
 

 

 

 

 

 

 

 صندوق دراية ريت

 مغلقستثمار عقاري متداول إصندوق 

 (المالية درايةمدار من قبل شركة )
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 الصفحات

 

 

 - لحاملي الوحدات المراجع المستقل فحصتقرير 

 

 

 

 2 الموجزة األولية ركز الماليالمقائمة 

 

 

 

 3 الموجزة األولية قائمة الدخل الشامل

 

 

 

 4 الموجزة األولية العائدة لحاملي الوحدات )حقوق الملكية( صافي الموجوداتقائمة التغيرات في 

 

 

 

 5 الموجزة األولية النقدية قائمة التدفقات
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 المالية األولية الموجزة المعلومات   عن  مراجع المستقل  ال تقرير فحص  
 

 

 إىل السادة/ حاملي الوحدات 
 ريت   دراية صندوق  

 

(1 /1) 

 المقدمة 

كة    درايةبصندوق  المرفقة الخاصة  المركز الماىلي األولية  لقد قمنا بفحص قائمة   المالية )مدير الصندوق(    درايةريت )"الصندوق"( المدار من قبل شر
ي  
ي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات والتدفقات  2022يونيو    30كما ف 

ي صاف 
ات ف  م، والقوائم األولية للدخل الشامل، والقوائم األولية للتغير

ة الستة أشهر ي ذلك التاري    خ النقدية لفير
 المنتهية ف 

 
ية  واإليضاحاتالمهمة    المحاسبية  بالسياسات  ، وملخصا   المسؤولة   هي   األخرى. واإلدارة  التفسير

  وعرضها    األولية الموجزة  المالية  القوائم  هذه  إعداد   عن
 
ي المملكة العربية 34) الدوىلي للمحاسبة  لمعيار  لوفقا

" المعتمد ف  ( "التقرير الماىلي األوىلي
ي إبداء استنتاج بشأن هذه

 إىل فحصنا المال المعلومات السعودية. وتتمثل مسؤوليتنا ف 
 
 . ية األولية الموجزة استنادا

 نطاق الفحص  

 للمعيار الدوىلي الرتباطات الفحص ) 
 
مراجع المستقل للمنشأة" النفذ من قبل  ( "فحص المعلومات المالية األولية الم  2410لقد قمنا بالفحص وفقا

ي المملكة العربية السعودية. ويتألف فحص 
المالية األولية من طرح استفسارات، بشكل أساسي عل األشخاص المسؤولير   المعلومات  المعتمد ف 

ها من إجراءات الفحص. وي    ةعن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلي  ي يتم وغير
ي نطاقه من المراجعة التر

عد الفحص أقل بكثير ف 
ي الم

 للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة ف 
 
 لذلك فإنه ال يمكننا من الوصول إىل تأكيد بأننا سنصبح القيام بها وفقا

 
ملكة العربية السعودية، وتبعا

 
 
ي يمكن اكتشافها خالل أي من عمليات المراجعة عل دراية بجميع األمور ال

 وبناًء عليه، فإننا ال نبدي أي رأي مراجعة.  . مهمة التر

 

 االستنتاج  

 إىل فحصنا، فإنه لم ينم إىل علمنا ما يدعونا إىل االعتقاد بأن  
 
عدة، من جميع الجوانب  المالية األولية الموجزة المرفقة غير م  المعلومات    استنادا

 
 
ي المملكة العربية السعودية. 34لمحاسبة  ) الدوىلي للمعيار  لالجوهرية، وفقا

 ( المعتمد ف 

 

كاؤه   عن البسام وشر

 

 

 

 
 

 عبدالمجيد المهندس أحمد 

ي 
   محاسب قانون 

 477 : ترخيص رقم 
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الموجزة األولية ركز الماليقائمة الم  

م2202يونيو  30كما في   

 إيضاح 

 م2022 يونيو 30

 )غير مراجعة(

ديسمبر  31

 م2021

 )مراجعة(

 لاير سعودي لاير سعودي  

    الموجودات

    الموجودات المتداولة

 24,072,849 20,901,458 5 النقدية وشبه النقدية 

 45,500,537 48,623,488 6 ، صافيايجارات مدينة

 15,715,268 15,027,735 7 إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 8,443,417 10,703,671 8 وأرصدة مدينة أخرى ا  مصروفات مدفوعة مقدم

 93,732,071 95,256,352  المتداولة إجمالي الموجودات

    

    الموجودات غير المتداولة 

 1,567,926,588 1,561,309,017 9 صافي العقارية، اإلستثمارات

 33,065,108 32,092,887 10 المنفعة، صافيعقود 

 1,600,991,696 1,593,401,904  غير المتداولة إجمالي الموجودات

 1,694,723,767 1,688,658,256  إجمالي الموجودات

    

