
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق دراية ريت
 م0202التقرير السنوي لعام 

  



 

  

 

 

 "تداول"صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع الضوابط الشرعية املجازة من اللجنة الشرعية للصندوق، ومدرج في السوق المالية السعودية 

 

 

 

 

م. مؤسسة سوق مالية مرخص لها من هيئة السوق المالية لممارسة نشاط التعامل والحفظ والمشورة 11/81/7880بتاريخ  80180-72شركة دراية المالية، ترخيص رقم 

 وإدارة األصول ومسجله لدى الهيئة بموجب أحكام الئحة مؤسسات السوق المالية

  



 

 

  

 شركة دراية المالية مدير الصندوق 

 

 الدور الثاني -مركز العليا  -طريق العليا العام 

 11171الرياض  - 701681ص.ب: 

 +011( 11) 7000888هاتف: 

 +011( 11) 8101800فاكس: 

www.derayah.com 

 اإلنماء لالستثمار أمين الحفظ

 

 برج العنود –طريق الملك فهد 

 11111صندوق بريد  11621الرياض 

  2185999 (11) 966+هاتف: 

 2185970 (11) 966+فاكس: 

www.alinmainvestment.com 

 البسام وشركاؤه أحمد شركة إبراهيم مراجع الحسابات

 

 شارع األمير محمد بن عبدالعزيز )التحلية(، حي السليمانية

 11812الرياض   70166ص.ب. 

 +011( 11) 781 6111هاتف: 

 +011( 11) 781 6888فاكس: 

https://www.pkf.com  

 

 دار المراجعة الشرعية اللجنة الشرعية

 
 المنامة 71861ص.ب. 

 مملكة البحرين

 +021 1271 6000هاتف: 

www.shariyah.com 

http://www.derayah.com/
http://www.alinmainvestment.com/
https://www.pkf.com/
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  القسم الثالث

  السعر السوقي لوحدات الصندوق 

  سجل أداء الصندوق 

  مصروفات الصندوق 

  توزيعات األرباح 

  

  القسم الرابع

  تقرير مجلس إدارة الصندوق 
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  القسم الخامس
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  القسم السادس

  م11/17/7871القوائم المالية للصندوق للفترة المنتهية في 

 

  



 

 صندوق دراية ريت

وفقا لالئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن هيئة  ُيدارفل متوافق مع الضوابط الشرعية، صندوق استثمار عقاري متداول مق، صندوق دراية ريت

 السوق المالية. 

ودية )باستثناء سعيهدف الصندوق إلى تحقيق دخل على رأس مال المستثمرين من خالل االستثمار في مجموعة من الفرص العقارية القائمة في المملكة العربية ال

تحقيق عوائد سنوية للمستثمرين خالل مدة الصندوق وتمكين الصندوق من توزيع أرباح نقدية ربع سنوية ل المنورة(، والمدرة للدخل مكة المكرمة والمدينة

 لالئحة صناديق االستثمار العقاري.  %08على المستثمرين ال تقل عن 
ً
 على األقل من صافي أرباح الصندوق وفقا

 تاريخ الصندوق في وأدرج 81/17/7812يت في السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ تسجيل وإدراج وحدات صندوق دراية ر وافقت هيئة السوق المالية على 

 .م71/81/7810

وتقليل  ي الصندوق متعدد األصول من حيث تنوع القطاعات العقارية فيه ومن حيث التوزيع الجغرافي ألصوله مما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل اإليجار  يعد

  72عدد عقارات الصندوق  بلغمخاطر تركز األصول في منطقة أو قطاع معين. 
ً
لسعودية ستة مدن في المملكة العربية ا موزعة مابين 7871خالل عام  عقارا

رية بشكل متوازن عقاتسعة قطاعات  علىبشكل رئيس ي في مدينة الرياض وتليها بقية المدن وهي الدمام وجدة والجبيل والخبر واالحساء. وتتوزع عقارات الصندوق 

من  %00وق على مستويات إشغال مرتفعة حيث تبلغ نسبة اإلشغال مابين قطاع المستودعات والمكتبي والسكني ويليهم بقية القطاعات. كما يحافظ الصند

 .إجمالي المساحة التأجيرية

 
 المعلومات األساسية

 شركة دراية المالية  مدير الصندوق 

 .تبدأ من تاريخ اإلدراج قابلة للتمديد لفترة إضافية مماثلة بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية سنة 00 مدة الصندوق 

 م71/81/7810 تاريخ اإلدراج

 ريال سعودي )ر.س( عملة الصندوق 

 ر.س 1782678287168 د التأسيسنع المالرأس 

 .وحدة 18276827816 عدد الوحدات المصدرة

 .ر.س للوحدة 18 السعر عند التأسيس

  من صافي قيمة األصول  %8.06 رسوم اإلدارة 
ً
 .سنويا

  1787888األصول وبحد أعلى من صافي قيمة  %8.81 أتعاب الحفظ
ً
 .ر.س سنويا

 .نصف سنوي، نهاية يونيو وديسمبر من كل سنة ميالدية عدد مرات التقييم

 .من صافي أرباح الصندوق  %08ربع سنوية ال تقل عن  نقدية يوزع الصندوق أرباح توزيع األرباح

 8110 رمز تداول 

 DERAYAHR:AB رمز بلومبرغ

 

 

 

 

 

  



 

 محفظة الصندوق 

 تاريخ وفيعقار مدر للدخل موزعة في ست مدن رئيسية في المملكة وفي تسع قطاعات عقارية،  72محفظة صندوق دراية ريت  في بداية العام تضمنت

 . عقار 71أصبح عدد عقارات الصندوق في نهاية العام  وبذلكعقار "مجمع سيتي ووك التجاري" لل حق اإلنتفاعانتهى  م7871/فبراير/70

 (0)الوزن في املحفظة (2)نسبة اإليجار سعر الشراء المدينة القطاع الملكية األصل العقاري اسم  #

 %15.53 %15.31 263,500,000 الرياض مكتبي ملكية حرة سمارت تاور  1

 %11.56 %13.96 196,000,000 الرياض مستودعات ملكية حرة مجمع مستودعات السلي 7

 %8.58 %2.93 145,500,000 الجبيل سكني حرةملكية  مجمع الجبيل فيوز السكني 1

 %8.25 %8.58 18878887888 الرياض مستودعات ملكية حرة مجمع مستودعات الشرق  8

 %7.66 %7.96 130,000,000 الدمام مستودعات ملكية حرة مجمع مستودعات الميناء 6

 %6.26 %6.51 106,250,000 الرياض مجمع تجاري  ملكية حرة مجمع سيتي اليف بالزا التجاري  1

 %5.78 %4.02 98,000,000 الرياض ضيافة ملكية حرة أبراج متون  2

 %3.57 %3.50 60,600,000 الخبر معارض ملكية حرة مجمع الفنار التجاري  0

 %3.47 %3.83 58,800,000 الدمام سكني ملكية حرة مجمع جراند )أ( السكني 0

 %3.42 %3.55 58,000,000 الدمام مستودعات ملكية حرة مستودعات حي الوادي 18

 %3.07 %2.81 52,125,000 الرياض مكتبي ملكية حرة مركز الستين التجاري  11

 %2.65 %2.93 45,000,000 جدة مكتبي ملكية حرة برج جدة المكتبي 17

 %2.59 %3.11 44,000,000 جدة مستودعات ملكية حرة مستودعات الخمرة في جدة 11

 %2.43 %2.68 41,176,470 الدرعية تعليمي ملكية حرة التربية والمهارات العالميةمدارس  18

 %2.33 %4.29 39,500,000 األحساء مجمع تجاري  حق منفعة مجمع ذا فالي التجاري  16

 %2.24 %2.52 38,000,000 الخبر مكتبي ملكية حرة مبنى الخليجية لألعمال 11

 %1.84 %1.91 31,250,000 الدمام تعليمي حرةملكية  مجمع جراند )ب( التجاري  12

 %1.71 %2.16 29,000,000 الدمام مستودعات ملكية حرة (7مستودعات حي الخالدية  ) 10

 %1.43 %1.78 24,273,685 الجبيل سكني ملكية حرة مباني سكنية للموظفين 10

 %1.30 %1.42 22,000,000 الرياض صحي ملكية حرة مركز رسيل الطبي 78

 %1.06 %1.28 18,000,000 الدمام مستودعات ملكية حرة مستودعات حي الخالدية 71

 %0.83 %1.09 1878887888 الرياض مستودعات ملكية حرة (1مستودعات حي العزيزية  ) 77

 %0.69 %0.93 1171617118 الرياض مستودعات ملكية حرة (7مستودعات حي العزيزية  ) 71

 %0.65 %0.81 11,000,000 الدمام سكن العمال ملكية حرة (7مباني سكن العمال ) 78

 %0.62 %0.06 1876887008 الرياض مجمع تجاري  حق منفعة مجمع ستي ووك التجاري  76

 %0.30 %0.03 5,087,559 الدمام سكن العمال ملكية حرة (1مباني سكن العمال ) 71

 %0.18 %0.03 3,012,441 الخبر سكن العمال ملكية حرة مبنى سكن العمال الخبر 72

 %222 %222 1,696,233,309    اإلجمالي 
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 محفظة الصندوق 

عقار في املحفظةوزن كل 

 م11/17/7871وفقا لمتوسط التقييم كما في 

 

 

 توزيع األصول العقارية

(2)توزيع األصول حسب القطاع العقاري (2)توزيع األصول حسب الموقع الجغرافي

 تتوزع أصول الصندوق في تسعة قطاعات عقارية مختلفة. تتوزع أصول الصندوق في ستة مدن رئيسية

  

 

 العقارات المؤجرة

 نسبة إشغال المساحة التأجيرية نسبة قيمة العقارات المؤجرة والغير مؤجرة إلى إجمالي قيمة العقارات المملوكة)2(

من إجمالي قيمة العقارات المملوكة %1تمثل نسبة قيمة الوحدات الشاغرة  %00تبلغ نسبة اإلشغال للمساحة التأجيرية لصندوق دراية ريت مانسبته    
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 (2) 0202أسيس الصندوق وكما في نهاية العام مابين توزيع األصول العقارية حسب الموقع الجغرافي عند تمقارنة 

 

 

 (2) 0202أسيس الصندوق وكما في نهاية العام مقارنة مابين توزيع األصول العقارية حسب القطاع العقاري عند ت

 

   

 البيانات المالية للصندوق 

  م12/20/0202المعلومات كما في 

 ر.س  1728272607171 بطريقة القيمة العادلة إجمالي قيمة األصول 

 ر.س 01872807100 بطريقة القيمة العادلة صافي قيمة األصول 

 ر.س  0.82 صافي قيمة األصول للوحدة

 ر.س 0.82 (0)السعر اإلسترشادي للوحدة

 ر.س 28270077011 إجمالي مبلغ التمويل

 % 88 نسبة التمويل من إجمالي األصول 

 ر.س 1718171117811 متوسط تقييم االستثمارات العقارية

 17071117008 إيراد اإليجار للفترة

 %72 نسبة اإليرادات الغير محصلة من إجمالي اإليرادات

 

  

48%

21%

5%

16%

6% 4%

58%

15%
10% 8% 6%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

الرياض الدمام جدة الجبيل الخبر األحساء

عند التأسيس 2021نهاية عام 

19%

23%
20%

14% 13%

8%

3%
0% 1%

40%

22%

10%
8% 8%

5% 4%
1% 1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

املستودعات املكتبي السكني املجمعات التجارية املعارض الضيافة التعليمي الصحي سكن املوظفين

عند التأسيس 2021نهاية عام 

111122221

2



 

 الصندوق السعر السوقي لوحدات 

أغلق صندوق دراية ريت عند سعر  7871م. وفي بداية 7878مقارنة ببداية العام  %1.2ريال للوحدة مسجال ارتفاعا قدره  11.78سعر عند م أغلق الصندوق 7878نهاية العام في 

م، تاله استقرار لسعر 81/80/7871ريال بتاريخ  11.08م واستمر باإلرتفاع إلى أن وصل ألعلى سعر للوحدة منذ التأسيس عند 7871ريال للوحدة في أول يوم تداول خالل  11.18

مقارنة بسعر اإلغالق في آخر يوم تداول في العام  %11.8ودي في آخر يوم تداول مسجال ارتفاع بنسبة ريال سع 17.28ريال حتى نهاية العام ليغلق الصندوق عند  11الوحدة عند 

 م.7878

 السعر السوقي للوحدة

 م11/17/7871إلى  م81/81/7871سعر الوحدة خالل الفترة من 

 

 

 مقارنة بين أداء صندوق دراية ريت ومؤشر الصناديق العقارية ومؤشر تاس ي

 م11/17/7871إلى  م81/81/7871الفترة من خالل 
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 سجل أداء الصندوق 

 0222ديسمبر   12للفترة المنتهية في  0202ديسمبر   12للفترة المنتهية في  2021ديسمبر   12للفترة المنتهية في  البند

 1788171887006 01176817821 01872807100 ر.س صافي قيمة األصول 

 0.11 0.06 0.82 ر.س صافي قيمة األصول للوحدة 

 0.10 0.77 8.68 ر.سأعلى قيمة األصول للوحدة 

 0.11 0.06 0.82 ر.س أقل قيمة األصول للوحدة

 18276827816 18276827816 18276827816 عدد الوحدات المصدرة

 لكل وحدة 8.281 لكل وحدة 8.106 لكل وحدة 8.278 األرباح الموزعة )ر.س(

 %7.86 %7.68 %7.71 (2) نسبة المصروفات

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق نتائج مقارنة أداء المؤشر االسترشادي

 %11 %81 %88 نسبة التمويل إلى إجمالي قيمة األصول 

 سنوات 1 سنوات 6 سنوات 8 مدة إنكشاف التمويل

 7876ودفعتين في عام  7878دفعة في عام  7876في عام ودفعتين  7878دفعة في عام  7876ودفعتين في عام  7878دفعة في عام  تاريخ استحقاق التمويل

 

 منذ التأسيس  خمس سنوات ثالث سنوات  سنة  (0) العائد اإلجمالي التراكمي

 N/A 70.81% %71.61 %2.78 بناء على التوزيعات النقدية فقط

 

 في السعر السوقي مقارنة بالسنة السابقة  التغيير  للوحدة بنهاية السنةالسعر السوقي  لسعر الطرح األولي نسبةبناء على التوزيعات النقدية العائد  السنة

 ال ينطبق 0.10 1.68% 7810

7810 2.81% 18.68 76% 

7878 1.06% 11.78 2% 

7871 2.78% 17.28 11% 

 

 0202مصروفات الصندوق لعام 

. ولم تكن هناك أي ظروف قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو م11/17/7871إجمالي قيمة األصول في  من %7.71صندوق دراية ريت نسبة مصروفات  تمثل

 تخفضيها كما لم يحصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة خالل الفترة.

