صندوق دراية ريت
صندوق استثمار عقاري متداول
مدار من قبل شركة دراية المالية
القوائم المالية
للفترة من  26مارس ( 2018تاريخ اإلدراج) إلى  31ديسمبر 2018

صندوق دراية ريت
قائمة الموجودات و المطلوبات
كما في  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ باللاير السعودي)
إيضاح
الموجودات
الموجودات المتداولة
النقدية وشبه النقدية
ايجارات مدينة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل
مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
إجمالي الموجودات المتداولة

6

كما في  31ديسمبر 2018

21,881,009
15,273,746

7

6,612,306

8

41,231,680
84,998,741

الموجودات غير المتداولة
اإلستثمارات العقارية ،صافي
عقود المنفعة ،صافي

9

1,440,504,316

10

46,245,165

إجمالي الموجودات غير المتداولة

1,486,749,481

إجمالي الموجودات

1,571,748,222

المطلوبات
المطلوبات المتداولة
إيرادات ايجار غير مكتسبة
رسوم إدارة مستحقة
مصاريف تمويل مستحقة
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى
إجمالي المطلوبات المتداولة

13

23,164,375
4,604,134
7,139,082

13

3,132,007
1,957,065
39,996,663

المطلوبات غير المتداولة
قروض طويلة األجل
اجمالي المطلوبات

510,126,579

صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات

1,061,621,643

وحدات مصدرة (بالعدد)
القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة
القيمة العادلة للموجودات العائدة للوحدة

107,507,035

15

470,129,916

9.87

12

9.95

تشكل االيضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )20جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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صندوق دراية ريت
قائمة الدخل الشامل
للفترة من  26مارس  ( 2018تاريخ اإلدراج) إلى  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ باللاير السعودي)

إيضاح

للفترة
من  26مارس  ( 2018تاريخ
اإلدراج) إلى  31ديسمبر 2018
83,923,138

إيرادات إيجار
الربح من اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل
دخل عموالت ودائع ألجل
إجمالي الدخل من العمليات

11

407,906
180,878
84,511,922
()7,053,828

رسوم إدارة الصندوق
مصاريف تمويل
مصاريف مهنية واستشارية

()1,298,690

تكاليف ما قبل التشغيل

()1,191,446

أتعاب ادارة الممتلكات العقارية

()1,522,346

()12,573,524

10

اطفاءات عقود منفعة

()5,534,693

مصاريف أخرى

()4,130,240

اجمالي مصاريف العمليات

()33,304,767

النقد من العمليات

51,207,155

9

مصاريف إستهالك اإلستثمارات العقارية

()14,740,345

صافي دخل الفترة

36,466,810

الدخل الشامل األخر

-

صافي الدخل الشامل للفترة

36,466,810

تشكل االيضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )20جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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صندوق دراية ريت
قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات
للفترة من  26مارس  ( 2018تاريخ اإلدراج) إلى  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ باللاير السعودي)

إيضاح

صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملى الوحدات في بداية الفترة

للفترة
من  26مارس  ( 2018تاريخ
اإلدراج) إلى  31ديسمبر 2018

-

التغيرات من معامالت الوحدات:
إصدار وحدات  -بالحصول على مقابل النقد

378,344,210

إصدار وحدات  -بالحصول على مقابل عيني

696,726,140

قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في نهاية الفترة

1,075,070,350

17

توزيعات أرباح
صافي الدخل الشامل للفترة

)(49,915,517
36,466,810

صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في نهاية الفترة

1,061,621,643

ملخص بالمعامالت في الوحدات للفترة على النحو التالي:
للفترة
من  26مارس  ( 2018تاريخ
اإلدراج) إلى  30يونيو 2018
عدد الوحدات بداية الفترة
إصدار وحدات  -بالحصول على مقابل النقد
إصدار وحدات  -بالحصول على مقابل عيني

37,834,421
69,672,614

عدد الوحدات في نهاية الفترة

107,507,035

تشكل االيضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )20جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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صندوق دراية ريت
قائمة التدفقات النقدية
للفترة من  26مارس  ( 2018تاريخ اإلدراج) إلى  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ باللاير السعودي)
للفترة
من  26مارس  ( 2018تاريخ
اإلدراج) إلى  31ديسمبر 2018
األنشطة التشغيلية
صافي الدخل للفترة

36,466,810

تعديالت لتسوية صافي الدخل لصافي النقدية من األنشطة التشغيلية:
الربح غير المحقق من اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل
استهالك االستثمارات العقارية
اطفاء عقود منفعة

()362,306
14,740,345
5,534,693
56,379,542

التغيرات في الموجودات التشغيلية:
ايجارات مدينة
مصروفات مدفوعة مقدمة و أرصدة مدينة أخرى
التغيرات في المطلوبات التشغيلية:
إيرادات ايجار غير مكتسبة
رسوم إدارة مستحقة
مصاريف تمويل مستحقة
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى

23,164,375
4,604,134
7,139,082
3,132,007
1,957,065

صافي النقد المحصل من األنشطة التشغيلية

39,870,779

األنشطة االستثمارية
شراء عقارات االستثمارية
شراء عقود منغعة
شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل

()1,309,744,662
()41,275,164
()6,250,000

()15,273,746
()41,231,680

()1,357,269,826

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
اصدار وحدات
توزيعات أرباح
قروض طويلة األجل

1,015,995,307
()49,915,517
373,200,266

صافي النقد المحصل من األنشطة التمويلية

1,339,280,056

التغير في النقدية وشبه النقدية خالل الفترة
النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

21,881,009
-

النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة
المعامالت غير النقدية
شراء االستثمار من خالل االشتراك في وحدات في الصندوق
عقود منفعة
قروض طويلة األجل

21,881,009
145,500,000
10,504,694
96,929,650

تشكل االيضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )20جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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صندوق دراية ريت
ايضاحات حول القوائم المالية
للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ باللاير السعودي)
 )1الصندوق وأنشطته
صندوق دراية ريت ("الصندوق") هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع الشريعة اإلسالمية .بدأ الصندوق عملياته في  26مارس
.2018
شركة دراية المالية (" مدير الصندوق") ،شركة سعودية مساهمة مقفلة ،بموجب السجل التجاري رقم  1010266977وتاريخ 1430/05/04
هـ الموافق  2009/04/29م ومرخصة كـ "شخص مرخص" بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم  08109-27لمزاولة نشاط التعامل
بصفة أصيل ووكيل واإلدارة والحفظ في أعمال األوراق المالية.
إن الصندوق مدرج في السوق المالية السعودي ("تداول") ويتم التداول في وحداته بما يتماشى مع األنظمة واللوائح ذات الصلة .إن رأس مال
الصندوق هو  1,075,070,350لاير سعودي ،و مدة الصندوق  99سنة تبدأ من تاريخ إدراج الوحدات في تداول ،قابلة للتجديد لمدة مماثلة
وفق تقدير مدير الصندوق وبعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية.
يهدف الصندوق إلى االستثمار في أصــول عقاريــة قابلــة لتحقيق دخل تأجيري دوري داخل المملكة العربية السعودية وبما يتوافق مع استراتيجية
الصندوق االستثمارية  ،وتوزيع أرباح ربع سنوية بما ال يقل عن  %90من صافي أرباح الصندوق وفقا للتعليمات الخاصة بصناديق اإلستثمار
العقارية المتداولة.
وفقًا لشروط وأحكام الصندوق ،تم تحويل إستثمارات عقارية بقيمة  145,500,000لاير سعودي وعقد منفعة بقيمة  10,504,694لاير
سعودي حيث يتضمن ذلك المبلغ قروض بقيمة  96.929,650لاير سعودي من صندوق دراية للدخل العقاري إلى الصندوق في تاريخ اإلدراج.
تم تنفيذ المعامالت المذكورة باإلشتراك في وحدات الصندوق من قبل مالكي وحدات صندوق دراية للدخل العقاري.

 )2اللوائح النظامية
يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار العقاري ("اللوائح") و التعليمات الخاصة بصناديق اإلستثمار العقاري المتداول ("التعليمات") و
المنشورة من قبل هيئة السوق المالية والتي تبين المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق العقارية و المتداولة في المملكة العربية السعودية
إتباعها.

 )3أسس اإلعداد
أ -بيان األلتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

ب -أساس القياس و العملة الوظيفية وعملة العرض
تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل حيث يتم قياسها بالقيمة
العادلة بإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي ،وتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية للصندوق.

ج -األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية من االدارة القيام باستخدام أحكام وتقديرات وإفتراضات من شأنها أن تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات والدخل
والمصروفات و اإلفصاحات المرفقة و اإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة .قد يؤدي عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات إلى نتائج تتطلب
تعديالت جوهرية للقيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تؤثر في الفترات المستقبلية.
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صندوق دراية ريت
ايضاحات حول القوائم المالية
للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ باللاير السعودي)
 )3أسس اإلعداد (تتمة)
ج -األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(
إن عدم التأكد من االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقدير في تاريخ التقرير  ،والتي لها خطر ﮐبير في
إحداث تعديل جوهري للقيمة الدفترية لﻸصول والمطلوبات خالل الفترة المالية الالحقة تم وصفها أدناه .اعتمد الصندوق في افتراضاته و تقديراته
على المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية .إن الحاالت و اإلفتراضات الحالية قابلة للتطوير مستقبال قد تطرأ التغيرات نتيجة لتغيرات
السوق أو الحاالت الناتجة خارج سيطرة الصندوق  .مثل هذه التغيرات تنعكس على اإلفتراضات عندما تحدث.

االستمرارية
قامت إدارة الصندوق بإجراء تقييم لقدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة وهي مقتنعة بأن الصندوق لديه الموارد الالزمة لالستمرار
العمل في المستقبل .وعالوة على ذلك ،ال تدرك اإلدارة وجود أي شكوك جوهرية قد تلقي بظالل من الشك على قدرة الصندوق على االستمرار
كمنشأة عاملة .لذلك ،تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.

