقم 1-42-2015 وتاريخ 1436/7/15هـ (الموافق لـ 2015/5/4م). 

(هـ) المستثمرون ا¹خرون الذين تجيز لهم الهيئة امتالك االوراق المالية  الُمدرجة في السوق المالية السعودية.  

ستكون فترة الطرح لمدة 10 أيام عمل وستبدأ من تاريخ 2018/1/1 إلى تاريخ 2018/1/14 قابلة للتمديد

المستثمرون المؤهلون

فترة الطرح

1,222,006,090 رأس مال الصندوق

صافي العائد المستهدف في 2018

مبلغ المشترك به والمخصص (تفرض عند ا�شتراك)

قيمة ا�شتراكات العينية

مبلغ طرح الوحدات لالكتتاب ا�ولي   

الحد ا�دنى لالستثمار خالل فترة طرح الوحدات لالكتتاب ا�ولي 

الحد ا�قصى للمبلغ المستثمر خالل فترة طرح الوحدات لالكتتاب

إ

وحدة

وحدة

سنوات

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

www.alrajhi-capital.com حكام من خالل المراكز ا�ستثمارية أو الموقع ا�لكتروني لمدير الصندوق�1باالمكان الحصول على نسخة من الشروط وا



اخالء مسؤولية
تم اعداد هذا المستند من قبل شركة الراجحي المالية (مدير صندوق الراجحي ريت)، وهي شركة استثمارية تم تعريفها كشركة مرخص لها بموجب الئحة ا�شخاص المرخص لهم الصادرة من هيئة السوق المالية، 

بالترخيص رقم 07068/37، تقدم خدمات االستثمار المصرفي، وادارة االصول، والوساطة في ا�وراق المالية، والبحوث، وحفظ ا�وراق المالية. 

لقد تم اعداد هذا المستند �غراض توفير المعلومات وال يشكل عرضا لشراء أو محاولة اقناع باالكتتاب في المنتج المعروض، كما أنه يجب أال يشكل ا�ساس لالعتماد عليه في ما يتعلق بأي عقد أو التزام أيا كان 

شكله أو أي مشورة استثمارية للعميل، علما بأن الرسوم المفروضة على الصناديق كرسوم االشتراك ورسوم ا�دارة قد تنطبق.

ان الراجحي المالية تملك حصة في صندوق الراجحي ريت وقد تملك مركزÎ استثماريÐ أكبر في المستقبل أو في أوراق مالية ذات عالقة. وقد تقدم أو قدمت خالل ا�ثني عشر شهرÎ السابقة مشورة مهمة أو خدمات 

أعمال أوراق مالية لمصدر ا�وراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات عالقة.

قد يحتوي هذا المستند على معلومات مبنية على توقعات مستقبلية تم الوصول لها بموجب مجموعة من الفرضيات و المخاطر. قد يختلف ا�داء الفعلي بشكل جوهري عن المعلومات المبنية على المعلومات 

التاريخية للعقارات و التطلعات المستقبلية وذلك بسبب االختالف والتغير في الفرضيات والمخاطر المشار إليها في هذا المستند. تشمل ا�مثلة على العناصر التي من شأنها ان تحدث اختالف جوهري بين ا�داء 

المستقبلي الحقيقي والتطلعات المستقبلية لÒداء – على سبيل المثال ال الحصر- الظروف االقتصادية وقطاع العقار بشكل عام، تقلب أسعار الفائدة، توفر وتكلفة رأس المال، تقلب أسعار العملة، المنافسة في 

ذات المجال من قبل جهات اخرى، تغير في دخل العقارات وتحصيلها ونسبة ما هو مؤجر وما هو خالي من وحداتها، التغير في المصاريف التشغيلية للعقارات وتكاليف العقار والتغير في السياسات الحكومية 

والسياسة العامة واستمرار توفر التمويل الالزم لدعم أعمال "(الراجحي ريت") من عدمه، وأي مخاطر اخرى من شأنها ان تؤثر على قيمة وسعر الوحدات؛ ان الورقة المالية قد تكون غير قابله للتحويل الفوري إلى 

سيولة على انه قد يصعب على المستثمر:1) بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد .2) الحصول على معلومات موثوق بها حول قيمة الورقة المالية، او مدى المخاطر التي تكون معرضة لها. 

إن دخل الورقة المالية يمكن أن يتغير وأنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل. وعلى المستثمر االطالع على المخاطر الرئيسية لالستثمار الواردة في ا�حكام والشروط. 