  السعودي()بالريال  0202مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها صندوق دراية ريت خالل العام 

 270177101 رسوم إدارة الصندوق 

 1787888 رسوم الحفظ

 187888 أتعاب املحاسب القانوني

 107268 أتعاب اللجنة الشرعية

 6087681 أتعاب التثمين

 07888 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

 870017112 رسوم إدارة األمالك وصيانة وتشغيل العقارات

 7172017008 مصاريف التمويل

 17268 رسوم هيئة السوق المالية

 2887888 رسوم السوق المالية "تداول" ومركز إيداع

 2,666,319 المصاريف األخرى 

 %67.01 ⁽³⁾المصروفات الغير نقدية من صافي أرباح الصندوق نسبة 

 من إجمالي قيمة أصول الصندوق وفقا للقيمة العادلة %0.06 نسبة مصروفات الصندوق 
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 0202توزيعات األرباح لعام 

بلغ إجمالي األرباح النقدية  7871الصندوق السنوية. في  أرباحمن صافي  %08يتبع صندوق دراية ريت سياسة توزيع أرباح نقدية ربع سنوية على مالكي الوحدات بما ال يقل عن 

عملية توزيع  11وقام الصندوق منذ تأسيسه بـ هذا  عائد سنوي بالنسبة لسعر الطرح األولي. %2.78مليون ريال سعودي أي  22.8 خالل العام التي وزعت على مالكي الوحدات

 مليون ريال سعودي(. 181ريال سعودي للوحدة ) 7.0أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة إجمالية بلغت 

  0202ملخص أرباح عام 

 وحدة 18276827816 عدد الوحدات القائمة

 ر.س 8.278 الربح الموزع للوحدة

 ريال سعودي 2278867818 إجمالي األرباح الموزعة للفترة

 %2.78 نسبة التوزيع إلى السعر األولي للوحدة

 %0.68 نسبة التوزيع إلى السعر اإلسترشادي

 

 

 0202توزيعات األرباح لعام 

 ريال سعودي للوحدة خالل العام 8.278إجمالي الربح الموزع 
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قيمة الربح املوزع لكل وحدة نسبة الربح املوزع إلى سعر الطرح األولي



 

 الصندوق  تقرير مجلس إدارة

قلين. اثنان منهم مست يشرف على الصندوق مجلس إدارة تم تعيينه من قبل مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. يتألف املجلس من ستة أعضاء

مالكي الوحدات وذلك وفقا لشروط وأحكام  مصلحةتشمل مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة بذل الجهد المعقول للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق 

لحة مالكي لمصرهم لألمور بحسن نية ب في المصالح ألي من أعضاء املجلس عن طريق تقدير على حل وتسوية أي تضا فالصندوق واللوائح ذات العالقة، باإلضافة إلى اإلشرا

 الوحدات. 

 المواضيع أدناه: رةمجلس اإلداناقش فيها أعضاء  7871عقد اجتماعين خالل عام 

 القرارات الصادرة البنود التي تم نقاشها

 على محاضر االجتماعات و تمت الموافقة عليها. اطلع األعضاء   الموافقة على محاضر االجتماعات السابقة

 البند للنقاش نظرة عامة على الوضع العام للصندوق 

 البند للنقاش مناقشة مستجدات القضايا القائمة 

 البند للنقاش اإلطالع على مستجدات تحصيل اإليجارات

 البند للنقاش  اإلطالع على الفرص االستثمارية المتاحة

 البند للنقاش اإلطالع على مستجدات تسجيل الصندوق للزكاة

 البند للنقاش اإلطالع على آلية التعامل مع املخاطر المتعلقة بأصول الصندوق 

 البند للنقاش أداء الخدمات المقدمة من مقدمي الخدمات الجوهريةاإلطالع على تقرير تقييم 

 

 التضارب في المصالح

 بين صندوق دراية ريت وأعضاء مجلس إدارة الصندوق أو مدير الصندوق شركة دراية المالية خالل العام.معامالت تتضمن تضارب مصالح أي ال يوجد 

 

 ملكية مدير الصندوق في الصندوق 

  م0202ق في الصندوق كما في آخر يوم تداول في الصندو ملكية مدير 

 وحدة 776017660تمتلك عدد  شركة دراية المالية

 

 

 تسلسل أهم األحداث والتغييرات الجوهرية في الصندوق خالل العام

 خالل العام.  ال يوجد أي أحداث أو تغييرات جوهرية

  

 

 



 

 

 تقرير تقويم املخاطر

 التدابير للحد من املخاطر  الوصف البند

يعتمد األداء المستقبلي للصندوق على التغيرات التي تطرأ على مستويات العرض والطلب في القطاعات  مخاطر السوق 

العقارية ذات العالقة، باإلضافة إلى أن المنافسة المتزايدة تؤدي إلى انخفاض في قيمة العقارات. ولذا فإنه 

التغييرات تأثير سلبي على أداء الصندوق نتيجة إلنخفاض الدخل التأجيري أو من الممكن أن يكون لهذه 

 لصافي قيمة أصول الصندوق، على المديين المتوسط والطوي

يتم تقييم العقارات بشكل دوري وتتضمن تقارير التقييم معلومات عن وضع السوق بما فيه العوامل المؤثرة 

ر، ويتم اتخاذ القرارات بناء على هذه التقارير، إضافة إلى على العرض والطلب، وأسعار البيع والتأجي

الدراسات التي يقوم بها مدير الصندوق داخليا، والدراسات التي يتم إعدادها بواسطة أطراف خارجية، عند 

طلب مدير الصندوق، كما يتاح لمدير الصندوق مراقبة مستويات المنافسة من خالل هذه التقارير 

 والدراسات

املخاطر المتعلقة بتغير األنظمة أو التشريعات أو اللوائح أو التعليمات المتعلقة بأعمال الصندوق والتي قد  القانونية والتنظيمية املخاطر

 تؤدي إلى اتخاذ إجراءات تؤثر على أداء الصندوق 

ارة ديحرص مدير الصندوق على تطبيق ومتابعة التعليمات الصادرة من الجهات ذات العالقة، كما تقوم إ

المطابقة واإللتزام ومكافحة غسل األموال بمراجعة مدى اإللتزام باألنظمة ذات العالقة بشكل دوري، ويتم 

 مناقشتها في اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

 تتضمن املخاطر المتعلقة بتأجير المساحات الشاغرة ومخاطر فسخ وإنهاء عقود اإليجار، وقدرة مخاطر التأجير واإلشغال

 المستأجرين الحاليين في الوفاء بالتزاماتهم اإليجارية، تؤثر على التدفقات النقدية للصندوق 

ويعمل مدير الصندوق على التسويق للعقارات قبل  %7تبلغ نسبة الشاغر من المساحة التأجيرية للصندوق 

ز مالية جيدة مع تعزيانتهاء العقد بعدة أشهر، كما يحرص مدير الصندوق على اختيار مستأجرين ذو مالءة 

التزامهم بتسديد دفعات اإليجار من خالل تقديم المستأجرين لسندات ألمر تغطي فترة اإليجار، باإلضافة 

 سنوات، حيثما يتاح ذلك 1إلى تأجير الوحدات لفترات تمتد إلى أكثر من 

مخاطر التدفقات النقدية لصيانة 

 العقارات وعمل التحسينات وغيرها

لقة بالتكاليف التي قد يتكبدها الصندوق للحفاظ على قيمة العقار من خالل الصيانة املخاطر المتع

 والتجديدات باإلضافة إلى التكاليف الغير متوقعة الناتجة عن كوارث طبيعية أو أي أسباب أخرى 

يعمل مدير الصندوق على عمل فحص فني للتأكد من جودة العقار اإلنشائية وجودة التشطيبات، للتأكد 

يري ندوق مدخلو العقار من أي مشكالت قد أعمال صيانة مكلفة أثناء تملك العقار، كما يعين مدير الص من

دورية بالعقار، كما يحرص مدير الصندوق على عمل تغطيات تأمينية ضد املخاطر ال أمالك كفاء للعناية

 التي قد تؤثر على العقارات

لمرتبطة بالمناخ االقتصادي املحلي العام األوضاع العقارية املحلية، يمكنها أن تجعل العديد من العوامل ا مخاطر انخفاض قيمة األصول 

من بيع أو اعادة تمويل العقارات صعب أو غير عملي، ومن شأنها ان تكون سبب النخفاض قيمة أصول 

 الصندوق 

عقار  يدرس مدير الصندوق أوضاع السوق بشكل مستمر، وفي حال قرر مدير الصندوق التخارج من أي

سيتم اختيار استراتيجية مالئمة بعد الحصول على موافقة املجلس، كما أنه ليس لدى مدير الصندوق أي 

 خطط للتخارج من أي عقار في الوقت الحالي

ى الحفاظ على مستويات تركيز جغرافي منخفضة، مما يقلل من حدة أثر الركود يحرص مدير الصندوق عل املخاطر المتعلقة بتركيز أصول الصندوق في قطاع جغرافي أو عقاري معين مخاطر التركيز الجغرافي والعقاري 

 على قطاع عقاري محدداالقتصادي الذي قد يؤثر على منطقة جغرافية معينة أو 

الوقت  ياملخاطر التي تتعلق ببناء وتأجير مشروع عقاري جديد والتي تشمل، مخاطر التأخير في انتهاء األعمال ف مخاطر التطوير العقاري 

 المناسب، تجاوز التكاليف املحددة، عدم القدرة على تحقيق قيم إيجار بالمستويات المتوقعة وغيرها

 حتى تاريخ اعداد هذا التقرير ال يوجد اي مشروع تطوير عقاري في الصندوق 

املخاطر المرتبطة بضريبة القيمة 

 المضافة

العقارات التي يتم االستحواذ عليها من قبل املخاطر المرتبطة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على 

 الصندوق، وبالتالي قد يؤدي إلى زيادة قيمة العقارات، مما يؤثر سلبا على عائدات الصندوق 

تمكن مدير الصندوق من استرداد الجزء األكبر من ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على استحواذات 

 طبيق ضريبة القيمة المضافةالصندوق، ولهذا ال يوجد أثر جوهري ناتج عن ت

ان استخدام التمويل يخلق فرصة للزيادة في العائدات للصندوق، ولكنه في الوقت ذاته ينطوي على درجة  مخاطر التمويل

 عالية من الخطر المالي،  مثل ارتفاع تكلفة التمويل

 حرص مدير الصندوق على الحصول على تمويل بأسعار منافسه وبشروط ميسرة

 

 

 



 

 تنويه

ع مدير بدون مقابل، كما يمكن الحصول عليها من خالل التواصل م شروط وأحكام الصندوق والقوائم المالية وتقارير الصندوق يتم إتاحتها على الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق 

بأن االستثمار في الصندوق ينطوي على مخاطر عالية وال يمكن إعطاء أي ضمان بأن الصندوق سيحقق أهدافه االستثمارية،  الصندوق. ينبغي على كل من يرغب باالستثمار في هذا الصندوق أن يكون على علم

 فقد تتغير ظروف السوق باستمرار وتتأثر باألوضاع العامة لالقتصاد الكلي أو األسواق المالية أو تطورات الشركات في المملكة العربية ا
ً
لق بالقطاع عن توجهات السوق فيما يتع لسعودية وخارجها، فضال

، لذا يتعين على كل مستثمر يرغب باالستثالعقاري. وعليه ال يمكن إعطاء أي ضمانات بأن المستثمرين في هذا الصندوق سيحصلون على المبلغ األساس ي المستثمر في الصندوق سواًء كلي
ً
 أو جزئيا

ً
مار في هذا ا

فة عامة ليس طاع العقاري بصالصندوق" من الشروط واألحكام قبل اتخاذ أي قرار بشأن االستثمار في هذا الصندوق، كما يجب األخذ بعين االعتبار أن األداء السابق للقالصندوق دراسة "مخاطر االستثمار في 

 على األداء المستقبلي، وال يمكن إعطاء أي ضمان بأن األرباح المستهدفة سوف تتحقق، أو بأن الصن
ً
دوق لن يتكبد أية خسائر كبيرة، وعليه ينبغي أن يكون المستثمر على استعداد لخسارة بالضرورة مؤشرا

و كل أوق معرضة لخسارة جزء يجب على مالكي الوحدات األخذ في عين االعتبار أن االستثمار في الصندوق ال يعني ضمان الربح أو عدم الخسارة، حيث أن استثمارات الصند معظم استثماراته إن لم يكن كلها.

 ألداء مستقبلي مماثل، وإن االستثمار في الصندوق ال يعد  
ً
 مع أي بنك محلي. وأن قيمة االستثمار في الصندوق متغيرة وق قيمتها الفعلية. كما أن أي أداء سابق ألسعار العقارات ليس بالضرورة مؤشرا

ً
د ايداعا

 تخضع للزيادة أو النقص.