    المطلوبات

    المطلوبات المتداولة

 16,657,842 18,427,058  إيرادات ايجار غير مكتسبة 

 3,911,055 3,807,436 12 رسوم إدارة مستحقة

 5,249,168 7,642,505  تمويل مستحقة روفاتمص

 6,731,286 6,170,568  المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى

 4,084,149 5,916,883 13 مخصص الزكاة

 36,633,500 41,964,450  المطلوبات المتداولةإجمالي 

    

    غير المتداولة  المطلوبات

 747,982,834 747,982,834 15 طويلة األجلقروض 

 784,616,334 789,947,284  المطلوبات إجمالي 

 910,107,433 898,710,972  العائدة لحاملي الوحداتصافي الموجودات 

 107,507,035 107,507,035  وحدات مصدرة  )بالعدد(

 8.47 8.36  القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة

 8.47 8.36 11 للموجودات العائدة للوحدة العادلةالقيمة 
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   الموجزة قائمة الدخل الشامل األولية

م2202يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

  

 م2022يونيو  30

 مراجعة( )غير

 م2021يونيو  30

 مراجعة( )غير

 سعودي لاير لاير سعودي إيضاح 

    الدخل

    

 65,125,903 62,288,441  ،صافيإيرادات إيجار

 35,439 158,417  ربح غير محقق من اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل

 5,275 -  ربح محقق من اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل

 65,166,617 62,446,858  إجمالي الدخل من العمليات

    

    المصروفات

 (10,773,954) (10,504,605) 9 إستهالك اإلستثمارات العقارية روفاتمص

 (5,620,863) 2,697,923 9 في قيمة اإلستثمارات العقاريةط الهبو( مخصصعكس/ )

 (3,951,328) (3,807,436) 12 رسوم إدارة الصندوق

 (10,902,864) (13,716,273) 15 تمويل مصروفات

 (190,530) (381,417)  مهنية واستشارية روفاتمص

 (2,723,152) (1,975,681)  أتعاب ادارة الممتلكات العقارية

 (1,025,864) (972,221) 10 اطفاءات عقود منفعة

 - (2,863,923)  مصروف الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

 (1,367,012) (1,784,419)  أخرى روفاتمص

 (36,555,567) (33,308,052)  المصروفاتاجمالي 

 28,611,050 29,138,806  صافي الدخل قبل الزكاة

    

    

 (1,318,388) (1,832,734) 13 الزكاة المحملة على الفترة

 27,292,662 27,306,072  للفترة الدخلصافي 

    

 - -  الدخل الشامل اآلخر

 27,292,662 27,306,072  للفترة الشامل الدخل إجمالي
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  األولية الموجزة العائدة لحاملي الوحدات )حقوق الملكية( قائمة التغيرات في صافي الموجودات

م2202يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 

  

 م2022يونيو  30

  مراجعة( )غير

 م2021يونيو  30

 مراجعة( )غير

 لاير سعودي  لاير سعودي  

 944,532,914  910,107,433  فترةصافي قيمة الموجودات العائدة لحاملى الوحدات في بداية ال

     

 (41,282,701)  (38,702,533)  (16) إيضاح  توزيعات أرباح

 27,292,662  27,306,072  للفترة الشامل الدخل صافي

 930,542,875  898,710,972  صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في نهاية الفترة
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 الموجزة التدفقات النقدية األوليةقائمة 

 م2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

 م2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 

 م2021يونيو  30

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي  لاير سعودي  التشغيلية األنشطة

 28,611,050  29,138,806  الزكاة قبل للفترة الدخل صافي
 األنشطة من النقدية لصافي الدخل صافي لتسوية تعديالت

  :التشغيلية
 

 
 

غير المحقق من اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في  الربح

  قائمة الدخل
(158,417) 

 
(35,439) 

المحقق من اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة  الربح

  الدخل
- 

 
(5,275) 

 10,773,954  10,504,605  العقارية االستثمارات استهالك

 5,620,863  (2,697,923)  االستثمارات العقاريةانخفاض قيمة 

 1,025,864  972,221  اطفاء عقود منفعة

  37,759,292  45,991,017 

     :التشغيلية الموجودات في التغيرات

 (11,380,437)  (3,122,951)  مدينة ايجارات

 6,176  (2,260,254)  أخرى مدينة أرصدة و مقدمة مدفوعة مصروفات

     :التشغيلية المطلوبات في التغيرات

 (1,196,132)  1,769,216  ايجار غير مكتسبة  إيرادات

 (177,844)  (103,619)  مستحقة إدارة رسوم

 (52,344)  2,393,337  مستحقة تمويل روفاتمص

 512,520  (560,718)  األخرى والمطلوبات المستحقة المصروفات

 33,702,956  35,874,303  التشغيلية األنشطة من الناتج النقد صافي

     االستثمارية األنشطة

 -  (1,189,111)  االستثمارية عقارات شراء

 (28,104,358)  -  شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل

من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة  متحصالت

  الدخل
845,950 

 
1,100,000 

 (27,004,358)  (343,161)  النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  صافي