انخفاض قيمة األصول غير المالية
تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية في نهاية كل تاريخ تقرير مالي أو بشكل أكثر تكرارا لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على
انخفاض القيمة .في حالة وجود مثل هذا المؤشر ،يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده لﻸصل.
يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية لﻸصل أو وحدة توليد النقد المبلغ القابل لالسترداد .المبلغ القابل لالسترداد ألصل أو
صا تكاليف البيع .عند تقييم القيمة المستخدمة  ،يتم خصم التدفقات
لوحدة توليد النقد هو القيمة األكبر من القيمة في االستخدام أوقيمته العادلة ناق ً
النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر
الخاصة باألصل .إن القيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع تعتمد على أسعار السوق القابلة للمالحظة أواألسعار المقدرة للموجودات المماثلة أو إذا لم
تكن هناك أسعار تقديرية للموجودات المماثلة متاحة  ،فيعتمد ذلك على حسابات التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة.

القيمة المتبقية و العمر اإلنتاجي لإلستثمارات العقارية
تحدد إدارة الصندوق القيمة المتبقية المقدرة واألعمار اإلنتاجية للعقارات اإلستثمارية لحساب اإلهالك .يتم تحديد هذه التقديرات بعد النظر في
االستخدام المتوقع للموجودات أو التقادم الفعلي .ستقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويًا وسيتم تعديل رسوم االستهالك
المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

الخسائر االئتمانية المتوقعة
إن قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة هو مجال يتطلب استخدام نماذج معقدة وافتراضات هامة
حول الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني.

هناك عدد من األحكام الهامة المطلوبة أيضا في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة ،مثل:
• تحديد معايير للزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان؛
• اختيار النماذج المناسبة واالفتراضات لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛
• إنشاء عدد ووزن نسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات/األسواق وما يرتبط بها من خسائر ائتمانية
متوقعة؛ و
• إنشاء مجموعة من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.

7

صندوق دراية ريت
ايضاحات حول القوائم المالية
للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ باللاير السعودي)
 )4ملخص السياسات المحاسبية الهامة
السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية موضحة أدناه.

النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية و شبه النقدية من النقد في الحسابات الجارية لدى البنك محلي أقل من  3أشهر .يتم قياس النقدية وشبه النقدية بالتكلفة المطفأة في
قائمة الموجودات والمطلوبات.

ايجارات مدينة
يتم االعتراف األولي بالذمم المدينة بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعامالت المباشرة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة
معدل الفائدة الفعلي .يتم عادة قياس مخصص االنخفاض في الذمم المدينة بقيمة مساوية لخسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى العمر.

استثمارات عقارية
يتم تسجيل العقارات المحتفظ بها لتنمية رأس المال و /أو لالستفادة من إيجاراتها "كاستثمارات عقارية" .تدرج االستثمارات العقارية بالتكلفة
مخصوما ً منها االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة .يتم احتساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت .يتم استهالك التكلفة
مخصوما ً منها القيمة المتبقية لالستثمار العقاري على مدى العمر اإلنتاجي أو مدة الصندوق أي  40سنة.
تخضع القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للمراجعة والتعديل عند الضرورة في حال تجاوزت القيمة الدفترية لﻸصل قيمته القابلة لالسترداد .وفي
هذه الحالة يجب تسجيله مباشرة بقيمته القابلة لالسترداد .تدرج عائدات رأس المال الناتجة عن االستبعاد بالصافي في قائمة الدخل إذا نشأت نتيجة
لتجاوز قيمة بيع األصل قيمته الدفترية.ويتم تسجيلها بالصافي في قائمة الدخل.

عقود المنفعة
يتم تسجيل عقود المنفعة بالتكلفة مخصوما منها اإلطفاء المتراكم وأية خسائر إنخفاض في القيمة .يتم إحتساب اإلطفاء بإستخدام طريقة القسط
الثابت على سنة العقد.

انخفاض قيمة األصول غير المتداولة
تتم مراجعة العقارات للتأكد من انخفاض قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد.
يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لﻸصل المبلغ الممكن استرداده والذي يكون أعلى للقيمة العادلة لﻸصل
صا تكلفة البيع والقيمة المستخدمة .عندما تنعكس خسارة انخفاض القيمة الحقًا ،يتم زيادة القيمة الدفترية للعقار إلى التقديرات للمبلغ القابل
ناق ً
لالسترداد ،ولكن ال يجب أن تزيد القيمة الدفترية المتزايدة عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها .يتم إثبات عكس خسارة االنخفاض
في القيمة كإيرادات مباشرة في قائمة الدخل الشامل.

المصاريف المستحقة والذمم الدائنة األخرى
يتم االعتراف األولي بالمصاريف المستحقة والذمم الدائنة االخرى بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة
الفعلي.
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الصندوق إلتزامات (قانونية أو تعاقدية) ناشئة عن أحداث سابقة وأن تسديد اإللتزامات محتمل أن
ينشأ عنه تدفق خارج لمنافع إقتصادية ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه .ال يتم اإلعتراف بالمخصصات لخسارة العمليات المستقبلية.

االعتراف باإليرادات

يتم االعتراف باإليرادات التأجيرية وفقا ً لمبدأ االستحقاق على أساس متساوي على فترة اإليجار.

معامالت االستثمار
يتم اإلعتراف بالمعامالت اإلستثمارية على أساس تاريخ المتاجرة.