 إخالء مسؤولية

 ألصول و الترتيب بموجب الئحةمن قبل شركة دراية المالية، وهي شركة استثمارية تم تعريفها كمؤسسة سوق مالية مرخصة بممارسة نشاط التعامل والحفظ والمشورة وإدارة اتم إعداد هذا المستند 

الرئيس ي على شارع العليا العام بمدينة الرياض. لقد تم إعداد هذا المستند ألغراض  م ويقع فرعها11/81/7880بتاريخ  80180-72مؤسسات السوق المالية الصادرة من هيئة السوق المالية، بالترخيص رقم 

ميل. إن شركة عي عقد أو التزام أيا كان شكله أو أي مشورة استثمارية للتوفير المعلومات وال يشكل عرضا لشراء أو محاولة اقناع بالمنتج المعروض، كما أنه يجب أال يشكل األساس لالعتماد عليه في ما يتعلق بأ

را السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر األوراق دراية المالية تملك وقد تملك مركزا استثماريا أكبر في المستقبل أو في أوراق مالية ذات عالقة. وقد تقدم أو قدمت خالل اإلثني عشر شه

المستند على معلومات مبنية على توقعات مستقبلية تم الوصول لها بموجب مجموعة من الفرضيات و املخاطر. قد يختلف األداء الفعلي بشكل  المالية المعنية أو أوراق مالية ذات عالقة. قد يحتوي هذا

ر التي من شأنها ا في هذا المستند. تشمل األمثلة على العناصر إليهجوهري عن المعلومات المبنية على المعلومات التاريخية والتطلعات المستقبلية وذلك بسبب االختالف والتغير في الفرضيات واملخاطر المشا

قلب الظروف االقتصادية بشكل عام، تقلب أسعار الفائدة، توفر وتكلفة رأس المال، ت –على سبيل المثال ال الحصر  –أن تحدث اختالفا جوهريا بين األداء المستقبلي الحقيقي والتطلعات المستقبلية لألداء 

مة وسعر الوحدات؛ إن الورقة المالية قد تكون المنافسة في ذات املجال من قبل جهات أخرى، والتغير في السياسات الحكومية والسياسة العامة، وأي مخاطر أخرى من شأنها أن تؤثر على قيأسعار العملة، 

( الحصول على معلومات موثوق بها حول قيمة الورقة المالية، أو مدى املخاطر التي تكون 7و تحويلها إلى نقد ( بيع الورقة المالية أ1غير قابلة للتحويل الفوري إلى سيولة على أنه قد يصعب على المستثمر: 

األحكام. الواردة في الشروط و على املخاطر الرئيسية لالستثمار معرضة لها. إن دخل الورقة المالية يمكن أن يتغير ويمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل. وعلى المستثمر االطالع 

بل. قيمة تطلعات مستقبلية والمبنية على نظرة دراية الحالية للمستقاألداء السابق ال يعكس بالضرورة العوائد المستقبلية. يجب على المستثمر عدم االعتماد على هذا المستند أو على أي معلومات مبنية على 

خاطر استثمارية استثمارا خاضعا لعدة مللتغير و االرتفاع والهبوط وسعر األوراق المالية ال يعد التزاما على دراية أو أي من شركاتها التابعة. و يعد االستثمار في الوحدات األوراق المالية والدخل الناتج عنها قابل 

فاض مفاجيء وكبير قد يؤدي لخسارة تساوي المبلغ المستثمر و أن خسارة المستثمر قد ال تقتصر على وعلى سبيل المثال ال الحصر، أن قيمة الورقة المالية في حال تمويل االستثمار بها يمكن أن تتعرض النخ

مشورة من مستشاريهم الذا المنتج فقط. وينبغي على المستثمرين أخذ كامل المبلغ الذي استثمره أو أودعه أصال ، وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد. إن المعلومات المضمنة في هذا المستند، هي لغرض التعريف به

نوه هنا، أنه ال والنتائج المترتبة على أي قرار استثماري يتخذونه. ونالقانونيين والماليين أو املختصين بالضرائب، قبل االستثمار في المنتج المعروض، وذلك من أجل تكوين قرار مستقل في ما يتعلق بمالءمة 

إعداده  مد على أنه يمكن أن يكون مناسبا أو مالئما أو مربحا لعميل أو للمحفظة االستثمارية لعميل محتمل. وبصفة خاصة، فإن هذا المستند، لم يتيمكننا أن نعطي أي تأكيد بخصوص أي استثمار محد

على هذا المستند. كما يجب عدم نشره خارج نطاق الوالية القضائية  ليناسب األهداف االستثمارية أو الوضع المالي أو االستعداد لقبول املخاطر أو االحتياجات األخرى ألي شخص يمكن أن يتلقى و/أو يطلع

كونوا على دراية بمثل هذه القيود وااللتزام بأي قيود من هذا للمملكة العربية السعودية إذ من الممكن أن يكون توزيعه هناك مخالفا للقانون. ويجب على األشخاص الذين يحصلون على هذا التقرير، أن ي

ت عليه روط واألحكام فإن المرجع في ذلك يكون في ما نصبول هذا التقرير، فإن مستلم التقرير يوافق على أن يكون ملزما بالقيود المذكورة آنفا . في حال وجود أي اختالف بين هذا المستند والشالقبيل. وبق

لتدقيق، المراجعة، واالستكمال في أي وقت ودون الحاجة ألي نوع من اإلخطار والتبليغ. ال تقدم شركة دراية المالية، الشروط واألحكام. المعلومات التي يتم ذكرها هنا قابلة للتعديل، التغيير، التحديث، ا

تند أو ق بدقة، اكتمال، أو مناسبة المساشرة أو غير مباشرة تتعلمدرائها، موظفيها، أو أي شركات تابعة أي ضمانات أو تعهدات أو إقرارات بشكل صريح أو ضمني، كما أنها ال تفترض أي مسؤولية قانونية مب

فقة خطية مسبقة من قبل شركة دراية المالية. شركة دراية المالية المنتج ألغراض المستثمر. هذا المستند وكافة المعلومات الواردة فيه غير قابل للنسخ أو التوزيع أو إعادة الطباعة دون الحصول على موا

ولقياس مدى  العرض التسويقي عين النظر لها على أنها تقدم أي خدمات استشارية قانونية أو مالية أو غير ذلك بموجب هذا المستند. لضمان الفهم الكامل والمناسب لهذاوبموجب هذا المستند ال تقدم وال يت

 سب مقتض ى الحال.مالئمة المنتج لرغبات المستثمر، ننصح باللجوء ألشخاص مختصين مهنيا في مجال القانون أو االستشارات المالية بح



 

 

    

  

 

 

 

  

 ريت يةادرصندوق  

 صندوق استثمار عقاري متداول

 

 )المالية شركة درايةمدار من قبل ( 

 م2021 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة القوائم المالية

 مراجع المستقلالتقرير  مع

 

   

   



 

 
 صندوق دراية ريت

 )مدار من قبل شركة دراية المالية(
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 5 قائمة المركز المالي 

 

 

 6  قائمة الدخل الشامل

 

 

 7 قائمة التغيرات في صافي الموجودات

 

 

 8 قائمة التدفقات النقدية
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 تقرير المراجع المستقل
 إلى حاملي الوحدات

 صندوق دراية ريت

 )مدار من قبل دراية المالية(

 الرياض، المملكة العربية السعودية
 

 

 الرأي

ائمة المركز لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة لصندوق دراية ريت )"الصندوق"( المدار من قبل شركة دراية المالية )مدير الصندوق(، والتي تشمل ق

الموجودات العائدة لحاملي الوحدات وقائمة التدفقات النقدية للسنة و قائمة الدخل الشامل، وقائمة التغيرات في صافي  م2021ديسمبر  31المالي  كما في  

 .واإليضاحات األخرى المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة

وأدائه ,م 2021ديسمبر  31لجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في وفي رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل من جميع الجوانب ا

ودية و المعايير واإلصدارات المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السع

 .ين و المحاسبينالهيئة السعودية للمراجعاألخرى المعتمدة من 

 

 أساس الرأي

بالتفصيل في قسم  لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة

 "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية " الوارد في تقريرنا.

دوق وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية للصندوق. ونحن مستقلون عن الصن 

 إلبداء رأينا. ة لتوفير أساسوقد وفّينا أيضاً بمسؤولياتنا األخالقية وفقاً لهذه القواعد. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومناسب

 

 األمور الرئيسية للمراجعة

لحالية. وقد تم تناول األمور الرئيسية للمراجعة هي تلك األمور التي كانت لها، بحسب حكمنا المهني، األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للسنة ا

 ا، ونحن ال نقدم رأياً منفصالً في هذه األمور.هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيه

 

 الكيفية التي تعاملنا بها أثناء المراجعة مع األمر الرئيسي للمراجعة  األمر الرئيسي للمراجعة

يمتلك صندوق دراية ريت محفظة من العقارات االستثمارية والتي تتضمن  

 تقع في المملكة العربية السعودية.وسكنية مباني تجارية 

يتم إدراج العقارات االستثمارية المحتفظ بها لتنمية رأس المال أو لكسب 

اإليجار بالتكلفة مطروحاً منها االستهالك المتراكم وأية خسائر انخفاض في 

 القيمة.

يتم إعادة تقييم العقارات االستثمارية لخسائر انخفاض القيمة عندما تشير 

مة الدفترية قد ال تكون قابلة األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القي

يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة، إن وجدت، للمبلغ الذي تتجاوز  لالسترداد.

 به القيمة الدفترية للموجودات قيمته القابلة لالسترداد.

فيما يتعلق بانخفاض قيمة العقارات االستثمارية، قمنا بتنفيذ 

 إجراءات المراجعة التالية:

 

معتمدين  ن للتقييم من مقّيمين عقاريين مستقلينحصلنا على تقريري -

لجميع العقارات االستثمارية  من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

م، وقمنا بتأكيد أن أساليب التقييم مناسبة 2021ديسمبر  31كما في 

 لالستخدام في تحديد القيم العادلة كما في تاريخ التقرير؛  

 

مقيمين الخارجين وقراءة شروط التعاقد مع قمنا بتقييم استقاللية لل -

الصندوق لتحديد ما إذا كانت هناك أية أمور قد تؤثر على موضوعية 

 المقيم أو قد تفرض قيودا على نطاق عملهم؛

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 تقرير المراجع المستقل )تتمة(
 

 

 إلى حاملي الوحدات

 صندوق دراية ريت

 )مدار من قبل دراية المالية(

 المملكة العربية السعوديةالرياض، 

 
 األمور الرئيسية للمراجعة )تتمة(

 

 الكيفية التي تعاملنا بها أثناء المراجعة مع األمر الرئيسي للمراجعة  األمر الرئيسي للمراجعة

لتقييم انخفاض قيمة العقارات االستثمارية، يراقب مدير الصندوق تقلبات 

مع مقيّمين للعقارات مستقلين  القيمة العادلة للعقارات من خالل التعاقد

ومعتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين )"تقييم"(، وذلك إلجراء 

 تقييم رسمي للعقارات االستثمارية للصندوق على أساس نصف سنوي.

 

من األمور الرئيسية للمراجعة نظًرا ألن تقييم انخفاض  لقد اعتبرنا هذا األمر

هامة من قبل مدير الصندوق والتأثير المحتمل القيمة يتطلب افتراضات 

 لالنخفاض في القيمة، إن وجد، قد يكون جوهريًا على القوائم المالية.

 

تقييم االفتراضات والتقديرات المختص لدينا من أجل ك اشرإ -

ودخل اإليجار  التخارج، مثل معدل الخصم ومعدل عائد األساسية

تخدمة بواسطة خبراء المسالسنوي ونفقات التشغيل واإلشغال، و

 .التقييم العقاري عند تحديد القيم العادلة للعقارات االستثمارية

 

تقييم المبلغ القابل لالسترداد، وهو أعلى من القيمة العادلة أو  -

قيمة استخدام العقارات االستثمارية ذات الصلة وفقا لتقارير 

لالسترداد المقيمين المذكورة أعاله. تم مالحظة أن القيمة القابلة 

، اتللعقارات االستثمارية أقل من القيمة الدفترية  لنفس العقار

. ونتيجة لذلك تم تسجيل االنخفاض في القيمة من قبل ادارة الصندوق

  و

 

القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية كما هو قمنا بتسوية متوسط  -

 ن.يإلى تقرير المقيمين الخارجي 14 مبين في اإليضاح رقم 

 

 المعلومات األخرى

واإلدارة هي  .م، بخالف القوائم المالية وتقرير المراجع عنها2021تتألف المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للصندوق لعام 

 المسؤولة عن المعلومات األخرى الواردة في تقريرها السنوي.

 وال يغطي رأينا في القوائم المالية المعلومات األخرى، ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي بشأنها. 

ا إذا كانت المعلومات وفيما يتصل بمراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا تتمثل في قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، والنظر عند القيام بذلك فيم

إذا كانت المعلومات األخرى تبدو محرفة  ألخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية أو مع المعرفة التي حصلنا عليها أثناء المراجعة، أو ماا

ه، فإننا مطالبون األخرى، استناداً إلى العمل الذي قمنا بتنفيذ بشكل جوهري بأية صورة أخرى. وإذا توصلنا إلى وجود تحريف جوهري في هذه المعلومات

 بالتقرير عن تلك الحقيقة. وليس لدينا ما نقرر عنه في هذا الشأن.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 تقرير المراجع المستقل )تتمة(
 

 

 إلى حاملي الوحدات

 صندوق دراية ريت

 )مدار من قبل دراية المالية(

 الرياض، المملكة العربية السعودية

 
 

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية 

ية السعودية والمعايير اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العرب

ين القانونيين ووفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي ترى واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسب

 اإلدارة أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ.