     التمويلية األنشطة

 (41,282,701)  (38,702,533)  توزيعات أرباح

 (41,282,701)  (38,702,533)  النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  صافي

     

 (34,584,103)  (3,171,391)  الفترة خالل النقدية وشبه النقدية في التغير

 42,727,649  24,072,849  الفترة بداية في النقدية وشبه النقدية

 8,143,546  20,901,458  الفترة نهاية في النقدية وشبه النقدية
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 الصندوق وأنشطته .1
 

 26الصندوق عملياته في صندوق دراية ريت )"الصندوق"( هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع الشريعة اإلسالمية. بدأ 

  .م2018مارس 

، بموجب السجل التجاري رقم سعودية شركة دراية المالية )" مدير الصندوق"(، شركة مساهمة مقفلةبل يدار الصندوق من ق

" بموجب ترخيص هيئة السوق مؤسسة سوق ماليةم ومرخصة كـ "29/04/2009هـ الموافق  04/05/1430وتاريخ  1010266977

 لمزاولة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل واإلدارة والحفظ في أعمال األوراق المالية. 08109-27المالية رقم 

رأس مال  إن .الصلة ذات واللوائح األنظمة مع يتماشى بما وحداته تداولوت السعودي )"تداول"( المالية السوق في الصندوق مدرج إن

تبدأ من تاريخ إدراج الوحدات في تداول، قابلة للتجديد لمدة مماثلة  سنة  99و مدة الصندوق  لاير سعودي، 1,075,070,350هو  الصندوق

 .وفق تقدير مدير الصندوق وبعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية

ا يتوافق مع يهدف الصندوق إلى االستثمار في أصــول عقاريــة قابلــة لتحقيق دخل تأجيري دوري داخل المملكة العربية السعودية وبم

من صافي أرباح الصندوق ⸓ 90، وتوزيع أرباح ربع سنوية بما ال يقل عن الموضحة في الشروط واألحكاماستراتيجية الصندوق االستثمارية 

 . الئحة صناديق اإلستثمار العقاريوفقا للتعليمات الخاصة ب

 

 والتغيرات في السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد    .2

 اإللتزامبيان    2-1

المعتمد في المملكة العربية  ألولي"ا التقرير المالي"( 34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
 .السعودية

 القوائممع يجب أن تقرأ جنبا إلى جنب و ،السنوية المالية القوائم فيالموجزة جميع المعلومات المطلوبة  األوليةالمالية  القوائمال تتضمن هذه 

ال تشكل بالضرورة  م2022يونيو  30إن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  .م2021ديسمبر  31المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في 

 .م2022ديسمبر  31مؤشرا على البيانات المالية في 

باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي باستثناء  كما تم تعديلها. ة،تم إعدادها على أساس مبدأ التكلفة التاريخياألولية الموجزة القوائم المالية 
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.المدرجة االستثمارات 

 اللوائح النظامية  2-2

لالئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتي تنص على المتطلبات التي يتعين على يعمل الصندوق وفق ا 
 صناديق االستثمار العقاري وصناديق االستثمار العقارية المتداولة العاملة في المملكة اتباعها.

 لعملة الوظيفية وعملة العرض ا  2-3

القوائم المالية األولية الموجزة باستخدام العملة الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق )"العملة الوظيفية"(. يتم عرض  يتم قياس البنود المدرجة في

  .وهي العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالصندوق هذه القوائم المالية بالريال السعودي

 المعامالت واألرصدة 

ت. يتم تحويل الموجودات لمعامالايخ رفي تادة لسائرف الصر اسعادام أباستخ لريال السعوديا لیإألجنبية ت ابالعمالت لمعامالل ايوتحم يت

  .والمطلوبات بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف

 سعر الصرف في قائمة الدخل الشامل. الناتجة من تحويل خسائرالو رباحاأليتم إدراج  المركز الماليفي تاريخ قائمة  كما
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 )تتمة( المحاسبية السياسات في والتغيرات اإلعداد أسس .2
 

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدةالسياسات المحاسبية و   2-4

القوائم المالية السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتطابق مع تلك المستخدمة والمفصح عنها في 

 ولكن م2022. هناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تطبق ألول مرة في عام م2021ديسمبر  31السنوية للصندوق للسنة المنتهية في 

 .للصندوق الموجزة األولية المالية القوائم على تأثير لها ليس

 يعتقد. للصندوق الموجزة األولية المالية القوائم إصدار بتاريخ بعد سارية وغير الصادرةهناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى 

الموجزة للصندوق. يعتزم الصندوق  األوليةالمالية  القوائمعلى  جوهري أثر والتفسيرات التعديالت ذهأنه لن يكون له الصندوق،مجلس إدارة 

 .إن وجدت والتفسيرات، التعديالت هذه تطبيق

 

 أحكام وتقديرات محاسبية مؤثرة .3
 

الموجزة، كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق  األوليةالمالية  القوائمعند إعداد هذه 