الرسوم اإلدارية والنفقات األخرى
يتم تحميل رسوم اإلدارة والنفقات األخرى بمعدالت  /مبالغ ضمن الحدود المذكورة في شروط وأحكام الصندوق .يتم احتساب رسوم اإلدارة
ودفعها على أساس نصف سنوي.
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صندوق دراية ريت
ايضاحات حول القوائم المالية
للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ باللاير السعودي)
 )4ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
الزكاة
الزكاة هي التزام على حاملي الوحدات ،وبالتالي ،ال يتم إدراج أي مخصص لهذا االلتزام في هذه القوائم المالية.

صافي الموجودات
يتم احتساب صافي الموجودات لكل وحدة تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية بتقسيم صافي موجودات الصندوق على عدد الوحدات في نهاية
الفترة.

توزيعات األرباح
سياسة الصندوق هي توزيع ودفع ما اليقل عن  %90من صافي الدخل كتوزيعات سنوية على أساس ربع سنوي .ال تتضمن الربح الناتج من بيع
أي عقار من اإلستثمارات العقارية واستهالك الفترة.

االدوات المالية
التصنيف والقياس لألدوات المالية

إن فئات القياس والقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية  9على النحو التالي:
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9
القيمة الدفترية
فئة القياس
الموجودات المالية

النقدية وشبه النقدية
ايجارات مدينة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل
مصروفات مدفوعة مقدمة و أرصدة مدينة أخرى

التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
القيمة العادلة
التكلفة المطفأة

إجمالي الموجودات المالية

21,881,009
15,273,746
6,612,306
41,231,680
84,998,741

يتم قياس اإليجارات المدينة بالتكلفة المطفأة .لم يتم تسجيل مخصص انخفاض قيمة اإليجارات المدينة في هذه القوائم المالية ألن المبلغ ليس
جوهريا.
انخفاض قيمة الموجودات المالية
يقوم الصندوق على أساس مستقبلي بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة بالموجودات المالية المدرجة بالتﮐلفة المطفأة .يعترف الصندوق
بمخصص خسائر لمثل هذه الخسائر في تاريخ كل تقرير .يظهر قياس خسائر االئتمان المتوقعه :
• مبلغ غير متحيز واحتماله مرجح يتم تحديده عن طريق تقويم نطاق من النتائج الممكنة؛
• القيمة الزمنية للنقود؛ و
• المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة بدو ن تكلفة أو جهد ال مبرر لهما في تاريخ التقرير بشأأأأأأأن أحداث سأأأأأأابقة وظروف حالية
وتوقعات بشأن الظروف االقتصادية المستقبلية.
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صندوق دراية ريت
ايضاحات حول القوائم المالية
للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ باللاير السعودي)
 )4ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
االدوات المالية (تتمة)
إلغاء اإلعتراف
يتم استبعاد األصول المالية  ،أو جزء منها  ،عندما انتهاء الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من الموجودات ،أو عندما يتم تحويلها وإما
( )1يقوم الصندوق بتحويل جميع مخاطر والمنافع الخاصة بها بشكل جوهري بملكية الموجودات المالية إلى حد كبير ،أو ( )2ال يقوم الصندوق
بنقل و االحتفاظ بجميع مخاطر والمنافع الخاصة بملكية الموجودات المالية ،وال يحتفظ الصندوق بالسيطرة.

االلتزامات المالية
يقوم الصندوق بتصنيف مطلوباته المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن لديه مطلوبات مالية بالقيمة العادلة في الربح والخسارة يلغي الصندوق
األعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم اعفائه من التزاماته التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهائها.

المقاصة
يتم إجراء المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة الموجودات و المطلوبات فقط عندما تتوفر الحقوق
القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو أن يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

 )5رسوم اإلدارة والمصاريف األخرى ورسوم التعامل
 رسوم اإلدارة والمصروفات األخرىعلى أساس نصف سنوي  ،يتقاضى مدير الصندوق للصندوق رسو ًما إدارية بنسبة  %0.85سنويًا من صافي قيمة أصول الصندوق .كما يستعيد
مدير الصندوق من الصندوق أي مصروفات أخرى يتم تكبدها نيابة عن الصندوق مثل رسوم المراجعة والرسوم القانونية وتعويضات مجلس
اإلدارة والرسوم األخرى المماثلة.

 رسوم التعامالتعالوة على ذلك  ،يتقاضى مدير الصندوق ،رسوم التعامالت لمرة واحدة بمعدل  ٪1كحد أقصى على سعر الشراء أو البيع لﻸصول العقارية.

 )6النقدية وشبه النقدية
 31ديسمبر 2018
5,881,009
16,000,000

نقد لدى البنوك
ودائع قصيرة االجل

21,881,009

 )7استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل
عدد
الوحدات

مدير الصندوق
صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع

الراجحي المالية

42,797
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التكلفة
6,250,000

القيمة السوقية
6,612,306

صندوق دراية ريت
ايضاحات حول القوائم المالية
للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ باللاير السعودي)
 )8مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
 31ديسمبر 2018
ايجارات مدفوعة مقدما
ضريبة القيمة المضافة المستحقة
مبالغ مدفوعة مقدما لشراء عقارات
ايرادات ودائع مستحقة