على البقاء كمنشأة مستمرة وعن اإلفصاح بحسب مقتضى الحال، عن  وعند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الصندوق

لياته، أو مالم األمور المتعلقة باالستمرارية، واستخدام أساس االستمرارية في المحاسبة، مالم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية الصندوق أو إيقاف عم

 يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.

 بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، هم المسؤولون عن اإلشراف على آلية التقرير المالي في الصندوق.والمكلفون 

 

  مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

صدار تقرير تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، سواء بسبب غش أو خطأ،  و إ

ير الدولية للمراجعة المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، لكنه ال يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعاي

فات عن غش أو خطأ، وتعد التحريفات المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن التحريف الجوهري عند وجوده. ويمكن أن تنشأ التحري

أساس هذه  جوهرية إذا كان يمكن التوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر، منفردة أو في مجملها، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على

 القوائم المالية.

دة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة وكجزء من عملية المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتم

 الشك المهني طوال المراجعة. ونقوم أيضاً بما يلي:

، تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية، سواًء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر •

على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا. ويُعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر والحصول 

 الناتج عن خطأ، نظراً ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.

لرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء التوصل إلى فهم ل •

 رأي في فاعلية الرقابة الداخلية في الصندوق.

 ها التي أعدتها اإلدارة.تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات المتعلقة ب •

ث أو التوصل إلى استنتاج بشأن مدة مناسبة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية في المحاسبة، وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري متعلق بأحدا •

الحصول عليها. وإذا خلصنا إلى  ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم

نقوم بتعديل رأينا وجود عدم تأكد جوهري، فإن علينا أن نلفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية، أو علينا أن 

ول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثاً إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحص

 أو ظروفاً مستقبلية قد تتسبب في توقف الصندوق عن البقاء كمنشأة مستمرة.

التي تمثلها داث تقويم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعامالت واألح •

 بطريقة تحقق العرض العادل.

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 تقرير المراجع المستقل )تتمة(
 

 إلى حاملي الوحدات

 صندوق دراية ريت

 )مدار من قبل دراية المالية(

 الرياض، المملكة العربية السعودية

 
 

 

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية )تتمة(
 

بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي ونحن نتواصل مع المكلفين 

 أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نقوم باكتشافها أثناء المراجعة.

قية ذات الصلة المتعلقة باالستقالل، ونبلغهم بجميع العالقات واألمور األخرى ونقدم أيضاً للمكلفين بالحوكمة بياناُ يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات األخال

 التي قد يُعتقد بشكل معقول أنها قد تؤثر على استقاللنا، ونبلغهم أيضاً عند االقتضاء بالتدابير الوقائية ذات العالقة.

ك األمور التي كانت لها األهمية البالغة أثناء مراجعة القوائم المالية للسنة الحالية، ومن بين األمور التي نتواصل بشأنها مع المكلفين بالحوكمة، فإننا نحدد تل

العلني عن األمر،  ومن ثم تُعّد هذه األمور هي األمور الرئيسية للمراجعة، ونقوم بتوضيح هذه األمور في تقريرنا ما لم تمنع األنظمة أو اللوائح اإلفصاح

اإلبالغ عنه في تقريرنا ألن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن  غاية، أن األمر ينبغي أال يتم أو عندما نرى، في ظروف نادرة لل

 تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا اإلبالغ.

 

 

 

 

 

 عن البسام وشركاؤه

 

 

 

 إبراهيم أحمد البسام

 337ترخيص رقم  –محاسب قانوني 

 

 هـ1443 شعبان 28التاريخ  

 م2022 مارس 31الموافق  



 
 صندوق دراية ريت

 صندوق استثمار عقاري متداول

 )مدار من قبل شركة دراية المالية(
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 المركز الماليائمة ق

 م2021 ديسمبر 31في  كما

 جميع المبالغ بالريال السعودي()

 

 م2020ديسمبر  31كما في   م2021ديسمبر  31كما في   إيضاح 

      الموجودات

      الموجودات المتداولة

  7 النقدية وشبه النقدية 
24,072,849  42,727,649 

  8 إيجارات مدينة
52,231,844  54,860,475 

  9 إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
15,715,268  3,045,950 

  10 مصروفات مدفوعة مقدمة وموجودات متداولة أخرى
1,712,110  1,910,771 

   الموجودات المتداولةإجمالي 
93,732,071  102,544,845 

   
   

   الموجودات غير المتداولة 
   

  11 اإلستثمارات العقارية، صافي
1,567,926,588  1,587,296,008 

  12 عقود المنفعة، صافي
33,065,108  35,643,020 

   إجمالي الموجودات غير المتداولة
1,600,991,696  1,622,939,028 

   إجمالي الموجودات 
1,694,723,767  1,725,483,873 

      

      المطلوبات

   المطلوبات المتداولة
   

  17,810,478   16,657,842   إيرادات ايجار غير مكتسبة 

  15 رسوم إدارة مستحقة
3,911,055  4,129,172 

  19 مصاريف تمويل مستحقة
5,249,168  5,082,579 

   المستحقة والمطلوبات األخرىالمصروفات 
6,731,286  3,658,701 

  16 مخصص الزكاة
4,084,149  2,287,195 

   إجمالي المطلوبات المتداولة
36,633,500  32,968,125 

   
   

   المطلوبات غير المتداولة 
   

  19 قروض طويلة األجل
747,982,834  747,982,834 

 780,950,959  784,616,334   اجمالي المطلوبات 

   
   

 944,532,914  910,107,433   صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات

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

   القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة
8.47  8.79 

 8.95  8.47  14 القيمة العادلة للموجودات العائدة للوحدة
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  الدخل الشامل قائمة

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي( 

 

 
 

 إيضاح
 للسنة المنتهية 

  م2021ديسمبر  31في 
 المنتهية للسنة

 م2020ديسمبر  31في 

       

  17  ، صافيإيرادات إيجار
130,200,628   121,387,960  

  13  الربح من اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
169,318   111,866  

    إجمالي الدخل
130,369,946   121,499,826  

       

 (8,310,298)  (7,862,383)  15  إدارة الصندوق رسوم

 (23,622,769)   (21,791,879)   19  مصاريف تمويل

 (1,123,258)   (927,110)    مصاريف مهنية واستشارية

 (3,932,052)   (4,886,367)        أتعاب إدارة الممتلكات العقارية

 (5,357,139)   (2,577,912)   12  اطفاءات عقود منفعة

 (7,286,006)   (3,214,752)    أخرىمصاريف 

 (20,379,693)   (21,726,481)   11  مصاريف إستهالك اإلستثمارات العقارية

 (34,279,578)    2,357,061        11  في قيمة اإلستثمارات العقارية (اإلنخفاضعكس/ )

 -  (22,383,416)   8  مصروف الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

    مصاريفالاجمالي 
(83,013,239)  (104,290,793) 

    صافي دخل السنة قبل الزكاة
47,356,707  17,209,033 

 (2,287,195)  (1,796,954)  16  الزكاة المحملة خالل السنة

 14,921,838  45,559,753    صافي دخل السنة

 -  -    الدخل الشامل األخر

 الدخل الشامل للسنة  إجمالي
 

 

 

45,559,753  14,921,838 
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  قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي(

 

 

 

 إيضاح

 
 31للسنة المنتهية في 

  م2021ديسمبر 

 31للسنة المنتهية في 

 م2020ديسمبر 

       

 1,001,419,491  944,532,914    صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملى الوحدات في بداية السنة

       

       التغيرات من معامالت الوحدات:

 -  -    بالحصول على مقابل النقد -إصدار وحدات 

 -  -    بالحصول على مقابل عيني  -إصدار وحدات 

 1,001,419,491  944,532,914    قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في نهاية السنة

 (71,808,415)  (79,985,234)  20  توزيعات أرباح

 14,921,838  45,559,753    إجمالي الدخل الشامل للسنة

 944,532,914  910,107,433    العائدة لحاملي الوحدات في نهاية السنةصافي قيمة الموجودات 

 

 

 

 :على النحو التالي للسنةالمعامالت في الوحدات ملخص ب

 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 107,507,035  107,507,035 عدد الوحدات بداية السنة

 -  - بالحصول على مقابل النقد -إصدار وحدات 

 -  - بالحصول على مقابل عيني  -وحدات  إصدار

 107,507,035  107,507,035 عدد الوحدات في نهاية السنة
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 قائمة التدفقات النقدية 

      م2021 ديسمبر  31المنتهية  للسنة

 )جميع المبالغ بالريال السعودي(

 

 31للسنة المنتهية في 

 م2021ديسمبر 

 31للسنة المنتهية في  

  م2020ديسمبر 

    األنشطة التشغيلية
 17,209,033  47,356,707 قبل الزكاة صافي الدخل للسنة

    تعديالت لتسوية صافي الدخل لصافي النقدية من األنشطة التشغيلية:

 (10,104)  (169,318) الربح غير المحقق من اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (101,762)  - الربح المحقق من اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 20,379,693  21,726,481 استهالك االستثمارات العقارية

 34,279,578  (2,357,061)  في قيمة اإلستثمارات العقاريةاإلنخفاض 

 5,357,139  2,577,912 اطفاء عقود منفعة

 69,134,721  77,113,577 

    التغيرات في الموجودات التشغيلية:

 (22,390,955)  2,628,631 ايجارات مدينة

 9,459,165  198,661 مصروفات مدفوعة مقدمة و موجودات متداولة أخرى

    التغيرات في المطلوبات التشغيلية:

 2,952,606  (1,152,636) إيرادات ايجار غير مكتسبة 

 (189,523)  (218,117) رسوم إدارة مستحقة

 (2,555,182)  166,589 مصاريف تمويل مستحقة

 (121,275)  - مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

 2,637,716  3,072,585 األخرى المصروفات المستحقة والمطلوبات

 66,906,129  73,830,434 األنشطة التشغيليةالناتج من صافي النقد 

    األنشطة االستثمارية

 (152,237,251)  - ستثماريةإشراء عقارات 

 (28,021,356)  (12,500,000) شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 25,087,272  - من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمتحصل 

 (155,171,335)  (12,500,000) األنشطة االستثمارية  صافي النقد المستخدم في

    األنشطة التمويلية

 (71,808,415)  (79,985,234) توزيعات أرباح

 168,000,000  - قروض طويلة األجل

 96,191,585  (79,985,234) صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية 

 7,926,379  (18,654,800) التغير في النقدية وشبه النقدية خالل السنة

 34,801,270  42,727,649 النقدية وشبه النقدية في بداية السنة 

 42,727,649  24,072,849 النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة
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 نشطتهأالصندوق و (1

  .م2018 مارس 26 فيدراج الصندوق إتم متوافق مع الشريعة اإلسالمية. متداول مقفل صندوق دراية ريت )"الصندوق"( هو صندوق استثمار عقاري 

 04/05/1430وتاريخ  1010266977شركة دراية المالية )" مدير الصندوق"(، شركة سعودية مساهمة مقفلة، بموجب السجل التجاري رقم يدار الصندوق من قبل 

لمزاولة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل  08109-27" بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم ماليةسوق مؤسسة م ومرخصة كـ " 29/04/2009هـ الموافق 

 واإلدارة والحفظ في أعمال األوراق المالية.

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

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

 .موافقة هيئة السوق المالية

ق االستثمارية، لى االستثمار في أصــول عقاريــة قابلــة لتحقيق دخل تأجيري دوري داخل المملكة العربية السعودية وبما يتوافق مع استراتيجية الصندويهدف الصندوق إ

 داولة. من صافي أرباح الصندوق وفقا للتعليمات الخاصة بصناديق اإلستثمار العقارية المت %90وتوزيع أرباح ربع سنوية بما ال يقل عن 

 

 اللوائح النظامية (2

والتي  (2021فبراير  24هـ )الموافق 1442رجب  12والمنشورة من قبل هيئة السوق المالية  بتاريخ يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار العقاري )"اللوائح"( 

 تبين المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق العقارية و المتداولة في المملكة العربية السعودية إتباعها.

 

 أسس اإلعداد  (3

 

 بيان األلتزام     -أ

و المعايير و اإلصدارات األخرى المعتمدة من  في المملكة العربية السعودية ةالمعتمد وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي )"القوائم المالية"( تم إعداد هذه القوائم المالية

 .راجعين والمحاسبينالهيئة السعودية للم

 

 والعملة الوظيفية وعملة العرضأساس القياس  -ب

العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام مبدأ اإلستحقاق تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء قياس اإلستثمارات المدرجة بالقيمة 

 المحاسبي ومفهوم اإلستمرارية، وتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق.

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -ج

و  رة القيام باستخدام أحكام وتقديرات وإفتراضات من شأنها أن تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفاتمن االدا يتطلب إعداد القوائم المالية

الدفترية قد يؤدي عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية للقيمة . اإلفصاحات المرفقة و اإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة

 للموجودات أو المطلوبات التي تؤثر في الفترات المستقبلية.

للقيمة ري هوجل يدتعداث حإفي ر کبيطر لتي لها خالتقرير، وايخ رفي تارى للتقدير ألخائيسية رلدر المصال والمتعلقة بالمستقبائيسية رلت اضاراالفتإن عدم التأكد من ا

تراضاته و تقديراته على المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية. مالية الالحقة تم وصفها أدناه. اعتمد الصندوق في افل الفترة الخالت باولطلمول واية لألصرفتدلا

تغيرات تنعكس ق. مثل هذه الودإن الحاالت و اإلفتراضات الحالية قابلة للتطوير مستقبال قد تطرأ التغيرات نتيجة لتغيرات السوق أو الحاالت الناتجة خارج سيطرة الصن

 على اإلفتراضات عندما تحدث. 