 .م2021ديسمبر  31المالية للسنة المنتهية في  القوائمهي نفسها المطبقة على  للتقديراتوالمصادر الرئيسية 

 األخرى اإلدارة والمصروفاتأتعاب  .4
ا إدارية بنسبة على أساس  سنوي ا من صافي قيمة أصول الصندوق.  %0.85نصف سنوي، يتقاضى مدير الصندوق للصندوق رسوم 

كما يستعيد مدير الصندوق من الصندوق أي مصروفات أخرى يتم تكبدها نيابة عن الصندوق مثل رسوم المراجعة والرسوم القانونية 

عالوة على ذلك، يتقاضى مدير الصندوق، رسوم التعامالت لمرة واحدة بمعدل  لة.وتعويضات مجلس اإلدارة والرسوم األخرى المماث

 ٪ كحد أقصى على سعر الشراء أو البيع لألصول العقارية.1

 النقدية وشبه النقدية .5

م 2022يونيو  30  

 )غير مراجعة(

 

 

 

 )غير مراجعة(

م 2021ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 )مراجعة(
 24,072,849  20,901,458  نقد لدى البنوك

  20,901,458  24,072,849 

 

 ، صافيمدينة إيجارات .6

  
م 2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 

 
م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 
 67,883,953  73,870,827  مدينة  إيجارات

 (22,383,416)  (25,247,339)  المتوقعة اإلئتمانية الخسائر مخصص

  48,623,488  45,500,537 

 ملخص حركة مخصص االئتمان أو الخسارة المتوقعة:فيما يلي 

  
  م 2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 

 
م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 
 -  (22,383,416)  السنة /الفترة بداية في الرصيد

 (22,383,416)  (2,863,923)  السنة /الفترةالمحمل خالل 

 (22,383,416)  (25,247,339)  السنة /الفترة نهاية في الرصيد
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 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .7
 

 السوقية القيمة التكلفة الوحدات عدد مدير الصندوق (مراجعة)غير  م2022 يونيو 30

 15,027,735 14,700,000 91,516.46 الراجحي المالية صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع

 

 السوقية القيمة التكلفة الوحدات عدد مدير الصندوق )مراجعة( م2021 ديسمبر 31

 15,715,268 15,545,950 96,404.64 الراجحي المالية صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع

 

 مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى .8

  
م 2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 

 
م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 
 641,742  949,284  مقدما   مدفوعة مصاريف

 7,458,113  8,856,305  المستحقة المضافة القيمة ضريبة

 343,562  898,082  مقدما مدفوعة ايجارات

  10,703,671  8,443,417 

 

 ، صافي ستثمارات العقاريةاإل .9

 المجموع  المباني  راضي األ  

       التكلفة

 1,712,698,026  869,059,259  843,638,767  الفترة بداية فيالرصيد 

 1,189,111  1,189,111  -  الفترةاإلضافات خالل 

 1,713,887,137  870,248,370  843,638,767  م2022 يونيو 30 في كماالرصيد 

       اإلستهالك المتراكم

 76,317,535  76,317,535  -  الفترة بداية فيالرصيد 

 10,504,605  10,504,605  -  الفترةالمحمل على 

 86,822,140  86,822,140  -  م2022 يونيو 30 في كماالرصيد 

       القيمة في لهبوطا

 68,453,903  68,453,903  -  الفترة بداية فيالرصيد 

 (2,697,923)  (2,697,923)  -  عكس مخصص الهبوط في القيمة

 65,755,980  65,755,980  -  م2022 يونيو 30 في كماالرصيد 

       

       القيمة الدفترية

 1,561,309,017  717,670,250  843,638,767  م2022 يونيو 30في  كماالرصيد 

 1,567,926,588  724,287,821  843,638,767  م2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 )تتمة( ، صافي ستثمارات العقاريةاإل .9

 وهي كاألتي: رعقا 25 مناالستثمارات العقارية  تتكون

 سمارت تاور: عقار مكتبي وتجزئة في حي العليا في الرياض. برج -

 : مجمع سكني مغلق في حي روضة الخالدية في الجبيل.السكنيمجمع الجبيل فيوز -

 مستودعات الميناء: ثالثة مستودعات وملحقاتها )مكاتب إدارية وخدمية( في حي الميناء في الدمام.مجمع  -

 تجاري في حي المونسية في الرياض.: عقار التجاري سيتي اليف بالزامجمع  -

 براج متون: عقار فندقي ويقع في بحي العليا في الرياض.أ -

 مجمع الفنار التجاري: عقار تجاري في حي الراكة في الخبر. -

 مجمع جراند )أ( السكني: عقار سكني متكامل يقع في حي األنوار في الدمام. -

 ع بحي الوادي في جده.مبني سكني ويق مستودعات حي الوادي: يمثل مستودع -

 مكتبي بحي الضباط في الرياض. -مركز الستين التجاري: عقار تجاري -

 مجمع جراند )ب( التجاري: عقار تعليمي، ويقع في حي األنوار في الدمام. -

 : أربعة مباني سكنية تقع في ثالث أحياء متجاورة في شمال الجبيل.في الجبيل لموظفينامباني سكن  -