343,562
37,710,511
3,132,007
45,600
41,231,680

 )9االستثمارات العقارية ،صافي
االراضي

االيضاح

المجموع

المباني

التكلفة
الرصيد في بداية الفترة

-

-

-

اإلضافات خالل الفترة

684,654,418

770,590,243

1,455,244,661

الرصيد في نهاية الفترة

684,654,418

770,590,243

1,455,244,661

اإلستهالك المتراكم
الرصيد في بداية الفترة
المحمل على الفترة

1-7

الرصيد في نهاية الفترة

-

-

-

-

()14,740,345

()14,740,345

-

()14,740,345

()14,740,345

684,654,418

755,849,898

1,440,504,316

القيمة الدفترية :
الرصيد في  31ديسمبر 2018
تتكون االستثمارات العقارية من  20عقار وهي كاألتي:
-

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

-

مجمع الجبيل فيوز :مجمع سكني مغلق في حي روضة الخالدية في الجبيل.
مستودعات الميناء :ثالثة مستودعات وملحقاتها (مكاتب إدارية وخدمية) في حي الميناء في الدمام.
سيتي اليف بالزا :عقار تجاري في حي المونسية في الرياض.
ابراج متون :عقار فندقي ويقع في بحي العليا في الرياض.
مجمع الفنار التجاري :عقار تجاري في حي الراكة في الخبر.
مجمع ذا جراند (أ) السكني :عقار سكني متكامل يقع في حي األنوار في الدمام.
مستودعات حي الوادي :يمثل مستودع ومبني سكني ويقع بحي الوادي في جده.
مركز الستين التجاري :عقار تجاري -مكتبي بحي الضباط في الرياض.
مجمع ذا جراند (ب) التجاري :عقار تعليمي ،ويقع في حي األنوار في الدمام.
مباني سكنية للموظفين :أربعة مباني سكنية تقع في ثالث أحياء متجاورة في شمال الجبيل.
مباني سكنية للعمال (الدمام) :مبنيين سكنيين للعمال ويقعان في منطقة الميناء الدمام.
مبني سكني للعمال (الخبر) :مبني سكني للعمال بحي الثقبة في الخبر.
مبنى الخلجية لﻸعمال :مبنى تجاري ومكتبي يقع في حي الروابي في الخبر.
مدرسة التربية والمهارات العالمية :مبنى تعليمي ويقع بمحافظة الدرعية في الرياض.
مركز رسيل الطبي :مبنى لمركز طبي ويقع بحي خنشليلة في الرياض.
برج مكاتب جده :مبنى إداري ومكتبي يقع في حي الزهراء في جده.

-

-

-

-
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صندوق دراية ريت
ايضاحات حول القوائم المالية
للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ باللاير السعودي)
 )9االستثمارات العقارية ،صافي ( تتمة)
-

-

مستودعات السلي :مجموعة من المستودعات المسورة وتقع بحي السلي في الرياض.
مستودعات الخالدية :مستودعين اثنين تقع في حي الخالدية الشمالية في الدمام.
المباني السكنية في مدينة الدمام :ثالث مباني سكنية في حي الميناء في الدمام.

 1-7لدى الصندوق سياسة تحميل االستهالك على المباني على فترة  40سنة .يتم احتساب اإلهالك على القيمة القابلة لإلهالك أي التكلفة
ناقص القيمة المتبقية.
 2-7جميع العقارات مسجلة باسم شركة شركة حفظ الدراية العقارية ("الشركات") بإستثناء العقارات المرهونة بضمان الحصول على قروض
(انظر اي ضاح  .)15تحتفظ ال شركات بهذه العقارات لملكية االنتفاع بال صندوق وال يملك أي ح صص م سيطرة وال ي سبب أي مخاطر على
العقارات.
 3-7يقوم مدير الصندوق بشكل دوري بمراجعة عقاراته االستثمارية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر النخفاض في قيمة األصول .يتم اعتبار خسارة
االنخفاض في القيمة بالمبلغ الذي تتجاوز القيمة الدفترية للعقارات اإلستثمارية قيمتها القابلة لإلسترداد ،وهي األعلى من القيمة العادلة للموجودات
صا تكلفة البيع و قيمة استخدامه .وفقا لتقارير التقييم الدورية التي قدمها خبراء التقييم المستقلون عن الصندوق ،كان هناك انخفاض في قيمة
ناق ً
اإلستثمارات العقارية إال أنه لم يتم تسجيل خسارة االنخفاض في هذه القوائم المالية ألن مبلغ اإلنخفاض غير جوهري.

 )10عقود المنفعة ،صافي
 31ديسمبر 2018
التكلفة
الرصيد في بداية الفترة

-

اإلضافات خالل الفترة

51,779,858

الرصيد في نهاية الفترة

51,779,858

االطفاء المتراكم
الرصيد في بداية الفترة

-

المحمل على الفترة

()5,534,693

الرصيد في نهاية الفترة

()5,534,693

القيمة الدفترية :
46,245,165

الرصيد في  31ديسمبر 2018
تتكون عقود المنفعة من عقارين وهي كاألتي:
 مجمع ذا فالي التجاري :مركز تسوق في األحساء. -حق منفعة لمجمع سيتي ووك التجاري :مجمع تجاري في حي الخليج في الرياض.
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صندوق دراية ريت
ايضاحات حول القوائم المالية
للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ باللاير السعودي)
 )11الربح من اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل
 31ديسمبر 2018