 

 االستمرارية

لالستمرار العمل  الكافيةبأن الصندوق لديه الموارد على قناعة  ووه في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية،قدرة الصندوق على االستمرار ميم لوالصندوق بإجراء تققام مدير 

ً قد   جوهريعلم بأي حاالت عدم تأكد  مدير الصندوقليس لدى . عالوة على ذلك، المنظور في المستقبل في العمل درة الصندوق على االستمرار حول مق يثير شكوكا

 ، تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.عليه. وفقا لمبدأ االستمرارية
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 )تتمة(أسس اإلعداد  (3

 

 غير المالية الموجوداتانخفاض قيمة 

في حالة  ة.أو بشكل أكثر تكرارا لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض القيم تقرير ماليتتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية في نهاية كل تاريخ 

 .يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده لألصل وجود مثل هذا المؤشر،

لوحدة توليد النقد هو المبلغ القابل لالسترداد ألصل أو  .أو وحدة توليد النقد المبلغ القابل لالسترداد لألصلالقيمة الدفترية  يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة إذا تجاوزت

لية المقدرة إلى قيمها الحالية عند تقييم القيمة المستخدمة ، يتم خصم التدفقات النقدية المستقب .وقيمته العادلة ناقًصا تكاليف البيعأقيمة في االستخدام القيمة األكبر من ال

 تعتمد على تكلفة البيعلة ناقصاً دلعاالقيمة إن ا .باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل

ت لتدفقات الك على حساباذفيعتمد ، متاحة المماثلةدات تقديرية للموجور سعاأ هناكلم تكن ا أو إذلمماثلة دات اللموجورة لمقدر األسعااأولقابلة للمالحظة ق السور اسعاأ

 لمخصومة.المستقبلية النقدية ا

 

 متوقعة الئتمانية االخسائر ال

معقدة وافتراضات هامة حول الظروف إن قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة هو مجال يتطلب استخدام نماذج 

 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 •

 ؛فتراضات لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعةاختيار النماذج المناسبة واال •

 بط بها من خسائر ائتمانية متوقعة؛ وإنشاء عدد ووزن نسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات/األسواق وما يرت •

 إنشاء مجموعة من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. •

 

 المهمةملخص السياسات المحاسبية  (4

 

  :المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية موضحة أدناه المهمةالسياسات المحاسبية 

 النقدية وشبه النقدية

واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية من النقد في الحسابات الجارية لدى البنوك موحدة النقدية وشبه النقدية من النقد لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية ال تتكون

 .قائمة المركز المالييتم قياس النقدية وشبه النقدية باالتكلفة المطفأة في  السيولة ذات االستحقاق األصلي لثالثة أشهر أو أقل )ان وجدت( والمتاحة للصندوق دون أي قيود.

 ايجارات مدينة

لعادلة باإلضافة إلى تكاليف المعامالت المباشرة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم يتم االعتراف األولي بالذمم المدينة بالقيمة ا

 عادة قياس مخصص االنخفاض في الذمم المدينة بقيمة مساوية لخسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى العمر.

 استثمارات عقارية 

أو  أصول غير متداولة محتفظ بها إما لكسب إيرادات تأجير أو لزيادة رأس المال أو لكليهما ، ولكن ليس للبيع في السياق العادي للعمليات ، العقارات االستثمارية هي

بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم  كاستخدامها في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات أو ألغراض إدارية. يتم قياس االستثمار العقاري بالتكلفة عند التحقق المبدئي وبعد ذل

 وخسائر انخفاض القيمة إن وجدت.

 يتم إلغاء االعتراف بالعقارات االستثمارية عند بيعها أو إشغالها من قبل المالك أو في حالة عدم االحتفاظ بها لزيادة قيمتها.

ب على أنه الفرق بين صافي عائدات البيع والقيمة الدفترية للبند( في الربح أو الخسارة. يتم االعتراف بأي مكسب أو خسارة ناتجة عن استبعاد العقار االستثماري )محسو

 اح المحتجزة.عند بيع عقارات استثمارية تم تصنيفها مسبقًا كممتلكات ومعدات ، يتم تحويل أي مبلغ ذي صلة مدرج في احتياطي إعادة التقييم إلى األرب

اشرة إلى شراء العقارات االستثمارية. تتضمن تكلفة العقار االستثماري الذي يتم إنشاؤه ذاتيًا تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأي تتضمن التكلفة المصروفات المنسوبة مب

 تكاليف أخرى تنسب مباشرة إلى وضع العقار االستثماري في حالة صالحة لالستخدام المقصود منها وتكاليف االقتراض المرسملة.
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  )تتمة( استثمارات عقارية

 

 :ةلعقاريا لإلستثماراتوفيما يلي األعمار اإلنتاجية للمكونات المختلفة 

 سنة 40 مباني

 

القيمة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، تتم مراجعة القيم الدفترية لألصول غير المالية للصندوق في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض 

 يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل.

والتي تمثل القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة قيد لالسترداد،  ةالقابل قيمةاالنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو وحدة توليد النقد ال يحدث

التدفقات النقدية الناتجة كبير عن  بشكلتدفقات نقدية داخلة مستقلة  ينتجاألصل ال إال إذا كان  لكل أصل على حده. يتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد أكبر اإلستخدام، أيهما

قد انخفضت ، يعتبر األصل القابل لإلستردادعن المبلغ لنقد وحدة توليد اأو  ألصل ماالقيمة الدفترية  تزيد. عندما أو مجموعة من الموجودات من الموجودات األخرى

في االعتبار. ، إن وجدت معامالت السوق الحديثة تؤخذ. عند تحديد القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد، لوحدة توليد النقد ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد قيمته

يتم خصم  الذي بموجبهنموذج التدفقات النقدية المخصومة،  إلى قيد اإلستخدامنموذج تقييم مناسب. تستند القيمة  استخدام حينئذ يتمتحديد مثل هذه المعامالت  وإذا تعذر 

 إثبات ألصل. يتمل المالزمةالذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر والتدفقات النقدية المتوقعة المستقبلية باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة 

 الدخل الشامل. مبلغ العكس في قائمة

سابقًا لم تعد موجودة أو انخفضت. في حالة  اإلنخفاض في القيمة التي تم إثباتهامؤشر على أن خسائر  أي لتحديد ما إذا كان هناك مالي تاريخ كل تقريربيتم إجراء تقييم 

القيمة المعترف بها سابقًا فقط في نخفاض االلنقد. يتم عكس خسارة وحدات إنتاج اأو  للموجوداتترداد وجود مثل هذا المؤشر، يقوم الصندوق بتقدير المبلغ القابل لالس

آخر خسارة انخفاض في القيمة. يكون العكس محدودًا بحيث ال ب اإلعترافإذا كان هناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد لألصل منذ 

نخفاض في االخسارة فيما لو لم يتم تسجيل بالصافي بعد االستهالك،  أو القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد تتجاوز القيمة

 الدخل الشامل. قائمةالعكس في  مبلغالقيمة لألصل في السنوات السابقة. يتم إثبات 

 عقود المنفعة

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

 انخفاض قيمة األصول غير المتداولة

اك أي مؤشر على انخفاض القيمة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، في تاريخ كل تقرير، يقوم الصندوق بمراجعة القيم الدفترية ألصوله غير المالية لتحديد ما إذا كان هن

 يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل.

تكون مستقلة إلى حد كبير  الختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع األصول معًا في أصغر مجموعة من األصول التي تولد تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر والتي

 دفقات النقدية الداخلة من األصول األخرى أو الوحدات المنتجة للنقد.عن الت

ستند القيمة المستخدمة على التدفقات النقدية القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد هي القيمة المستخدمة وقيمتها العادلة ناقًصا تكاليف البيع، أيهما أكثر. ت

باألصل ومة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة المستقبلية المقدرة، مخص

 أو وحدة إنتاج النقد.

 ة لالسترداد.يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد قيمته القابل

فترية لألصل القيمة الدفترية يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة في الربح أو الخسارة. يتم عكس خسارة انخفاض القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الد

 .نخفاض في القيمةالتي كان من الممكن تحديدها، بالصافي بعد االستهالك أو اإلطفاء، إذا لم يتم االعتراف بخسارة ا

 المصاريف المستحقة والذمم الدائنة األخرى 

 ة معدل الفائدة الفعلي.يتم االعتراف األولي بالمصاريف المستحقة والذمم الدائنة االخرى بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريق

ن ينشأ عنه تدفق خارج يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الصندوق إلتزامات )قانونية أو تعاقدية( ناشئة عن أحداث سابقة وأن تسديد اإللتزامات محتمل أ

 يتم اإلعتراف بالمخصصات لخسارة العمليات المستقبلية. اللمنافع إقتصادية ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه. 

 راف باإليراداتاالعت

 يتم االعتراف بإيرادات اإليجار وفقاً لمبدأ اإلستحقاق على أساس متساوي على فترة اإليجار.

 معامالت االستثمار

 يتم اإلعتراف بالمعامالت اإلستثمارية على أساس تاريخ المتاجرة.
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 الرسوم اإلدارية والنفقات األخرى

فعها على أساس نصف يتم تحميل رسوم اإلدارة والنفقات األخرى بمعدالت / مبالغ ضمن الحدود المذكورة في شروط وأحكام الصندوق. يتم احتساب رسوم اإلدارة ود

 سنوي.

 

 تكاليف االقتراض

فترة طويلة من الوقت ليصبح جاهًزا لالستخدام المقصود أو البيع، تتم تكاليف االقتراض المنسوبة مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل يستغرق بالضرورة 

والتكاليف  ن الفوائدرسملتها كجزء من تكلفة األصل. يتم تحميل كافة تكاليف االقتراض األخرى كمصروفات في الفترة التي تحدث فيها. تتكون تكاليف االقتراض م

 .األموال األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق باقتراض

 

 المصروفات

 إدارة الممتلكات ورسوم إدارة الصندوق وأتعاب الحفظ والرسوم األخرى على أساس االستحقاق. مصروفاتيتم تسجيل المصروفات بما في ذلك 

 الزكاة 
مخصص الزكاة عن السنة ضمن قائمة الدخل الشامل يتم احتساب الزكاة وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية )الهيئة( ويتم إدراج 

 ويجري تسجيل أية فروقات بين المخصص المكون والربط النهائي في السنة التي يتم فيها إعتماد الربط النهائي.

 للوحدة الموجوداتصافي 

 ي نهاية الفترة.فعلى عدد الوحدات وق دالصن موجوداتالقوائم المالية بتقسيم صافي لكل وحدة تم اإلفصاح عنها في  الموجوداتيتم احتساب صافي 

 توزيعات األرباح

من اإلستثمارات  ال تتضمن الربح الناتج من بيع أي عقار .سنوي ربععلى أساس من صافي الدخل كتوزيعات سنوية  %90سياسة الصندوق هي توزيع ودفع ما اليقل عن 

 .واإلنخفاض في القيمة واستهالك الفترة العقارية

 دوات المالية األ

 اإلثبات والقياس األولي

المالية األخرى عندما يصبح  يتم اإلثبات األولي للمستحق من عقود اإليجار التشغيلي المصدرة عند نشوئها. يتم اإلثبات األولي لجميع الموجودات المالية والمطلوبات

 الصندوق طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة.

املة المنسوبة المالي )مالم يكن ذمة مدينة من عقود اإليجار التشغيلي دون مكون تمويل مهم( أو لإللتزام المالي بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعيتم القياس األولي لألصل 

عقود اإليجار التشغيلي دون مكون تمويل  مباشرة إلى إقتنائه أو إصداره، للبند غير المدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم القياس األولي للمستحق من

 مهم بسعر المعاملة.

 

 المالية الموجوداتتصنيف 

يمة العادلة من خالل الربح أو يتم عند اإلثبات األولي تصنيف األصل المالي على أنه مقاس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالق

 الخسارة.

 األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين:يتم قياس 

 أ. األصل المالي محتفظ به ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصول المالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ؛ و

 القائم. األصليوالفائدة على المبلغ  األصليط مدفوعات المبلغ فق تمثلب. تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية 

 

 يقاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا تم استيفاء الشرطين التاليين:

 وبيع األصول المالية ؛ و تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية عن طريق الذي يتحقق الهدف منهأ. األصل المالي محتفظ به ضمن نموذج أعمال 

 ساسي القائم.ب. تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األ

 

 طفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.يجب قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ما لم يتم قياسه بالتكلفة الم
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 )تتمة( دوات الماليةاأل

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

األولي بالقيمة  بعد اإلثباتلمتاجرة، أو موجودات مالية مصنفة مقتناة بغرض اموجودات مالية على  مل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةتتش

ً  قياسها يجبمالية موجودات العادلة من خالل الربح أو الخسارة، أو  غرض إقتنائها بلمتاجرة إذا تم كمقتناة بغرض ابالقيمة العادلة. يتم تصنيف الموجودات المالية  إلزاميا

ن القريب. يتم تصنيف الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ والفوائد وتقاس بالقيمة العادلة م جلاألفي  شرائهاأو إعادة  بيعها

مة العادلة من خالل الدخل الشامل بالتكلفة المطفأة أو بالقي قياسهاالتي يتم  وعلى الرغم من ضوابط سندات الدينخالل الربح أو الخسارة بغض النظر عن نموذج األعمال. 