 الدمام: مبنيين سكنيين للعمال ويقعان في منطقة الميناء الدمام.في  لعمالامباني سكن  -

 الخبر: مبني سكني للعمال بحي الثقبة في الخبر.       في لعمال امبني سكن  -

 مبنى الخلجية لألعمال: مبنى تجاري ومكتبي يقع في حي الروابي في الخبر. -

 فظة الدرعية.محاالتربية والمهارات العالمية: مبنى تعليمي ويقع ب مدرسة -

 في الرياض. خنشليلةمركز رسيل الطبي: مبنى لمركز طبي ويقع بحي  -

 : مبنى إداري ومكتبي يقع في حي الزهراء في جده.ة المكتبيبرج جد -

 مستودعات السلي: مجموعة من المستودعات المسورة وتقع بحي السلي في الرياض.مجمع  -

 اثنين تقع في حي الخالدية الشمالية في الدمام. : مستودعين(1) الخالديةحي مستودعات  -

 : ثالث مباني سكنية في حي الميناء في الدمام.(2) في الدمامالعمال سكن  مباني -

 : مستودع يقع في حي السروات في جده.مستودعات الخمرة في جدة -

 (: مستودع يقع في حي العزيزية في الرياض.1العزيزية ) ات حيمستودع -

 : مستودع يقع في حي الخالدية في الدمام.(2) لديةالخا ات حيمستودع -

 (: مستودع يقع في حي العزيزية في الرياض2العزيزية ) ات حيمستودع -

 مستودعات الشرق: مستودعات تقع في حي السلي في الرياضمجمع  -
 

سنة. يتم احتساب اإلهالك على القيمة القابلة لإلهالك أي  40لدى الصندوق سياسة تحميل استهالك المباني على فترة   9-1

 التكلفة ناقص القيمة المتبقية.

"( بإستثناء العقارات المرهونة بضمان الحصول ةحفظ الدراية العقارية )"الشركجميع العقارات مسجلة بإسم شركة   9-2

بهذه العقارات لملكية االنتفاع بالصندوق وال يملك أي حصص مسيطرة وال يسبب  ة(. تحتفظ الشرك14على قروض )ايضاح 

 أي مخاطر على العقارات.

يقوم مدير الصندوق بشكل دوري بمراجعة عقاراته االستثمارية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر الهبوط في قيمة    9-3

األصول. يتم اعتبار الهبوط االنخفاض في القيمة بالمبلغ الذي تتجاوز القيمة الدفترية للعقارات اإلستثمارية قيمتها القابلة 

ا تكلفة البيع لإلسترداد، وهي األعلى من القيمة العاد م، وفقا 2021ديسمبر  31استخدامه. كما في  وقيمةلة للموجودات ناقص 

، تم عكس جزء من م2022يونيو  30كما في  لتقارير التقييم الدورية التي قدمها خبراء التقييم المستقلون عن الصندوق

 مليون لاير سعودي. 2.7ي القيمة المسجل في السنوات السابقة بقيمة اإلنخفاض ف

من القيم العادلة بناء  على مدخالت أساليب التقييم  3تم تصنيف متوسط القيمة العادلة للعقارات االستثمارية على المستوى 

 المستخدمة.
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 عقود المنفعة، صافي .10

  

 م2022يونيو  30

  )غير مراجعة(

م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

     التكلفة

 51,779,858  51,779,858  السنة /الرصيد في بداية الفترة

 -  -  السنةاإلضافات خالل الفترة/ 

 51,779,858  51,779,858  السنة /الرصيد في نهاية الفترة

     

     االطفاء المتراكم

 (16,136,838)  (18,714,750)  السنةالرصيد في بداية الفترة/ 

 (2,577,912)  (972,221)  السنةالمحمل على الفترة/ 

 (18,714,750)  (19,686,971)  السنة /الرصيد في نهاية الفترة

     

     القيمة الدفترية

 33,065,108  32,092,887  السنة /الرصيد في نهاية الفترة
 

 كاآلتي:  بيانهو تتكون عقود المنفعة من عقار

 التجاري: مركز تسوق في األحساء.مجمع ذا فالي  -

 

 بالقيمة العادلةوعقود المنفعة أثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس االستثمارات العقارية  .11

 
الصادرة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، يقوم مدير الصندوق بتقييم  العقاري اإلستثمارصناديق  لالئحةوفقا  

ثنين بواسطة مقيمين مستقلين. كما هو موضح في شروط وأحكام الصندوق، يتم اإلفصاح ابمتوسط تقييمين العقارية الصندوق  أصول

، يتم إدراج اإلستثمارات للسياسة المحاسبية للصندوقعن صافي قيمة الموجودات على أساس القيمة السوقية المتاحة. إال أنه وفقا  

نخفاض إن وجد في هذه القوائم المالية. وبالتالي يتم اإلفصاح عن القيمة بالتكلفة ناقص اإلستهالك المتراكم و اإل وعقود المنفعة العقارية

 العادلة أدناه لغرض الحصول على المعلومات ولم يتم احتسابها في دفاتر الصندوق.

