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 -  لحاملي الوحدات  المراجع المستقل فحصتقرير 

 

 

 

 2 الموجزة  األولية ركز الماليالمقائمة 

 

 

 

 3 الموجزة  األولية الدخل الشاملقائمة 

 

 

 

 4 الموجزة  األولية العائدة لحاملي الوحدات )حقوق الملكية( اتصافي الموجود قائمة التغيرات في  

 

 

 

 5 الموجزة األولية النقدية قائمة التدفقات

 

 

 

 17- 6 ة                                                                                                الموجز األولية اإليضاحات حول القوائم المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الموجزة المالية األولية القوائمعن مراجع المستقل التقرير فحص 
 

 

 الوحدات حاملي /السادة إلى

  راية ريتصندوق د

 الرياض، المملكة العربية السعودية

 المقدمة

دراية المالية شركة  دراية ريت )"الصندوق"( المدار من قبلصندوق المرفقة الخاصة ب األولية الماليالمركز  قائمة لقد قمنا بفحص

م، والقائمة األولية للدخل الشامل، والقائمة األولية للتغيرات في صافي الموجودات 2020يونيو  30)مدير الصندوق( كما في 

 المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصا   )حقوق الملكية( العائدة لحاملي الوحدات والقائمة األولية للتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر

 الموجزة األولية المالية القوائم هذه إعداد عن المسؤولة هي واإلدارة. األخرى التفسيرية واإليضاحات المهمة المحاسبية اتبالسياس

 مسؤوليتنا وتتمثل. السعودية العربية المملكة في المعتمد( "التقرير المالي األولي" 34وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) وعرضها

 .فحصنا إلى استنادا   الموجزة األولية المالية القوائم هذه شأنب استنتاج إبداء في

 نطاق الفحص

 من قبل مراجع المستقل األولية المنفذالمالية  المعلومات( "فحص 2410)لقد قمنا بالفحص وفقا  للمعيار الدولي الرتباطات الفحص 

من طرح استفسارات، بشكل أساسي على المالية األولية  القوائمفحص ويتألف " المعتمد في المملكة العربية السعودية. للمنشأة

 الفحص أقل ويعد. وغيرها من إجراءات الفحص ةاألشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلي

، وتبعا  لذلك المملكة العربية السعوديةلمراجعة المعتمدة في لالدولية  معاييرلل وفقا   القيام بها تميمن المراجعة التي في نطاقه  بكثير

دراية بجميع األمور المهمة التي يمكن اكتشافها خالل أي من عمليات على  سنصبح بأننا إلى تأكيد الوصولمكننا من فإنه ال ي

 رأي مراجعة. أي ال نبديفإننا ، وبناء  عليه .المراجعة

 االستنتاج

ما يدعونا إلى االعتقاد بأن القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة غير معدة، من جميع استنادا  إلى فحصنا، فإنه لم ينم إلى علمنا 

 ( المعتمد في المملكة العربية السعودية.34لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) وفقا   الجوانب الجوهرية،

 

 وشركاؤهالبسام  نع

 

  إبراهيم بن أحمد البسام

 (337)ترخيص رقم  - محاسب قانوني

 هـ1442 محرم 6التاريخ: 

 م 2020 أغسطس 25الموافق: 
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الموجزة  الولية ركز الماليقائمة الم  

م 2020يونيو  30كما في   

 إيضاح 

 م 2020 يونيو 30

 )غير مراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  لاير سعودي   

    الموجودات 

    متداولة الموجودات ال

 34,801,270 12,087,262 5 النقدية وشبه النقدية  

 32,469,520 47,466,500  ايجارات مدينة 

  11,369,936  12,131,685 6 وأرصدة مدينة أخرى  ا  مصروفات مدفوعة مقدم

 78,640,726 71,685,447  المتداولة   إجمالي الموجودات

    

    الموجودات غير المتداولة  

  1,489,718,028   1,463,766,225  8 عقارية، صافي ارات الاإلستثم

  41,000,159  38,388,933 9 عقود المنفعة، صافي 

 1,530,718,187 1,502,155,158  غير المتداولة   الموجوداتإجمالي 

 1,609,358,913 1,573,840,605  إجمالي الموجودات 

    

    المطلوبات 

    المطلوبات المتداولة 

 14,857,872 6,759,429  ايجار غير مكتسبة  دات إيرا

 4,318,695 4,181,126 11 رسوم إدارة مستحقة 

 7,637,761 3,552,823  مستحقة مصاريف تمويل 

 - 9,412,134 14 قروض قصيرة األجل 

 121,275 - 11 مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

 1,020,985 1,189,479  المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى 

 27,956,588 25,094,991  المطلوبات المتداولة إجمالي 

    