، واذا تم ذلك فيحذف عدم التطابق المحاسبي أو األولي اإلثباتالدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند  سنداتاآلخر، كما هو موضح أعاله، يمكن تصنيف 

  يخفض بشكل كبير.

 

 الربح أو الخسارة. قائمة التغيرات في القيمة العادلة في إثباتالمركز المالي بالقيمة العادلة مع  قائمةو الخسارة في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أ تقيد

  

 9ف وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي يالتصن الموجودات المالية

  

 بالتكلفة المطفأة النقدية وشبه النقدية 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من خالل الربح ٔاو الخسارةاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 

 بالتكلفة المطفأة المستحق من عقود اإليجار التشغيلي

 بالتكلفة المطفأة مستحق من أطراف ذات عالقة

 بالتكلفة المطفأة موجودات أخرى

 القياس الالحق

 للموجودات المالية: تقاس السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق

 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 أو الخسارة

 

يتم الحقأ قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إثبات صافي األرباح والخسائر بما في ذلك أي دخل فوائد 

 قائمة الدخلأو دخل توزيعات أرباح، ضمن 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

 

 

 

تخفيض التكلفة . يتم التكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلييتم الحقأ قياس هذه الموجودات ب

المطفأة بخسائر اإلنخفاض في القيمة. يتم إثبات دخل الفائدة والصرف األجنبي واألرباح والخسائر 

 قائمة الدخلواإلنخفاض في القيمة ضمن الربح أو الخسارة. يتم إثبات أي ربح أو خسارة ضمن 

 إعادة التصنيف 

 المالية. الموجوداتله إلدارة اعمأنموذج بتغيير الصندوق  يقوم فيهاالفترة التي  إال فيولي، األ إثباتهاال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد 

 التوقف عن اإلثبات

 األصل المالي عند: التوقف عن إثباتيتم 

 تدفقات نقدية من األصل ، أو الحصول على الحقوق فيانتهاء • 

طرف ل كبيردون تأخير التي يتم الحصول عليها لتدفقات النقدية الكامل لدفع الالتزاًما بالحصول على التدفقات النقدية من األصل أو يتحمل  ام الصندوق بتحويل حقوقيق• 

 " ، وإما:القبض والدفعبموجب ترتيب " آخر

 األصل، أو نافعجميع مخاطر ومالكامل لتحويل ال)أ( قام الصندوق ب

 .على األصلقام بتحويل السيطرة ولكنه الكامل بجميع مخاطر ومنافع االصل يل أو االحتفاظ تحوالالصندوق ب عدم قيام)ب( 
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 تقييم خسارة االئتمان المتوقعة

على  متوقعةال ئر اإلئتمانيةخساالالمتوقعة والذي يستخدم مخصص  يةخسائر االئتمانالقياس بغرض  9نهج المبسط للمعيار الدولي للتقارير المالية ميطبق الصندوق ال

 مقابل:ما تقييم مخصص بهدف . يتم تطبيق الطريقة عمرمدى ال

 

 األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة -

تاريخية تم التعرض لها  يةخسائر ائتمانتقرير وما يقابلها من شهًرا قبل كل فترة  12وذلك على مدى الذمم المدينة  معلومات سدادالمتوقعة إلى  ئرتستند معدالت الخسا

تسوية الذمم لعوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء ب المتعلقةالتاريخية لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية  ئرخالل هذه الفترة. يتم تعديل معدالت الخسا

امل والعأكثر كون تإلجمالي للمملكة العربية السعودية )الدولة التي يقدم فيها الخدمات( ومعدل التضخم واإلنفاق الحكومي لالناتج المحلي اأن الصندوق  قررالمدينة. 

 ، وبالتالي يعدل معدالت الخسارة التاريخية بناًء على التغيرات المتوقعة في هذه العوامل.مالئمة

عند التعثر.  ات، والتعرضفي السدادالتعثر بإفتراض ، والخسارة التعثر في السدادة إلى األجزاء التالية: احتمالية ج إجمالي مبلغ الخساروذنهج الخسارة المتوقعة نمميقسم 

 :وقد تم شرحها باختصار كما يلي

السداد. وهي تستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع في  تعثرلخسارة الناتجة عن الاتقدير  تمثل: السداد بإفتراض التعثر فيالخسارة 

 التعرضات عند التعثر في السداد.بما في ذلك من أي ضمان. عادة ما يتم التعبير عنها كنسبة مئوية من تحصيلها الُمقرض 

 فترة زمنية معينة. السداد خاللالتعثر في احتمالية تمثل : في السداد احتمالية التعثر

، مع األخذ في االعتبار التغييرات المتوقعة في التعرض بعد تاريخ التقرير، في السداد تقدير للتعرض في تاريخ تعثر مستقبلي تمثل: ات عند التعثر في السدادالتعرض

 .ةالتسهيالت الملتزمب ةالسحب المتوقعوعمليات والفوائد  المبلغ األصليبما في ذلك سداد 

 المخصص المحدد

من بعض العمالء. يتم إثبات مخصص محدد على أساس من عميل لعميل آخر في تاريخ كل تقرير. يقوم الصندوق بإثبات مخصص محدد مقابل الذمم المدينة المستحقة 

  ويتم عكس المخصصات فقط عندما يتم استرداد المبالغ القائمة من العمالء.

 شطبال

)إما جزئيًا أو كليًا( إلى الحد الذي ال يوجد فيه احتمال واقعي الستردادها. هذا هو الحال بشكل عام عندما يقرر  ةالمالي لموجوداتالدفترية ليتم شطب إجمالي القيمة 

 للشطب. التي تتعرضأو مصادر دخل يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ  موجوداتالصندوق أن المدين ليس لديه 

 قياس لألدوات الماليةالتصنيف وال

 على النحو التالي: 9 الدولي للتقرير المالييار قياس والقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية وفقاً للمعإن فئات ال

 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  م2021ديسمبر  31

 القيمة الدفترية فئة القياس 

   الموجودات المالية

 24,072,849 التكلفة المطفأة النقدية وشبه النقدية 

 52,231,844 المطفأة التكلفة ايجارات مدينة 

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

 92,019,961  المالية الموجودات إجمالي

 

   المالية المطلوبات
 3,911,055 التكلفة المطفأة رسوم إدارة مستحقة

 5,249,168 المطفأة التكلفة مصاريف تمويل مستحقة

 6,731,286 المطفأة التكلفة المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى

 4,084,149 المطفأة التكلفة مخصص الزكاة

 747,982,834 المطفأة التكلفة قروض طويلة األجل

 767,958,492  المالية المطلوبات إجمالي
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 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي ليست سارية بعد (5

 

 .بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعديقم الصندوق لم 

 عن التعديل ملخص في أو بعدتطبق للسنوات التي تبدأ  الوصف تعديالت على المعايير

معيار المحاسبة الدولي 

37 

-العقود المجحفة 

 تكلفة إتمام العقد
 م2021يناير  1

تحدد التعديالت أن "تكلفة الوفاء" بالعقد تشمل "التكاليف التي 

تتعلق مباشرة بالعقد. تنطبق هذه التعديالت على العقود التي لم تِف 

في بداية فترة التقرير السنوي التي  المنشأة بها بعد بجميع التزاماتها

 تطبق فيها المنشأة التعديالت أوالً.

ي للتقرير معيار الدولال

ومعيار  1، 9، 16المالي 

 41المحاسبة الدولي 

تحسينات سنوية 

على معايير 

المعايير الدولية 

للتقارير المالية 

 م2020-م2018

 م2022يناير  1

: يزيل التعديل الرسم 16لتقرير المالي رقم لالمعيار الدولي 

 العقارات المستأجرة على تحسيناتالالتوضيحي لسداد 

 

: يوضح التعديل أنه عند تطبيق 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

في المائة" لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء االعتراف  10اختبار "

المدفوعة أو بااللتزام المالي ، ال تشمل المنشأة سوى الرسوم 

المستلمة بين المنشأة )المقترض( والمقرض. يجب تطبيق التعديل 

بأثر مستقبلي على التعديالت والتبادالت التي تحدث في أو بعد 

 التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة التعديل ألول مرة.

 

: يلغي التعديل مطلب معيار المحاسبة 41المعيار المحاسبي الدولي 

شآت الستبعاد التدفقات النقدية للضرائب عند للمن 41الدولي رقم 

 قياس القيمة العادلة.

 

: يوفر التعديل إعفاًءا إضافيًا 1المعيار الدولي للتقرير المالي 

ألول مرة بعد الشركة األم فيما  تطبيقهالشركة تابعة تصبح بعد 

 .يتعلق بمحاسبة فرق الترجمة التراكمي

 1معيار المحاسبة الدولي 

لويات تصنيف المط

أو غير  ةكالمتداول

 متداولة

 م2023يناير  1

وضح التعديل ما هو المقصود بالحق في إرجاء التسوية، وأن الحق 

في التأجيل يجب أن يكون موجودًا في نهاية فترة التقرير، وأن هذا 

التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة الكيان لحق التأجيل الخاص 

مشتقات في التزام قابل للتحويل هي به، وذلك فقط إذا كان مضمناً ال

 نفسها أداة حقوق ملكية ولن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفها

تعديالت على المعيار 

 10الدولي للتقرير المالي

ومعيار المحاسبة الدولي 

28 

بيع أو المساهمة في 

األصول بين 

المستثمر والشريك 

أو المشروع 

 المشترك

 

 ال ينطبق

ومعيار  10على المعيار الدولي للتقرير المالي تتعامل التعديالت 

مع المواقف التي يكون فيها بيع أو  28المحاسبة الدولي رقم 

مساهمة في األصول بين المستثمر والشركة الزميلة أو المشروع 

المشترك. على وجه التحديد، تنص التعديالت على أن األرباح أو 

 تابعة. الخسائر الناتجة عن فقدان السيطرة على شركة

 

عندما تكون قابلة للتطبيق، وقد ال يكون لتطبيق هذه التفسيرات والتعديالت  للصندوقالمالية  القوائمتتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق تفسيرات وتعديالت المعايير الجديدة هذه في 

 .ةفي فترة التطبيق األولي للصندوقالمالية  القوائمأي تأثير مادي على 

 

 رسوم اإلدارة والمصاريف األخرى ورسوم التعامل  (6

 

 رسوم اإلدارة والمصروفات األخرى  -

سنويًا من صافي قيمة أصول الصندوق. كما يستعيد مدير الصندوق من  %0.85على أساس نصف سنوي، يتقاضى مدير الصندوق للصندوق رسوًما إدارية بنسبة 

 عن الصندوق مثل رسوم المراجعة والرسوم القانونية وتعويضات مجلس اإلدارة والرسوم األخرى المماثلة.الصندوق أي مصروفات أخرى يتم تكبدها نيابة 

 

 رسوم التعامالت  -

 ٪ كحد أقصى على سعر الشراء أو البيع لألصول العقارية.1عالوة على ذلك، يتقاضى مدير الصندوق، رسوم التعامالت لمرة واحدة بمعدل 
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 قديةالنقدية وشبه الن (7

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31  ايضاح  

 42,727,649  24,072,849  1-7  نقد لدى البنوك

    24,072,849  42,727,649 

 . ال يحقق الصندوق أرباحاً من هذه الحسابات الجارية.   ةك محليولدى بن ةجاري اتأرصدة البنك محتفظ بها في حساب 7-1

 

 إيجارات مدينة (8

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31    

 54,860,475  74,615,260    إيجارات مدينة 

 -  (22,383,416)    مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

    52,231,844  54,860,475 
 

 فيما يلي ملخص حركة مخصص االئتمان أو الخسارة المتوقعة:

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31    

 -  -    يناير 1

 -  (22,383,416)    المحمل خالل السنة

 -  (22,383,416)    ديسمبر 31

 

 من خالل الربح أو الخسارةاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة  (9

 

 القيمة السوقية  التكلفة  عدد الوحدات  مدير الصندوق م2021 ديسمبر  31

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

 

 القيمة السوقية  التكلفة  عدد الوحدات  مدير الصندوق م2020ديسمبر   31

 3,045,950  3,035,846  18,860  الراجحي المالية صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع

 

    الخسارةمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الالحركة في االستثمارات  9-1

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31    

       التكلفة

 -  3,035,846    كما في بداية السنة

 3,035,846  12,500,000    االضافات خالل السنة

 -  -    االستبعادات خالل السنة

 3,035,846  15,535,846    كما في نهاية السنة

       

       التغير في القيمة العادلة

 -  10,104    كما في بداية السنة

 10,104  169,318    التغير في القيمة العادلة خالل السنة

 10,104  179,422    كما في نهاية السنة

       

 3,045,950  15,715,268    صافي االستثمار كما في نهاية السنة
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 أخرى وموجودات متداولةمصروفات مدفوعة مقدما  (10

 م2020ديسمبر  31  م2021 ديسمبر 31 

9,880,676 

1,145,698 

343,562 

- 

11,369,936  

 929,834  641,742 مصروفات مدفوعة مقدماً 

 637,375  726,806 المدينةضريبة القيمة المضافة 

 ً  343,562  343,562 إيجارات مدفوعة مقدما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,712,110  1,910,771 

 

 ياالستثمارات العقارية، صاف (11

 المجموع  المباني  راضي األ  ايضاح 

        التكلفة

 1,712,698,026  869,059,259  843,638,767   الرصيد في بداية السنة

 -  -  -   اإلضافات خالل السنة

 1,712,698,026  869,059,259  843,638,767   الرصيد في نهاية السنة

        

        اإلستهالك المتراكم

 54,591,054  54,591,054  -   الرصيد في بداية السنة

 21,726,481  21,726,481  -  1-11 المحمل على السنة

 76,317,535  76,317,535  -   الرصيد في نهاية السنة

        