 21شري شركة فاليو اكسبرت، شركة سنيتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية وعقود المنفعة من قبل مقيمين لكل أصل، وهم 

)مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقييمين المعتمدين( وفيما يلي تقييم االستثمارات العقارية و عقود  إسنادالسعودية،. وشركة 

 :م2022يونيو  30المنفعة كما في 

 المتوسط  المقيم الثاني  المقيم األول )غير مراجعة( م2220يونيو  30

 1,559,973,254  1,538,912,007  1,581,034,500 االستثمارات العقارية

 33,630,650  30,500,000  36,761,300 عقود المنفعة

 1,593,603,904  1,569,412,007  1,617,795,800 اإلجمالي
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 )تتمة( بالقيمة العادلة وعقود المنفعة أثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس االستثمارات العقارية .11

 

 المتوسط  المقيم الثاني  المقيم األول )مراجعة( م1220ديسمبر  31

 1,565,831,911  1,547,045,921  1,584,617,900 االستثمارات العقارية

 35,801,550  35,200,000  36,403,100 عقود المنفعة

 1,601,633,461  1,582,245,921  1,621,021,000 اإلجمالي

 

 وعقود المنفعة.استخدمت اإلدارة المتوسط للتقييمين لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 

مع األخذ بالحسبان مجموعة من العوامل بما في ذلك مساحة ونوع العقار وأساليب التقييم  وعقود المنفعة تم تقييم االستثمارات العقارية

 الدخل حسب أسعار السوقفيها التحليل المالي وتقسيم قطع األرض وطريقة التكلفة وطريقة  باستخدام مدخالت غير ملحوظة بما

 . فيما يلي تحليل القيمة العادلة لالستثمارات العقارية مقابل التكلفة:  خصم التدفقات النقديةوطريقة 

 

 م2022يونيو  30

  )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

    

على متوسط  المقدرة لالستثمارات العقارية  وعقود المنفعة بناء  القيمة العادلة 

 1,593,603,904 مين المستخدمين يالتقي
 

1,601,633,461 

    القيمة الدفترية:   يخصم

1,561,309,017) االستثمارات العقارية

) 

 (1,567,926,588) 

 (33,065,108)  (32,092,888) المنفعةعقود 

 641,765  201,999 في القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية الزيادة

 107,507,035 الوحدات المصدرة )بالعدد(
 

107,507,035 

 0.002 الحصة االضافية للوحدة من القيمة العادلة المقدرة 
 

0.0059 

 صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات :

 

 م2022يونيو  30

  )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

    

صافي قيمة الموجوادات العائدة لحاملي الوحدات كما في القوائم المالية قبل 

 910,107,433  898,710,972 تعديل القيمة العادلة

 641,765  201,999 الزيادة في القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية

صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات على أساس القيمة العادلة 

 910,749,198  898,912,971 لإلستثمارت العقارية 

 :لكل وحدةصافي قيمة الموجودات 

 

 م2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31 

 )مراجعة(

    

القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة كما في القوائم المالية قبل تعديل 

 8.36 القيمة العادلة

 

8.47 

 0.0059  0.002 اإلضافية للوحدة على أساس القيمة العادلة القيمة

 8.47  8.36 القيمة السوقية للموجودات العائدة للوحدة
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 مع األطراف ذات العالقةو األرصدة المعامالت  .12
يتعامل  شركة اإلنماء لإلستثمار )أمين الحفظ(.و شركة دراية المالية )مدير الصندوق(،تتضمن األطراف ذات العالقة للصندوق 

الصندوق في السياق االعتيادي لألعمال مع األطراف ذات العالقة. معامالت األطراف ذات العالقة تحكمها قيود اللوائح الصادرة من 

 .المالية. كافة المعامالت مع األطراف ذات العالقة معتمدة من مجلس إدارة الصندوقهيئة السوق 

 واألرصدة الناتجة عنها: فترةفيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي قام بها الصندوق خالل ال

 الطرف ذو العالقة

طبيعة 

 المعامالت
 قيمة المعامالت خالل الفترة

  الرصيد الختامي

 )دائن( \ مدين

  

 م2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

يونيو  30

 م2021

 )غير مراجعة(

يونيو  30

 م2022

 )غير مراجعة(

 م2021 ديسمبر 31

 )مراجعة(

 (3,911,055) (3,807,436) 3,951,328 3,807,436 إدارة رسوم المالية دراية شركة

 (120,000) (60,000) 60,000 60,000 حفظ رسوم لإلستثمار اإلنماء شركة

 

 الزكاة .13

 

 فيما يلي حركة مخصص الزكاة:

 

 م2022يونيو  30

  )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

    