اإليرادات المحققة من اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل
اإليرادات غير المحققة من اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل

362,306
45,600
407,906

 )12أثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس االستثمارات العقارية وعقود المنفعة بالقيمة العادلة
وفقا ً للمادة  22من لوائح الصناديق العقارية االستثمارية الصادرة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ،يقوم مدير الصندوق بتقييم
موجودات الصندوق بمتوسط تقييمين أثنين بواسطة مقيمين مستقلين .كما هو موضح في شروط وأحكام الصندوق ،يتم اإلفصاح عن صافي قيمة
الموجودات على أساس القيمة السوقية المتاحة .إال أنه وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ،40يتم إدراج اإلستثمارات العقارية بالتكلفة ناقص
اإلستهالك المتراكم و اإلنخفاض إن وجد في هذه القوائم المالية .وبالتالي يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة أدناه لغرض الحصول على المعلومات
ولم يتم احتسابها في دفاتر الصندوق.
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية وعقود المنفعة من قبل مقيمين لكل أصل ،وهم شركة فاليو اكسبرت ،شركة سنشري  21السعودية،
وشركة طنوف (أي مقيمين لكل عقار) .فيما يلي تقييم االستثمارات العقارية و عقود المنفعة كما في  31ديسمبر :2018
المتوسط

 31ديسمبر 2018

المقيم األول

المقيم الثاني

االستثمارات العقارية

1,477,673,225

1,417,555,270

1,447,614,248

عقود المنفعة

48,860,021

47,367,899

48,113,960

اإلجمالي

1,526,533,246

1,464,923,169

1,495,728,208

استخدمت اإلدارة المتوسط للتقييمين لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية وعقود المنفعة.
تم تقييم االستثمارات العقارية وعقود المنفعة مع األخذ بالحسبان مجموعة من العوامل بما في ذلك مساحة ونوع العقار وأساليب التقييم باستخدام
مدخالت غير ملحوظة بما فيها التحليل المالي وتقسيم قطع األرض وطريقة التكلفة وطريقة الدخل حسب أسعار السوق وطريقة خصم التدفقات
النقدية .فيما يلي تحليل القيمة العادلة لالستثمارات العقارية مقابل التكلفة:
 31ديسمبر 2018
القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية بنا ًء على متوسط التقييمين المستخدمين
يخصم القيمة الدفترية:
االستثمارات العقارية
عقود المنفعة
الزيادة في القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية
الوحدات المصدرة (بالعدد)
الحصة االضافية للوحدة من القيمة العادلة المقدرة

1,495,728,208
)(1,440,504,316
)(46,245,165
8,978,727
107,507,035
0.08
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صندوق دراية ريت
ايضاحات حول القوائم المالية
للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ باللاير السعودي)
 )12أثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة (تتمة)
صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات :
 31ديسمبر 2018
صافي قيمة الموجوادات العائدة لحاملي الوحدات كما في القوائم المالية قبل تعديل القيمة العادلة
الزيادة في القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية
صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات على أساس القيمة العادلة لإلستثمارت العقارية و عقود المنفعة

1,061,621,643
8,978,727
1,070,600,370

صافي قيمة الموجودات لكل وحدة:
 31ديسمبر 2018
القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة كما في القوائم المالية قبل تعديل القيمة العادلة
القيمة اإلضافية للوحدة على أساس القيمة العادلة
القيمة العادلة للموجودات العائدة للوحدة

9.87
0.08
9.95

جميع العقارات مسأأجلة باسأأم شأأركة شأأركة حفظ الدراية العقارية ("الشأأركات") بإسأأتثناء العقارات المرهونة بضأأمان الحصأأول على قروض
(انظر ايضأأأاح  . )15تحتفظ الشأأأركات بهذه العقارات لملكية االنتفاع بالصأأأندوق وال يملك أي حصأأأص مسأأأيطرة وال يسأأأبب أي مخاطر على
العقارات.

 )13األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتضأأأأأأمن األطراف ذات العالقأأة للصأأأأأأنأأدوق شأأأأأأركأأة درايأأة المأأاليأأة (مأأدير الصأأأأأأنأأدوق) ،و شأأأأأأركأأة اإلنمأأاء لإلسأأأأأأتثمأأار (أمين الحفظ).
يتعامل الصأأأندوق في السأأأياق االعتيادي لﻸعمال مع األطراف ذات العالقة .معامالت األطراف ذات العالقة تحكمها قيود اللوائح الصأأأادرة من
هيئة السوق المالية .كافة المعامالت مع األطراف ذات العالقة معتمدة من مجلس إدارة الصندوق.
فيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي قام بها الصندوق خالل الفترة واألرصدة الناتجة عنها:

الطرف ذو العالقة
شركة دراية المالية
شركة دراية المالية
شركة دراية المالية
شركة دراية المالية
شركة اإلنماء لإلستثمار

طبيعة
المعاملة
رسوم ادارة
أتعاب سعي
أتعاب تعامالت
أتعاب هيكلة التمويل
رسوم الحفظ
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مبلغ المعاملة