    غير المتداولة   المطلوبات

 579,982,834 579,982,834 14 طويلة األجل قروض  

 607,939,422 605,077,825  المطلوبات  إجمالي 

 1,001,419,491 968,762,780  صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات 

 107,507,035 107,507,035 7 درة  )بالعدد( ت مص وحدا 

 9.31 9.01  للموجودات العائدة للوحدة القيمة الدفترية 

 9.33 9,22 10 للموجودات العائدة للوحدة   العادلةالقيمة 
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    الموجزة مل الوليةدخل الشاقائمة ال

م 2020يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر   
 م 2020يونيو  30  

 مراجعة(  )غير

 م 2019يونيو  30

 مراجعة(  )غير

 لاير سعودي  لاير سعودي  إيضاح 

    الدخل 

    

 59,361,967 56,549,603 12 ،صافي إيرادات إيجار

 231,931 -  ة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل ربح غير محقق من اإلستثمارات المدرج

 34,962 -  ربح محقق من اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل 

 53,058 -  دخل عموالت ودائع ألجل 

 -  65,916  إيرادات أخرى 

 59,681,918 56,615,519  إجمالي الدخل من العمليات 

    المصروفات 

    

( 4,411,078) (4,181,126) 11 لصندوق رسوم إدارة ا  

(14,414,729) (11,915,326)  مصاريف تمويل   

( 525,921) (522,827)  مصاريف مهنية واستشارية   

( 510,000) (990,000)  أتعاب ادارة الممتلكات العقارية   

( 2,614,023) (2,611,226)  اطفاءات عقود منفعة   

( 2,273,353) (1,540,998)  مصاريف أخرى   

( 321,761,50)  المصروفات اجمالي   (24,749,104) 

 34,932,814 34,854,016  النقد من العمليات 

    

( 9,797,408)  مصاريف إستهالك اإلستثمارات العقارية  (9,586,773 )  

( 17,505,684)  اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات العقارية   - 

 25,346,041 7,550,924  للفترة  الدخلصافي 

    

 -  -   الدخل الشامل اآلخر 

 25,346,041 7,550,924  للفترة   الشامل الدخل إجمالي
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   ولية الموجزةلا العائدة لحاملي الوحدات )حقوق الملكية( قائمة التغيرات في صافي الموجودات

م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

  

 م 2020يونيو  30

  مراجعة(  )غير

 م 2019يونيو  30

 مراجعة(  )غير

 لاير سعودي   لاير سعودي   

 1,061,621,643  1,001,419,491  فترة صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملى الوحدات في بداية ال

     

     امالت الوحدات:التغيرات من مع

 -  -  النقد بالحصول على مقابل  -إصدار وحدات 

 -  -  عيني بالحصول على مقابل   - إصدار وحدات

 1,061,621,643  1,001,419,491  الفترة  نهايةقيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في 

 (40,207,631)  ( 40,207,635)  توزيعات أرباح 

 25,346,041  7,550,924  للفترةصافي الدخل الشامل 

 1,046,760,053  968,762,780  صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في نهاية الفترة 
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 الموجزة  لنقدية الوليةقات االتدفقائمة 

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

 

 
 تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية األولية الموجزة  20إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

 

 

 

  

 م 2020يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 

 م 2019يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 لاير سعودي   لاير سعودي   النشطة التشغيلية

 25,346,041  7,550,924  صافي الدخل للفترة

قدية من األنشطة  تعديالت لتسوية صافي الدخل لصافي الن

  :التشغيلية
 

  

من اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في  الربح غير المحقق 

  قائمة الدخل 
- 

 (231,931) 

من اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الربح المحقق  

  الدخل 
- 

 (34,962) 

 9,586,773  9,797,408  استهالك االستثمارات العقارية 

 -   17,505,684  العقاريةة االستثمارات ض قيمانخفا

 2,614,023  2,611,226  اطفاء عقود منفعة

  37,465,242  37,279,944 

     التغيرات في الموجودات التشغيلية:

 (10,781,722)  ( 14,996,980)  ايجارات مدينة

 28,080,590  ( 761,749)  مصروفات مدفوعة مقدمة و أرصدة مدينة أخرى 

     المطلوبات التشغيلية:تغيرات في لا

 (4,554,500)  ( 8,098,443)  إيرادات ايجار غير مكتسبة  

 (193,056)  ( 137,569)  رسوم إدارة مستحقة

 (352,013)  ( 4,084,938)  مصاريف تمويل مستحقة 

 (1,001,814)  ( 121,275)  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

 (505,153)  168,494  وبات األخرىمطلوالالمصروفات المستحقة 

 47,972,276  9,432,782  صافي النقد الناتج من النشطة التشغيلية 

     النشطة االستثمارية

 -  ( 1,351,289)  شراء عقارات االستثمارية 

 (37,000,000)  -  شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل 

بيع   من  مداستثمامتحصالت  قائمة  رات  في  العادلة  بالقيمة  رجة 

  الدخل 
- 

 11,247,268 

 (25,752,732)  ( 1,351,289)  صافي النقد المستخدم في النشطة االستثمارية  

     النشطة التمويلية 

 (40,207,631)  ( 40,207,635)  توزيعات أرباح 

 -  9,412,134  األجل  قصيرةقروض 

 4,277,228  -  طويلة األجل قروض 

 (35,930,403)  ( 30,795,501)  المستخدم في النشطة التمويلية  صافي النقد

     

 (13,710,859)  ( 22,714,008)  التغير في النقدية وشبه النقدية خالل الفترة 

 21,881,009  34,801,270  النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

 8,170,150  12,087,262  النقدية في نهاية الفترة النقدية وشبه 
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 الصندوق وأنشطته  .1
متوافق مع الشريعة اإلسالمية. بدأ الصندوق عملياته في  صندوق دراية ريت )"الصندوق"( هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل 

  .م2018مارس  26

وتاريخ   1010266977شركة دراية المالية )" مدير الصندوق"(، شركة سعودية مساهمة مقفلة، بموجب السجل التجاري رقم 

 08109- 27لية رقم م ومرخصة كـ "شخص مرخص" بموجب ترخيص هيئة السوق الما2009/ 29/04هـ الموافق  04/05/1430

 والحفظ في أعمال األوراق المالية.  لمزاولة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل واإلدارة

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

، قابلة  تبدأ من تاريخ إدراج الوحدات في تداول سنة  99و مدة الصندوق  دي،لاير سعو 1,075,070,350هو  رأس مال الصندوق

 .ر مدير الصندوق وبعد أخذ موافقة هيئة السوق الماليةللتجديد لمدة مماثلة وفق تقدي 

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

ت ⸓ من صافي أرباح الصندوق وفقا للتعليما90بع سنوية بما ال يقل عن مع استراتيجية الصندوق االستثمارية ، وتوزيع أرباح ر

 الخاصة بصناديق اإلستثمار العقارية المتداولة.  

  10,504,694عقد منفعة بقيمة لاير سعودي و 145,500,000وفق ا لشروط وأحكام الصندوق، تم تحويل إستثمارات عقارية بقيمة 

الصندوق في   لاير سعودي من صندوق دراية للدخل العقاري إلى  96.929,650ض بقيمة لاير سعودي حيث يتضمن ذلك المبلغ قرو

 وحدات صندوق دراية للدخل العقاري.   حامليتاريخ اإلدراج. تم تنفيذ المعامالت المذكورة باإلشتراك في وحدات الصندوق من قبل 

 

 والتغيرات في السياسات المحاسبية أسس اإلعداد    .2

 بيان اإللتزام    1- 2

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

 القوائممع با إلى جنب يجب أن تقرأ جن و  ، السنوية  المالية  القوائم  في الموجزة جميع المعلومات المطلوبة  األولية المالية  القوائم ال تتضمن هذه 

ال تشكل بالضرورة   م 2020يونيو    30إن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في    . م 2019ديسمبر    31المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في  

 .م 2020ديسمبر   31مؤشرا على البيانات المالية في  

باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي باستثناء   كما تم تعديلها.  ة،تكلفة التاريخي تم إعدادها على أساس مبدأ الاألولية الموجزة  القوائم المالية  
 ارة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسالمدرجة االستثمارات 

 لعملة الوظيفية وعملة العرض  ا  2- 2

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

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

 المعامالت واألرصدة  

دة في تاريخ المعامالت. يتم تحويل الموجودات ر الصرف السائ باستخدام أسعا  الريال السعودي  يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلی 

   . والمطلوبات بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف 

 سعر الصرف في قائمة الدخل الشامل.   الناتجة من تحويل   وخسائر   أرباح يتم إدراج   المركز المالي في تاريخ قائمة    كما 
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 )تتمة(  محاسبيةرات في السياسات الأسس اإلعداد والتغي .2
 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة   3- 2

القوائم المالية األولية الموجزة تتطابق مع تلك المستخدمة والمفصح عنها في في القوائم السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه 
ايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تطبق ألول مرة في عام  ك معهنا  .م2019ديسمبر    31المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في  

 ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق.  م2020

الصادرة وغير سارية بعد بتاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق.  هناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى  
الموجزة للصندوق.    األوليةالمالية    القوائمعلى    ذه التعديالت والتفسيرات أثر جوهريأنه لن يكون له  الصندوق،  دارةلس إمج  يعتقد