 2,287,195  4,084,149 السنة /الفترةالرصيد في بداية 

 1,796,954  1,832,734 السنة /الفترةالمكون خالل 

 -  - خالل الفترة/ السنة  المدفوع

 4,084,149  5,916,883 السنة الفترة/ الرصيد في نهاية

 

 دوات المالية حسب الفئةاأل .14
 

 القيمة العادلة  التكلفة المطفأة (مراجعةم )غير 2022 يونيو 30

 لاير سعودي  لاير سعودي المالي مركزالموجودات كما في قائمة ال

    

 -  20,901,458 النقدية وشبه النقدية 

 -  48,623,488 ايجارات مدينة

 15,027,735  - إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 -  10,703,671 وأرصدة مدينة أخرى ا  مصروفات مدفوعة مقدم

 15,027,735  80,228,617 اإلجمالي

 

 القيمة العادلة  التكلفة المطفأة م )مراجعة(2021ديسمبر  31

 لاير سعودي  لاير سعودي المالي مركزالموجودات كما في قائمة ال

    

 -  24,072,849 النقدية وشبه النقدية 

 -  45,500,537 ايجارات مدينة

 15,715,268  - إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 -  8,443,417 وأرصدة مدينة أخرى ا  مصروفات مدفوعة مقدم

 15,715,268  78,016,803 اإلجمالي
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  القروض .15

مليون لاير سعودي من بنك الرياض  168م، حصل الصندوق على قرض طويل األجل بقيمة 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

لمدة سبع سنوات. يتحمل القرض عمولة متغيرة وتدفع العمولة على مدى مدة القرض على أساس نصف سنوي. إن القروض مضمونة 

فيوز السكني، مجمع مستودعات الميناء، مجمع سيتي اليف بالزا التجاري، أبراج متون، مجمع برهن العقارات التالية )مجمع الجبيل 

الفنار التجاري، مجمع جراند )أ( السكني، مستودعات حي الوادي، مركز الستين التجاري، مجمع جراند )ب( التجاري، مباني سكن 

لعمال في الخبر، مبنى الخليجية لألعمال، مركز رسيل الطبي، مدرسة الموظفين في الجبيل، مباني سكن العمال في الدمام، مباني سكن ا

(، 2(، مباني سكن العمال في الدمام )1التربية والمهارات العالمية، برج جدة المكتبي، مجمع مستودعات السلي، مستودعات الخالدية )

(، مجمع مستودعات الشرق(. تم إدراج 2(، مستودعات حي العزيزية )1مستودعات الخمرة في جدة، مستودعات جي العزيزية )

 م وتظهر في بند المطلوبات.2022 يونيو 30المنتهية في  الفترةمصاريف التمويل المستحقة عن 

مليون لاير سعودي من بنك الراجحي  لمدة سبع سنوات.  يحمل القرض عمولة متغيرة  105.5كما حصل الصندوق على قرض بقيمة 

وتدفع العمولة على مدى مدة القرض على أساس نصف سنوي. إن القرض مضمون برهن لعقار برج سمارت تاور. تم إدراج مصاريف 

 م وتظهر في بند المطلوبات.2022 يونيو 30ي المنتهية ف الفترةالتمويل المستحقة عن 

إعادة رهن العقارات اإلستثمارية  سيتمك الراجحي، وبموجب ذلك تم تحويل قروض بنك الرياض إلى بنم 2022يونيو  28بتاريخ 

 لصالح بنك الراجحي.المرهونة 

  الرصيد كما في  

 مصروف العمولة

 خالل الفترة المنتهية في 

القرضطبيعة  نوع القرض  م2022يونيو  30  

 

م1220ديسمبر  31 م2202 يونيو 30   م1220يونيو  30   

 10,902,864 13,716,273  747,982,834 747,982,834 طويل األجل تورق

    747,982,834 747,982,834  13,716,273 10,902,864 

 

 أرباح توزيعات .16
 

م 2020 ديسمبر 31عن الفترة المنتهية في  الوحدات حامليم، وافق مدير الصندوق على توزيع أرباح على 2021 يناير 3بتاريخ  -

 .لاير سعودي لحاملي وحداته  21,930,435لاير سعودي لكل وحدة بمبلغ إجمالي  0.204بمبلغ 

م 2021 مارس 31عن الفترة المنتهية في  الوحدات حامليم، وافق مدير الصندوق على توزيع أرباح على 2021 إبريل 1بتاريخ  -

 .لاير سعودي لحاملي وحداته  19,351,266لاير سعودي لكل وحدة بمبلغ إجمالي  0.180بمبلغ 

م 2021يونيو  30عن الفترة المنتهية في  الوحدات حامليم، وافق مدير الصندوق على توزيع أرباح على 2021يوليو  1بتاريخ  -

 لاير سعودي لحاملي وحداته.  19,351,266وحدة بمبلغ إجمالي  لاير سعودي لكل 0.180بمبلغ 

م 2021 سبتمبر 30عن الفترة المنتهية في  الوحدات حامليم، وافق مدير الصندوق على توزيع أرباح على 2021 أكتوبر 3بتاريخ  -