الرصيد

 31ديسمبر 2018

2018

7,053,828
22,046,598

)(4,604,134
()1,100,000

13,445,495

()440,000

5,491,504

()1,592,006

120,000

()60,000

صندوق دراية ريت
ايضاحات حول القوائم المالية
للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ باللاير السعودي)
 )14األدوات المالية وسياسات إدارة المخاطر
تتعرض أنشطة الصندوق إلى مجموعة متنوعة من المخاطر المالية :مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .ويركز البرنامج الشامل
إلدارة المخاطر في الصندوق على عدم إمكانية التنبؤ باألسواق المالية ويسعى إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للصندوق.
تتضمن األدوات المالية المدرجة في هذه القوائم المالية بشكل أساسي النقدية وشبه النقدية وإيجارات مدينة وقياس االستثمارات بالقيمة العادلة من
خالل الربح والخسارة ،مصاريف ادارية مستحقة ،مستحقات ألطراف أخرى وقروض .يتم اإلفصاح عن طرق االعتراف التي تم اعتمادها في
ب يانات السياسة الفردية المرتبطة بكل عنصر .يتم التعويض عن الموجودات والمطلوبات المالية وصافي المبالغ المدرجة في البيانات المالية،
عندما يكون لدى الصندوق حق قانوني قابل للتنفيذ في صرف المبالغ المعترف بها وينوي إما التسوية على أساس الصافي ،أو لتحقيق الموجودات
والمطلوبات في نفس الوقت.

مخاطر السوق
يخضع الصندوق لﻸحكام العامة لقطاع االستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية والذي يتأثر بدوره بعدد من العوامل على سبيل المثال ال
الحصر مخاطر النمو االقتصادي في المملكة ومخاطر معدالت الفوائد ومخاطر العرض والطلب ومخاطر وفرة التمويل ومخاطر رأي المستثمر
ومخاطر السيولة والمخاطر النظامية والمخاطر التنظيمية .تراقب إدارة الصندوق على أساس منتظم التقلبات والتغيرات االقتصادية العامة وتعتقد
أن تأثير هذه التغييرات ليس كبيرا بالنسبة للصندوق.

مخاطر االئتمان
يتعرض الصندوق إلى مخاطر إئتمان وهي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف
اآلخر .يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان في النقدية وشبه النقدية و إيجارات مدينة و مستحق من أطراف ذات عالقة.
سياسة الصندوق بإبرام عقود األدوات المالية مع أطراف ذات سمعة حسنة .يسعى الصندوق للحد من المخاطر االئتمانية من خالل مراقبة التعرض
لل مخاطر ،والحد من المعامالت مع أطراف محددة ،والتقييم المستمر للجدارة االئتمانية لﻸطراف األخرى .يتم إيداع أرصدة البنوك في بنك ذو
تصنيف مالي جيد.

مخاطر السيولة
هي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على المبالغ الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بمطلوبات مالية.
يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة من خالل التأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها ،إما من خالل االشتراكات
الجديدة أو تصفية محفظة االستثمار أو عن طريق أخذ قروض قصيرة األجل من مدير الصندوق.
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صندوق دراية ريت
ايضاحات حول القوائم المالية
للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ باللاير السعودي)
 )14األدوات المالية وسياسات إدارة المخاطر (تتمة)
تواريخ استحقاق الدين
أقل من سنة

 31ديسمبر 2018
أكثر من سنة

المجموع

النقدية وشبه النقدية
اإليجارات المدينة
االستثمارات بالقيمة العادلة
مصرفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
اإلستثمارات العقارية
عقود المنفعة

21,881,009
15,273,746
6,612,306
41,231,680
-

1,440,504,316
46,245,165

21,881,009
15,273,746
6,612,306
41,231,680
1,440,504,316
46,245,165

اجمالي الموجودات

84,998,741

1,486,749,481

1,571,748,222

إيرادات ايجار غير مكتسبة
رسوم إدارة مستحقة
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
مصاريف تمويل مستحقة
المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى
قروض

23,164,375
4,604,134
3,132,007
7,139,082
1,957,065
-

470,129,916

23,164,375
4,604,134
3,132,007
7,139,082
1,957,065
470,129,916

اجمالي المطلوبات

39,996,663

470,129,916

510,126,579

المخاطرالتشغيلية
مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بالعمليات والتكنولوجيا
والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخليًا أو خارجيًا لدى مقدم خدمة الصندوق ومن العوامل الخارجية األخرى غير االئتمان
والسيولة والعمالت والسوق المخاطر مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية.
يتمثل هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي لحقت بسمعته في تحقيق
هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات.

 )15القروض

حصل الصندوق على قرض بقيمة  96.9مليون لاير سعوديا ً من صندوق دراية للدخل العقاري الذي تم تحويله إلى الصندوق عن طريق
المساهمة العينية (انظر المالحظة  .) 1تم الحصول على هذا القرض باسم شركة حفظ الدراية العقارية  ،شركة ذات غرض خاص لصندوق
دراية للدخل العقاري لمدة خمس سنوات ،قابلة للتمديد لسنتين اضافيتين ،من تاريخ سحب المبلغ في  13يونيو  .2016إن شركة شركة حفظ
الدراية العقارية شركة ذات غرض خاص للصندوق وال تزال الطرف الملتزم بالقرض .إن القرض مضمون برهن عقار الجبيل فيوز.
يتحمل القرض عمولة متغيرة بنسبة سايبور  %2.5 +تدفع العمولة على مدى مدة القرض على أساس سنوي .تم إدراج العمولة الخاصة
المستحقة عن الفترة المنتهية في  31ديسمبر  2018على أساس تناسبي من تاريخ تحويل المساهمات العينية إلى صندوق دراية ريت وتظهر في
المطلوبات.