        الهبوط في القيمة

 70,810,964  70,810,964  -   الرصيد في بداية السنة

 (2,357,061)  (2,357,061)  -  3-11 عكس مخصص الهبوط في القيمة 

 68,453,903  68,453,903  -   الرصيد في نهاية السنة

        

        القيمة الدفترية:

 1,567,926,588  724,287,821  843,638,767   م1202ديسمبر  31الرصيد كما في 

 1,587,296,008  743,657,241  843,638,767   م2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 االستثمارات العقارية، صافي )تتمة( (11

 عقار وهي كاألتي: 25 منتتكون االستثمارات العقارية 

 

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

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

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

 في الرياض. : عقار تجاري في حي المونسيةالتجاري سيتي اليف بالزامجمع  -

 بحي العليا في الرياض. في براج متون: عقار فندقي ويقعأ -

 ار التجاري: عقار تجاري في حي الراكة في الخبر.مجمع الفن -

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

 .مستودعات حي الوادي: يمثل مستودع ومبني سكني ويقع بحي الوادي في جده -

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

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

 : 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  -

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

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

 التربية والمهارات العالمية: مبنى تعليمي ويقع بمحافظة الدرعية. رسةمد -

 في الرياض. المنصورةمركز 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  -

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

 الميناء في الدمام.: ثالث مباني سكنية في حي (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) الخالدية ات حيمستودع -

 الرياض (: مستودع يقع في حي العزيزية في2العزيزية ) ات حيمستودع -

 مستودعات الشرق: مستودعات تقع في حي السلي في الرياضمجمع  -

 

 هالك على القيمة القابلة لإلهالك أي التكلفة ناقص القيمة المتبقية.ستسنة. يتم احتساب اإل 40لدى الصندوق سياسة تحميل االستهالك على المباني على فترة   11-1

 

. تحتفظ (19بإستثناء العقارات المرهونة بضمان الحصول على قروض )انظر ايضاح  "()"الشركةحفظ الدراية العقارية جميع العقارات مسجلة باسم شركة   11-2

 أي مخاطر على العقارات. ذلك أي حصص مسيطرة وال يسببالشركة ملك تبهذه العقارات لملكية االنتفاع بالصندوق وال  ةالشرك

 

االنخفاض في  الهبوطفي قيمة األصول. يتم اعتبار  الهبوطيقوم مدير الصندوق بشكل دوري بمراجعة عقاراته االستثمارية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر   11-3

 لعادلة للموجودات ناقًصا تكلفة البيع و قيمة استخدامه.القيمة بالمبلغ الذي تتجاوز القيمة الدفترية للعقارات اإلستثمارية قيمتها القابلة لإلسترداد، وهي األعلى من القيمة ا

مليون  34.3تم تسجيل مخصص إنخفاض في القيمة بمبلغ  عن الصندوق، وفقا لتقارير التقييم الدورية التي قدمها خبراء التقييم المستقلون ،م2020ديسمبر  31كما في 

 .مليون لاير سعودي 2.3اإلنخفاض في القيمة المسجل في السنوات السابقة بقيمة ، تم عكس جزء من م2021ديسمبر  31، كما في لاير سعودي 

 

 من القيم العادلة بناًء على مدخالت أساليب التقييم المستخدمة. 3تم تصنيف متوسط القيمة العادلة للعقارات االستثمارية على المستوى 
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 عقود المنفعة، صافي (12

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

    التكلفة

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

 -  - اإلضافات خالل السنة

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

    

    االطفاء المتراكم

 (10,779,699)  (16,136,838) الرصيد في بداية السنة

 (5,357,139)  (2,577,912) المحمل على السنة

 (16,136,838)  (18,714,750) الرصيد في نهاية السنة

    

    القيمة الدفترية:

 35,643,020  33,065,108 ديسمبر 31الرصيد في 

 

  تتكون عقود المنفعة من عقارين وهي كاألتي:

 مجمع ذا فالي التجاري: مركز تسوق في األحساء. .1

 م2021، وقد انتهى حق اإلنتفاع للمجمع خالل شهر فبراير الخليج في الرياض حق منفعة لمجمع سيتي ووك التجاري: مجمع تجاري في حي .2

 

 من خالل الربح أو الخسارةالربح من اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة   (13

 

 م2020  م2021  

    

 101,762  - اإليرادات المحققة من اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 10,104  169,318 اإليرادات غير المحققة من اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 169,318  111,866 

 

 بالقيمة العادلة وعقود المنفعة أثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس االستثمارات العقارية  (14

 

ن االستثمارية الصادرة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، يقوم مدير الصندوق بتقييم موجودات الصندوق بمتوسط تقييميلوائح الصناديق العقارية لوفقاً 

حة. إال أنه وفقاً لمتاأثنين بواسطة مقيمين مستقلين. كما هو موضح في شروط وأحكام الصندوق، يتم اإلفصاح عن صافي قيمة الموجودات على أساس القيمة السوقية ا

بالتكلفة ناقص اإلستهالك المتراكم و اإلنخفاض إن وجد في هذه القوائم المالية. وبالتالي يتم وعقود المنفعة اإلستثمارات العقارية  ، يتم إدراجلسياسة المحاسبية للصندوقل

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

 

، فاليو اكسبرتشركة وهم  ،لكل أصل معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين )تقييم( من قبل مقيمين وعقود المنفعة يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

 :ديسمبر 31 كما في و عقود المنفعة. فيما يلي تقييم االستثمارات العقارية ()أي مقيمين لكل عقار إسناد للتقيم العقاري، وشركة السعودية 21سنشري شركة 

 

 المتوسط  المقيم الثاني  المقيم األول م1202 ديسمبر 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

 

 المتوسط  المقيم الثاني  المقيم األول م2020ديسمبر  31

 1,598,488,235  1,582,386,570  1,614,589,900 االستثمارات العقارية

 41,458,950  43,000,000  39,917,900 عقود المنفعة

 1,639,947,185  1,625,386,570  1,654,507,800 اإلجمالي

 

 .وعقود المنفعةاستخدمت اإلدارة المتوسط للتقييمين لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 
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 أثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس االستثمارات العقارية وعقود المنفعة بالقيمة العادلة )تتمة( (14

 

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

 :  مقابل التكلفةوعقود المنفعة ستثمارات العقارية . فيما يلي تحليل القيمة العادلة لإلخصم التدفقات النقديةوطريقة  الدخل حسب أسعار السوق

 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

    

 1,639,947,185  1,601,633,461 القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية وعقود المنفعة بناًء على متوسط التقييمين المستخدمين 

    القيمة الدفترية:   يخصم

 (1,587,296,008)  (1,567,926,588) االستثمارات العقارية

 (35,643,020)  (33,065,108) عقود المنفعة

 17,008,157  641,765 الزيادة في القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية

 107,507,035  107,507,035 الوحدات المصدرة )بالعدد(

 0.16  0.0059 االضافية للوحدة من القيمة العادلة المقدرة  الحصة

 لحاملي الوحدات: صافي قيمة الموجودات العائدة

 م2020ديسمبر  31  م2021 ديسمبر 31 

    

 944,532,914  910,107,433 صافي قيمة الموجوادات العائدة لحاملي الوحدات كما في القوائم المالية قبل تعديل القيمة العادلة

 17,008,157  641,765 الزيادة في القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية

قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات على أساس القيمة العادلة لإلستثمارت العقارية وعقود صافي 

 961,541,071  910,749,198 المنفعة

 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة:

 م2020ديسمبر  31   م2021ديسمبر  31 

    

 8.79  8.47 قبل تعديل القيمة العادلة القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة كما في القوائم المالية

 0.16  0.0059 القيمة اإلضافية للوحدة على أساس القيمة العادلة

 8.95  8.47 القيمة العادلة للموجودات العائدة للوحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 صندوق دراية ريت

 مدار من  قبل شركة دراية المالية

 ايضاحات حول القوائم المالية

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريال السعودي()جميع 

 

21 

 

 طراف ذات العالقةرصدة والمعامالت مع األاأل  (15

 

 )أمتتيتتن التتحتتفتتظ(. اإلنتتمتتتتاء لتتإلستتتتتتتتتتتثتتمتتتتارالتتمتتتتالتتيتتتتة )متتتتديتتر الصتتتتتتتتنتتتتدوق(، و شتتتتتتتتركتتتتة  شتتتتتتتتركتتتتة درايتتتتةات التتعتتالقتتتتة لتتلصتتتتتتتتنتتتتدوق األطتتراف ذ تتتتضتتتتتتتتمتتن

 .لألعمال مع األطراف ذات العالقة يتعامل الصندوق في السياق االعتيادي

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

 طبيعة المعاملة العالقةالطرف ذو 

 الرصيد مبلغ المعاملة

 م2021ديسمبر  31 م2021ديسمبر  31

 (3,911,055) 7,862,383 رسوم ادارة شركة دراية المالية

 (120,000) 120,000 رسوم الحفظ شركة اإلنماء لإلستثمار

 

 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة

 الرصيد مبلغ المعاملة

 م2020ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31

 شركة دراية المالية

 (4,129,172) 8,310,298 رسوم ادارة

 - 1,750,000 أتعاب سعي

 - 1,400,000 أتعاب تعامالت

 - 1,680,000 أتعاب هيكلة التمويل

 (120,000) 120,000 رسوم الحفظ شركة اإلنماء لإلستثمار

 

 :ديسمبر 31كما في  مدير الصندوقفيما يلي عدد الوحدات المحتفظ بها من قبل 

 م2020ديسمبر  31 م2021ديسمبر  31 العالقة الطرف ذو العالقة

 3,165,559 2,596,559 مدير الصندوق شركة دراية المالية

 

 الزكاة (16

 

 قالوعاء الزكوي للصندو (أ)

 م 2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

    

 17,199,253  59,970,966  للسنة المعدل صافي الربح

     :يضاف اليه

 946,810,329  944,532,914 صافي قيمة الوحدات 

 747,982,834  747,982,834  القروض

    :يخصم منه

 35,643,020  33,065,108 عقود المنفعة

 1,587,296,008  1,567,926,588  االستثمارات العقارية

 -  79,975,697 حسميات أخرى

 89,053,388  71,519,321  وعاء الزكاة الشرعية

 2,287,195  1,796,954 الزكاة الشرعية 

 مخصص الزكاة (ب)

 م 2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 -  2,287,195 الرصيد في بداية السنة

 2,287,195  1,796,954 المكون خالل السنة

 -  - المدفوع خالل السنة 

 2,287,195  4,084,149 الرصيد في نهاية السنة

 

 الموقف الزكوي (ت)

ك الوحدة مستتؤولية بالرغم من أن شتتروط و أحكام الصتتندوق تشتتير إلى أن مدير الصتتندوق ال يتولى إخراج زكاة الوحدات االستتتثمارية عن المستتتثمرين وتقع على مال

بإجراءات تسجيل الصندوق لدى الهيئة العامة للزكاة  م قرر مجلس إدارة الصندوق بالبدء2020سبتمبر  6إخراج زكاة ما يملك من وحدات استثمارية ، إال أنه بتاريخ 

واإلعتراف به في هذه القوائم  2020، 2021ديستتمبر  31للستتنة المنتهية في  تم احتستتاب مخصتتص الزكاة، نتيجة لذلك. وتم تستتجيل الصتتندوق والدخل لغرض الزكاة

 .المالية
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 إيرادات اإليجار   (17

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31  ايضاح  

 125,580,791  130,200,628    إيرادات اإليجار

 (4,192,831)  -  1-17  إعفاءات 

    130,200,628  121,387,960 

 .19قام مدير الصندوق بإعفاء بعض المستأجرين من اإليجار خالل فترة الحظر بسبب جائحة كرونا كوفيد  17-1

 

 سياسات إدارة المخاطر  األدوات المالية و  (18

. ويركز البرنامج الشامل والمخاطر التشغيلية أنشطة الصندوق إلى مجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولةتتعرض 

 مالي للصندوق.إلدارة المخاطر في الصندوق على عدم إمكانية التنبؤ باألسواق المالية ويسعى إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء ال

بالقيمة العادلة من خالل الربح المدرجة االستثمارات  وتتضمن األدوات المالية المدرجة في هذه القوائم المالية بشكل أساسي النقدية وشبه النقدية وإيجارات مدينة 

. يتم طويلة األجل وقروض تحقة والمطلوبات األخرىمصاريف تمويل، مصاريف مستحقة إلى أطراف ذات عالقة، مصاريف المس، رسوم إدارة مستحقةوالخسارة، أ

الغ االعتراف التي تم اعتمادها في بيانات السياسة الفردية المرتبطة بكل عنصر. يتم التعويض عن الموجودات والمطلوبات المالية وصافي المب طرقاإلفصاح عن 

للتنفيذ في صرف المبالغ المعترف بها وينوي إما التسوية على أساس الصافي، أو لتحقيق  المدرجة في البيانات المالية، عندما يكون لدى الصندوق حق قانوني قابل

 الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.

 مخاطر السوق 

المثال ال الحصر مخاطر النمو يخضع الصندوق لألحكام العامة لقطاع االستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية والذي يتأثر بدوره بعدد من العوامل على سبيل 

طر النظامية االقتصادي  في المملكة ومخاطر معدالت الفوائد ومخاطر العرض والطلب ومخاطر وفرة التمويل ومخاطر رأي المستثمر ومخاطر السيولة والمخا

 وتعتقد أن تأثير هذه التغييرات ليس كبيرا بالنسبة للصندوق. والمخاطر التنظيمية. تراقب إدارة الصندوق على أساس منتظم التقلبات والتغيرات االقتصادية العامة

 

 ( مخاطر السعر1)
ية وتحركات أسعار مخاطر السعر هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق الناتجة عن عوامل أخرى غير العمالت األجنب

 العموالت.