ا�داء السابق للراجحي ريت ال يعكس بالضرورة العوائد المستقبلية. يجب على المستثمر عدم االعتماد على هذا المستند او على أي معلومات مبنية على تطلعات مستقبلية والمبنية على نظرة مدير الصندوق 

الحالية للمستقبل. قيمة الوحدات في الراجحي ريت ("الوحدات") والدخل الناتج عنها قابل للتغير و االرتفاع والهبوط وسعر الوحدات المطروح ال يعد التزامÐ على مدير الصندوق أو أي من شركاته التابعة. و يعد 

االستثمار في الوحدات استثمارÎ خاضعÐ لعدة مخاطر استثمارية و على سبيل المثال ال الحصر، ان قيمة الورقة المالية في حال تمويل االستثمار بها يمكن ان تتعرض النخفاض مفاجيء وكبير قد يؤدي لخسارة تساوي 

المبلغ المستثمر و أن خسارة المستثمر قد ال تقتصر على كامل المبلغ الذي استثمره أو اودعه اصًال ، وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد.

ان المعلومات المضمنة في هذا المستند، هي لغرض التعريف بهذا المنتج فقط. وينبغي على المستثمرين أخذ المشورة من مستشاريهم القانونيين والماليين أو المختصين بالضرائب، قبل االستثمار في 

المنتج المعروض، وذلك من أجل عمل قرار مستقل في ما يتعلق بمالءمة والنتائج المترتبة على أي قرار استثماري يتخذونه. و ننوه هنا، أنه ال يمكننا أن نعطي أي تأكيد بخصوص أي استثمار محدد على أنه يمكن 

أن يكون مناسبا أو مالئما أو مربحا لعميل أو للمحفظة االستثمارية لعميل محتمل. وبصفة خاصة، فان هذا المستند، لم يتم اعداده ليناسب ا�هداف االستثمارية أو الوضع المالي أو االستعداد لقبول المخاطر أو 

االحتياجات ا�خرى �ي شخص يمكن أن يتلقى و/أو يّطلع على هذا المستند. كما يجب عدم نشره خارج نطاق الوالية القضائية للمملكة العربية السعودية اذ من الممكن أن يكون توزيعه هناك مخالف للقانون. 

ويجب على ا�شخاص الذين يحصلون على هذا التقرير، أن يكونوا على دراية بمثل هذه القيود وااللتزام بأي قيود من هذا القبيل. وبقبول هذا التقرير، فان مستلم التقرير يوافق على أن يكون ملزما بالقيود 

المذكورة انفا.

والتغيير،  للتعديل  قابلة  هنا  ذكرها  يتم  التي  المعلومات  وا�حكام.  الشروط  عليه  نصت  ما  في  يكون  ذلك  في  المرجع  فإن  ريت  الراجحي  وأحكام صندوق  وشروط  المستند  هذا  بين  اختالف  أي  وجود  حال  في 

والتحديث، التدقيق، المراجعة، واالستكمال في أي وقت ودون الحاجة �ي نوع من ا�خطار والتبليغ.

ال تقدم شركة الراجحي المالية، مدرائها، موظفيها أو شركتها ا�م أو أي شركات تابعة أي ضمانات أو تعهدات أو اقرارات بشكل صريح او ضمني، كما أنها ال تفترض أي مسؤولية قانونية مباشرة أو غير مباشرة تتعلق 

بدقة، اكتمال، مناسبة المستند أو المنتج �غراض المستثمر. هذا المستند وكافة المعلومات الواردة فيه غير قابل للنسخ او التوزيع او اعادة الطباعة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من قبل شركة 

الراجحي المالية. شركة الراجحي المالية وبموجب هذا المستند ال تقدم وال يتعين النظر لها على انها تقدم أي خدمات استشارية قانونية أو مالية أو غير ذلك بموجب هذا المستند. لضمان الفهم الكامل والمناسب 

لصندوق الراجحي ريت ولقياس مدى مالئمة المنتج لرغبات المستثمر، ننصح باللجوء �شخاص مختصين مهنيÐ في مجال القانون او االستشارات المالية بحسب مقتضى الحال. 

أنشئت الراجحي المالية في عام 2008، وهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال الخدمات االستثمارية في المملكة العربية السعودية، وتوفر مجموعة شاملة من الحلول االستثمارية المبتكرة عبر خدمات الوساطة، وإدارة االصول، والمصرفية االستثمارية، وتقديم المشورة في ا�وراق 
المالية، وتقديم خدمات الحفظ. تصنف الراجحي المالية كواحد من اكبر بيوت الوساطة وأحد أكبر مدراء ا�صول في المملكة العربية السعودية. والراجحي المالية هي شركة مساهمة مقفلة مسجلة وقائمة بموجب ا�نظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتزاول أعمالها 
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تمت الموافقة على طرح وحدات صندوق الراجحي "ريت" طرحÐ عامÐ من قبل هيئة السوق المالية 
بتاريخ 1439/03/30هـ والموافق 2017/12/18م