كما حصل الصندوق على قرض بقيمة  373.2مليون لاير سعوديا ً من بنك الرياض لمدة سبع سنوات .يتحمل القرض عمولة متغيرة بنسبة
سايبور  %2 +تدفع العمولة على مدى مدة القرض على أساس نصف سنوي .إن القرض مضمون برهن لعقارات (مبنى الخليجية لﻸعمال،
مدرسة التربية والمهارات العالمية ،مركز رسيل الطبي ،برج مكاتب جده ،مستودعات السلي) .تم إدراج العمولة الخاصة المستحقة عن الفترة
المنتهية في  31ديسمبر  2018وتظهر في المطلوبات.
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صندوق دراية ريت
ايضاحات حول القوائم المالية
للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ باللاير السعودي)
 )16األحداث الالحقة
بتاريخ  17يناير  2019أعلنت شركة دراية المالية ("مدير الصندوق") عن اتمام عملية رهن صك الملكية لعقار سمارت تاور والواقع بمدينة
الرياض لصالح شركة الراجحي المصرفية لإلستثمار ("البنك") وذلك ضمانا للتسهيالت االئتمانية المتوافقة مع الشريعة االسالمية المقدمة من
البنك لصالح الصندوق.

 )17توزيعات أرباح
-

في  29مارس  ، 2018وافق مدير الصندوق على توزيع أرباح على المساهمين عن الفترة المنتهية في  31مارس  2018بمبلغ 0.1023
لاير سعودي لكل وحدة بمبلغ إجمالي  10,997,970لاير سعودي لحاملي وحداته.
بتاريخ  2يوليو  ،2018وافق مدير الصندوق على توزيع أرباح على المساهمين عن الفترة المنتهية في  30يونيو  2018بمبلغ 0.181
لاير سعودي لكل وحدة بمبلغ إجمالي  19,458,773لاير سعودي لحاملي وحداته.
بتاريخ  12سبتمبر  ،2018وافق مدير الصندوق على توزيع أرباح على المساهمين عن الفترة المنتهية في  30سبتمبر  2018بمبلغ
 0.181لاير سعودي لكل وحدة بمبلغ إجمالي  19,406,800لاير سعودي لحاملي وحداته.
بتاريخ  4ديسمبر  ،2018وافق مدير الصندوق على توزيع أرباح على المساهمين عن الفترة المنتهية في  31ديسمبر  2018بمبلغ
 0.187لاير سعودي لكل وحدة بمبلغ إجمالي  20,103,816لاير سعودي لحاملي وحداته.
وفقا ً لشروط وأحكام الصندوق (انظر إيضاح  ، )1يهدف الصندوق إلى توزيع أرباح ربع سنوية بما ال يقل عن  %90من صافي أرباح الصندوق.
يقوم مدير الصندوق بتوزيع األرباح على أساس النقد الناتج من العمليات حيث يتم احتساب النقد الناتج من العمليات عن طريق إضافة تكلفة
االستهالك إلى صافي األرباح كما هو مذكور في قائمة الدخل الشامل للفترة .خالل الفترة وحتى  30سبتمبر  ، 2018قام مدير الصندوق بتوزيع
أرباح بقيمة  49مليون ريال سعودي للفترة المنتهية في  30سبتمبر  .2018وبالتالي  ،فإن توزيعات األرباح البالغة  20مليون لاير سعودي كما
تم اإلعالن عنها في  4ديسمبر  2018سيتم اعتبارها جز ًءا من توزيعات األرباح لعام .2019

 )18معايير جديدة صادرة وغير مطبقة
تم اصدار عدد من المعايير الجديدة والتفسيرات ولكنها غير مطبقة .يعتزم الصندوق اتباع هذه المعايير في حال انطباقها عند سريان مفعولها.
يقوم مدير الصندوق بتقييم أثر هذه المعايير الجديدة والتفسيرات ومن المتوقع أن ال يوجد أى تأثيرجوهري على الفترات المستقبلية ،ماعدا :

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16عقود االيجار
يقدم هذا المعيار للمستأجرين نموذج وحيد للمحاسبة عن عقود االيجار فى قائمة الموجودات والمطلوبات ،حيث يقوم المستأجر باالعتراف باألصل
المتعلق بحق االستخدام باالضافة إلى التزام االيجار الذى يمثل التزامه بسداد دفعات االيجار وذلك لجميع عقود االيجار ما لم تكن فترة االيجار
 12شهرا أو اقل أو يكون األصل االساسى ذو قيمة منخفضة .يستمر المؤجرون فى تصنيف عقود االيجار إلى عقود ايجار تمويلى وعقود ايجار
تشغيلى ،حيث لم يطرأ تغيير كبير على طريقة المحاسبة المتبعة من المؤجر.

 )19آخر يوم تقييم
كان يوم التقييم األخير للصندوق للفترة هو  31ديسمبر .2018

 )20اعتماد القوائم المالية
تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في  28فبراير 2019م الموافق  23جمادي اآلخر 1440هـ.
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