 لاير سعودي لحاملي وحداته.  19,351,266لاير سعودي لكل وحدة بمبلغ إجمالي  0.180بمبلغ 

م 2021 ديسمبر 31عن الفترة المنتهية في  الوحدات حامليم، وافق مدير الصندوق على توزيع أرباح على 2022 يناير 2بتاريخ  -

 لاير سعودي لحاملي وحداته.  19,351,266لاير سعودي لكل وحدة بمبلغ إجمالي  0.180بمبلغ 

م 2022 مارس 30عن الفترة المنتهية في  الوحدات حامليم، وافق مدير الصندوق على توزيع أرباح على 2022 إبريل 3بتاريخ  -

 لاير سعودي لحاملي وحداته.  19,351,266لاير سعودي لكل وحدة بمبلغ إجمالي  0.180بمبلغ 

من صافي أرباح ⸓ 90ما ال يقل عن أرباح ربع سنوية بتوزيع يهدف الصندوق إلى ( ، 1إيضاح وفقا  لشروط وأحكام الصندوق )

عن  يقوم مدير الصندوق بتوزيع األرباح على أساس النقد الناتج من العمليات حيث يتم احتساب النقد الناتج من العمليات الصندوق.

 الشامل الدخلقائمة إلى صافي األرباح كما هو مذكور في قارية واإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات الع طريق إضافة تكلفة االستهالك 

  .م2022يونيو  30حتى  الفترة لخال
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 األحداث الالحقة .17
م 2022يونيو  30عن الفترة المنتهية في  الوحدات حامليم، وافق مدير الصندوق على توزيع أرباح على 2022يوليو  3بتاريخ  -

 لاير سعودي لحاملي وحداته.  19,351,266بمبلغ إجمالي لاير سعودي لكل وحدة  0.180بمبلغ 

 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية .18

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ 

 العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام تتم إما:  القياس. يعتمد قياس القيمة

 

 في السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات، أو •

 في حالة عدم وجود سوق رئيسية، في السوق األكثر فائدة للموجودات أو المطلوبات. •

 يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات  التي يتم االعتراف بالقيمة العادلة لها أو اإلفصاح عنها ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، بناء

 على أدنى مستوى من المدخالت المهمة لقياس القيمة العادلة ككل، وذلك على النحو التالي: 

 

عدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة التي يمكن هي األسعار المقتبسة )غير الم 1مدخالت المستوى  •

 للمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس؛ 

يمكن مالحظتها بالنسبة للموجودات  1هي مدخالت أخرى غير األسعار المعروضة المدرجة في المستوى  2مدخالت المستوى  •

 أو المطلوبات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ 

 للموجودات أو المطلوبات. غير قابلة للرصدهي مدخالت  3مدخالت المستوى  •

 

م، األدوات المالية للصندوق تشمل النقدية وشبه النقدية، وإيجارات مدينة رسوم إدارة مستحقة، مصاريف 2022 يونيو 30كما في 

تمويل مستحقة، مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة، المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى وقروض طويلة األجل. باستثناء 

الربح أو الخسارة، جميع األدوات المالية تقاس بالتكلفة المطفأة وقيمتها الدفترية مقاربة االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 لقيمتها العادلة. االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة محتفظ بها بالمستوى الثاني للتسلسل الهرمي للقيمة

ثمارات، تحتاج اإلدارة إلستخدام صافي قيمة الموجودات للصناديق بناء على بيانات السوق العادلة. لتحديد القيمة العادلة لمثل هذه االست

 م.2021ديسمبر  31التي يمكن مالحظتها. لم يكن هناك تحويالت من المستوى األول والثاني والثالث خالل السنة المنتهية في 

 

 التقارير القطاعية .19

 
 في المملكة العربية السعودية.ثماري وحق انتفاع واحد إستعقار  25استثمر الصندوق في 

 عن قطاعات التشغيل بطريقة تتفق مع التقارير الداخلية التي يستخدمها متخذ القرار التشغيلي. اإلفصاحيتم 

ارات تخصيص مدير الصندوق مسؤول عن محفظة الصندوق بأكملها ويعتبر أن األعمال التجارية لديها قطاع تشغيلي واحد. وتستند قر

 األصول إلى استراتيجية استثمارية واحدة متكاملة، ويتم تقييم أداء الصندوق كقطاع واحد.

 

 خر يوم تقييم آ   .20

 .(م2021يونيو  30 ) م2022يونيو  30 هو فترةتقييم للكان آخر يوم 

 تصنيف األرقام المقارنة إعادة .21

 إعادة التصنيف في القوائم المالية المقارنة  لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.خالل هذه الفترة، أجرى الصندوق بعض عمليات 

 االولية الموجزةاعتماد القوائم المالية    .22

 )الموافق م2022 أغسطس 25 من قبل مجلس إدارة الصندوق فياألولية الموجزة إلصدارها  تمت الموافقة على هذه القوائم المالية
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