من عدم اليقين بشأن األسعار المستقبلية لألدوات المالية التي يحتفظ بها الصندوق. يقوم مدير الصندوق بتنويع المحفظة االستثمارية  تنشأ مخاطر األسعار بشكل أساسي

 الملكية. أدواتويراقب عن كثب حركة أسعار استثماراته في األدوات المالية. كما في تاريخ قائمة المركز المالي، يمتلك الصندوق استثمارات في 

( بسبب التغيير المعقول المحتمل في 2020ديسمبر  31و  2021ديسمبر  31التأثير على صافي قيمة األصول )نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات كما في 

 هي كما يلي: ثابتةالملكية بناًء على تركيز الصناعة، مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى  أدواتمؤشرات 

 

 م2020ديسمبر  31 م2021ديسمبر  31 

 

التغيير المعقول 

 المحتمل٪

صافي األثر على 

 الموجودات

التغيير المعقول 

 المحتمل٪

صافي األثر على 

 الموجودات

 30,459 %1 157,153 %1 صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع

 مخاطر االئتمان

بخسائر مالية للطرف الثاني ويكون ذلك بسبب عدم مقدرته بالوفاء بالتزاماته. يتعرض الصندوق يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان والتي تتمثل في تسبب طرف ما 

 لمخاطر االئتمان في النقدية وشبه النقدية ايجارات مدينة والرصيد لدى البنك.

دوق إلى الحد من مخاطر االئتمان من خالل مراقبة ان من سياسة الصندوق عند الدخول في عقود األدوات المالية بأن تكون مع أطراف ذات سمعة طيبة. يسعى الصن

 التعرضات االئتمانية، والحد من المعامالت مع أطراف مقابلة معينة وتقييم الجدارة االئتمانية لألطراف المقابلة باستمرار. 

 يوضح الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لمحتوى قائمة المركز المالي:

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31  

 42,727,649  24,072,849  النقدية وشبه النقدية 

 54,860,475  52,231,844  إيجارات مدينة
 

 .تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى لمخاطر االئتمان

 .وما فوق -BBB أرصدة نقدية ،محتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية جيدة من •

  :المدينةاإليجارات ذمم  •

لقياس خسائر االئتمان  9المدينة بالصافي بعد مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة. يطبق الصندوق النهج المبسط للمعيار الدولي للتقارير المالية اإليجارات تظهر ذمم 

 العالقة.واألطراف ذات  المتوقعة والذي يستخدم مخصص خسارة متوقعة مدى الحياة لجميع الذمم المدينة
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 األدوات المالية وسياسات إدارة المخاطر )تتمة( (18

 مخاطر السيولة

 هي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على المبالغ الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بمطلوبات مالية.

تراكات الجديدة أو تصفية يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة من خالل التأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما من خالل االش 

 محفظة االستثمار أو عن طريق أخذ قروض قصيرة األجل من مدير الصندوق.

 م2021ديسمبر  31 

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 

 24,072,849 - 24,072,849 النقدية وشبه النقدية

 52,231,844 - 52,231,844 اإليجارات المدينة

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

 1,712,110 - 1,712,110 مصرفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

 1,567,926,588 1,567,926,588 - اإلستثمارات العقارية

 33,065,108 33,065,108 - عقود المنفعة

 1,694,723,767 1,600,991,696 93,732,071 اجمالي الموجودات

 16,657,842 - 16,657,842  إيرادات ايجار غير مكتسبة

 3,911,055 - 3,911,055 رسوم إدارة مستحقة

 5,249,168 - 5,249,168 مستحقةمصاريف تمويل 

 6,731,286 - 6,731,286 المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى

 4,084,149 - 4,084,149 مخصص الزكاة

 747,982,834 747,982,834 - قروض طويلة األجل

 784,616,334 747,982,834 36,633,500 اجمالي المطلوبات

 

 م2020 ديسمبر 31 

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 

 42,727,649 - 42,727,649 النقدية وشبه النقدية

 54,860,475 - 54,860,475 اإليجارات المدينة

 3,045,950 - 3,045,950 إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 1,910,771 - 1,910,771 مصرفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

 1,587,296,008 1,587,296,008 - اإلستثمارات العقارية

 35,643,020 35,643,020 - عقود المنفعة

 1,725,483,873 1,622,939,028 102,544,845 اجمالي الموجودات

 17,810,478 - 17,810,478  إيرادات ايجار غير مكتسبة

 4,129,172 - 4,129,172 رسوم إدارة مستحقة

 5,082,579 - 5,082,579 مستحقةمصاريف تمويل 

 3,660,169 - 3,660,169 المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى

 2,287,195 - 2,287,195 مخصص الزكاة

 747,982,834 747,982,834 - قروض طويلة األجل

 780,952,427 747,982,834 32,969,593 اجمالي المطلوبات
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 (إدارة المخاطر )تتمةاألدوات المالية وسياسات  (18

 

 مخاطر معدل الفائدة

 فقات النقدية.مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المراكز المالية للصندوق والتد

 والتي تكون بسعر فائدة ثابت وال تخضع إلعادة التسعير على أساس منتظم. تنشأ مخاطر أسعار الفائدة للصندوق بشكل رئيسي من القروض والودائع قصيرة األجل ،

 فقات النقدية.مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المراكز المالية للصندوق والتد

 :وضه ، والتي تكون بأسعار فائدة متغيرة وتحليل الحساسية على النحو التاليتنشأ مخاطر أسعار الفائدة للصندوق بشكل رئيسي من قر

 

 م2021ديسمبر  31 

 قائمة المركز المالي قائمة الدخل 

 

 100زيادة 

 نقطة

 100تخفيض 

 نقطة

 100زيادة 

 نقطة

 100تخفيض 

 نقطة

 %1 %1 %1 %1 أسعار الفائدة تقلبات

 (7,479,828) 7,479,828 (7,479,828) 7,479,828 حساسية التدفق النقدي )صافي(

 

 م2020ديسمبر  31 

 قائمة المركز المالي قائمة الدخل 

 

 100زيادة 

 نقطة

 100تخفيض 

 نقطة

 100زيادة 

 نقطة

 100تخفيض 

 نقطة

 %1 %1 %1 %1 أسعار الفائدة تقلبات

 (7,479,828) 7,479,828 (7,479,828) 7,479,828 حساسية التدفق النقدي )صافي(

 

 المخاطرالتشغيلية

والبنية التحتية التي تدعم أنشطة  التقنيةمخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بالعمليات و

ً الصندوق سواء داخلي ً أو خارجي ا لدى مقدم خدمة الصندوق ومن العوامل الخارجية األخرى غير االئتمان والسيولة والعمالت والسوق المخاطر مثل تلك الناشئة عن  ا

 المتطلبات القانونية والتنظيمية.

 

 تقدير القيمة العادلة

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

 التالي لتحديد والكشف عن القيمة العادلة لألدوات المالية:

 

 ياس.أسعار السوق )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة التي يمكن للكيان الوصول إليها في تاريخ الق – 1المستوى  •
 والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 1هي مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  – 2المستوى  •
 هي مدخالت يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام. – 3المستوى  •

 

 بناًء على التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:ديسمبر  31يعرض الجدول أدناه األدوات المالية بقيمتها العادلة كما في 

 م2021ديسمبر  31 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى 1المستوى  

 15,715,268 - 15,715,268 - ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاإل

 15,715,268 - 15,715,268 - اإلجمالي

 

مستحقة إلى  مبالغمصاريف تمويل مستحقة، ، رسوم إدارة مستحقةوإيجارات مدينة ، األدوات المالية للصندوق تشمل النقدية وشبه النقدية، م2021ديسمبر  31كما في 

أو الخسارة، جميع . باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح وقروض طويلة األجل مصاريف المستحقة والمطلوبات األخرىالأطراف ذات عالقة، 

ربح أو الخسارة محتفظ بها بالمستوى األدوات المالية تقاس بالتكلفة المطفأة وقيمتها الدفترية مقاربة لقيمتها العادلة. االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل ال

، تحتاج اإلدارة إلستخدام صافي قيمة الموجودات للصناديق بناء على بيانات السوق الثاني للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة. لتحديد القيمة العادلة لمثل هذه االستثمارات

 .م2021ديسمبر  31التي يمكن مالحظتها. لم يكن هناك تحويالت من المستوى األول والثاني والثالث خالل السنة المنتهية في 
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 طويلة األجل القروض  (19

 

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

فيوز السكني، مجمع القرض عمولة متغيرة وتدفع العمولة على مدى مدة القرض على أساس نصف سنوي. إن القروض مضمونة برهن العقارات التالية )مجمع الجبيل 

ركز الستين التجاري، مستودعات الميناء، مجمع سيتي اليف بالزا التجاري، أبراج متون، مجمع الفنار التجاري، مجمع جراند )أ( السكني، مستودعات حي الوادي، م

لعمال في الخبر، مبنى الخليجية لألعمال، مركز رسيل الطبي، مجمع جراند )ب( التجاري، مباني سكن الموظفين في الجبيل، مباني سكن العمال في الدمام، مباني سكن ا

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

 ديسمبر 31المنتهية في  السنة(، مجمع مستودعات الشرق(. تم إدراج مصاريف التمويل المستحقة عن 2(، مستودعات حي العزيزية )1جدة، مستودعات جي العزيزية )

 م وتظهر في بند المطلوبات.2021

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

م 2021 ديسمبر 31المنتهية في  السنةلقرض على أساس نصف سنوي. إن القرض مضمون برهن لعقار برج سمارت تاور. تم إدراج مصاريف التمويل المستحقة عن ا

 وتظهر في بند المطلوبات.
 

  الرصيد كما في  

 مصروف العمولة

 المنتهية في  خالل السنة

  طبيعة القرض نوع القرض

 

 م2021ديسمبر  31

 

  م2020ديسمبر  31

 

 م2020ديسمبر  31 م2021ديسمبر  31

 23,622,769 21,791,879   747,982,834 747,982,834 طويل األجل تورق

    747,982,834 747,982,834   21,791,879 23,622,769 

 

 مصاريف تمويل مستحقة

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31  

 7,637,761  5,082,579  الرصيد في بداية السنة

 23,622,769  21,791,879  المحمل على السنة

 (26,177,951)  (21,625,290)  المدفوع خالل السنة

 الرصيد في نهاية السنة

 

 5,249,168  5,082,579 

 

 أرباح توزيعات (20

لاير سعودي لكل  0.187م بمبلغ 2020مارس  31م، وافق مدير الصندوق على توزيع أرباح على المساهمين عن الفترة المنتهية في 2020أبريل  1بتاريخ  -

 .لاير سعودي لحاملي وحداته  20,060,000وحدة بمبلغ إجمالي 

لاير سعودي لكل وحدة  0.09م بمبلغ 2020يونيو  30ين عن الفترة المنتهية في م، وافق مدير الصندوق على توزيع أرباح على المساهم2020يوليو  6بتاريخ  -

 .لاير سعودي لحاملي وحداته  9,675,633بمبلغ إجمالي 

لاير سعودي لكل  0.204م بمبلغ 2020سبتمبر  30م، وافق مدير الصندوق على توزيع أرباح على المساهمين عن الفترة المنتهية في 2020أكتوبر  1بتاريخ  -

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

لاير سعودي لكل  0.204م بمبلغ 2020ديسمبر  31الفترة المنتهية في  م، وافق مدير الصندوق على توزيع أرباح على المساهمين عن2021يناير  3بتاريخ  -

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

لاير سعودي لكل  0.180م بمبلغ 2021مارس  31م، وافق مدير الصندوق على توزيع أرباح على المساهمين عن الفترة المنتهية في 2021أبريل  1بتاريخ  -

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

لاير سعودي لكل  0.180م بمبلغ 2021يونيو  30م، وافق مدير الصندوق على توزيع أرباح على المساهمين عن الفترة المنتهية في 2021يوليو  1بتاريخ  -

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

لاير سعودي لكل  0.180م بمبلغ 2021سبتمبر  30م، وافق مدير الصندوق على توزيع أرباح على المساهمين عن الفترة المنتهية في 2021أكتوبر  3بتاريخ  -

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

 

من صافي أرباح الصندوق. يقوم مدير الصندوق بتوزيع ⸓ 90سنوية بما ال يقل عن  ( ، يهدف الصندوق إلى توزيع أرباح ربع1وفقاً لشروط وأحكام الصندوق )إيضاح 

قيمة اإلستثمارات العقارية  األرباح على أساس النقد الناتج من العمليات حيث يتم احتساب النقد الناتج من العمليات عن طريق إضافة تكلفة االستهالك  واإلنخفاض في

 .م2021 ديسمبر 31 المنتهية في السنةل خالي قائمة الدخل الشامل إلى صافي األرباح كما هو مذكور ف
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 الحقةالحداث األ  (21

لاير سعودي لكل وحدة  0.180م بمبلغ 2021ديسمبر  31م، وافق مدير الصندوق على توزيع أرباح على المساهمين عن الفترة المنتهية في 2022يناير  2بتاريخ 

 لاير سعودي لحاملي وحداته.  19,351,266بمبلغ إجمالي 

 

 تقارير القطاعات (22

 و عشرون استثمار عقار في المملكة العربية السعودية. نظًرا الستثمارها في قطاع واحد وفي بلد واحد، لم يتم عرض معلومات قطاعية. خمسةاستثمر الصندوق في 

 

 تقييم يوم خرآ  (23

 

 .م2021ديسمبر  31هو  للسنةكان يوم التقييم األخير للصندوق 

 

 المالية القوائم اعتماد  (24

 هـ.1443 شعبان 27الموافق  م2022 مارس 30من قبل مجلس إدارة الصندوق في  تمت الموافقة على هذه القوائم المالية      
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