 إن وجدت.  تطبيق هذه التعديالت والتفسيرات،يعتزم الصندوق 

 

 أحكام وتقديرات محاسبية مؤثرة .3
 

في تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق    هامة التي اتخذتها اإلدارةالموجزة، كانت األحكام ال  األوليةعند إعداد هذه البيانات المالية  

، باستثناء التقدير الموضح   م2019ديسمبر   31المالية للسنة المنتهية في    القوائمهي نفسها المطبقة على    لتقديراتوالمصادر الرئيسية  

 أدناه:

 المتوقعة قياس مخصص خسائر االئتمان 

االئتمانية المتوقعة. ومع   الخسائر ، قامت اإلدارة بعمل بعض االفتراضات اإلضافية في قياس ولية الموجزةالقوائم المالية األعند إعداد 

، يمكن أن يؤدي أي تغيير في المستقبل في االفتراضات والتقديرات الرئيسية إلى  19 -كوفيد  ذلك، في ضوء عدم اليقين الحالي بسبب

مع   لتطور الموقف سريعا    لألصول أو الخصوم المتأثرة في الفترات المستقبلية. نظرا  الدفترية    على القيم  ائج قد تتطلب تعديال  جوهريا  نت 

 عدم اليقين في المستقبل، ستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناء  على التطورات المستقبلية. 

 الخرى  اإلدارة والمصروفاتأتعاب  .4
ا إدارية بنسبة  أساس نصف سنوي، يتقاضى مدير الصندوق للصندوق رس على   صول الصندوق.  سنوي ا من صافي قيمة أ  %0.85وم 

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

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

 حد أقصى على سعر الشراء أو البيع لألصول العقارية. % ك1

 النقدية وشبه النقدية .5

م  2020يونيو  30  

 )غير مراجعة(

 

 

 

 )غير مراجعة(

م  2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 )مراجعة(
 34,801,270  12,087,262  نقد لدى البنوك

  12,087,262  34,801,270 

 

 روفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرىصم .6

 

 

 

 

 
 

  
م  2020يونيو  30

 )غير مراجعة(

 

 
م  2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

 
 9,880,676  9,880,677  مبالغ مدفوعة مقدما لشراء عقارات
 1,145,698  1,334,341  ضريبة القيمة المضافة المستحقة

 343,562  916,667  ايجارات مدفوعة مقدما
  12,131,685  11,369,936 
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 معامالت الوحدات .7

 : السنة  /للفترة  الوحدات فيما يلي ملخصا  بمعامالت  

 

 م 2020يونيو  30

  )غير مراجعة( 

 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 107,507,035  107,507,035 عدد الوحدات في بداية الفترة / السنة

 -  - الوحدات المصدرة 

 -  - الوحدات المستردة

 -   - الوحدات  تغير فيصافي ال

 107,507,035  107,507,035 عدد الوحدات في نهاية الفترة / السنة

 

 ، صافي ستثمارات العقاريةاإل .8

 المجموع  المباني  راضي  ال  

       التكلفة 

 1,523,929,389  754,746,764  769,182,625  م 2019ديسمبر   31كما في الرصيد 

 1,351,289  1,351,289  -  الفترةاإلضافات خالل 

 ( 17,505,684)  ( 17,505,684)  -  الهبوط في القيمة

 1,507,774,994  738,592,369  769,182,625  م2020 يونيو  30كما في الرصيد 

       اإلستهالك المتراكم 

 34,211,361  34,211,361  -   م 2019ديسمبر   31كما في الرصيد 

 9,797,408  9,797,408  -   الفترةالمحمل على 

 44,008,769  44,008,769  -  م2020 يونيو  30كما في الرصيد 

       القيمة الدفترية: 

 1,463,766,225  694,583,600  769,182,625  م2020يونيو   30في كما الرصيد 

 

 المجموع  المباني  راضي  ال  

       التكلفة 

 1,455,244,661  770,590,243  684,654,418  م 2018ديسمبر   31الرصيد كما في 

 105,216,114  20,687,907  84,528,207  اإلضافات خالل السنة 

 (36,531,386)  (36,531,386)  -   الهبوط في القيمة

 1,523,929,389  754,746,764  769,182,625  م2019ديسمبر   31الرصيد كما في 

       اإلستهالك المتراكم 

 14,740,345  14,740,345  -   م 2018ديسمبر   31الرصيد كما في 

 19,471,016  19,471,016  -   المحمل على السنة 

 34,211,361  34,211,361  -   م2019 ديسمبر  31كما في الرصيد 

       القيمة الدفترية: 

 1,489,718,028  720,535,403  769,182,625  م2019ديسمبر   31في كما الرصيد 
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 )تتمة(  صافي ستثمارات العقارية،اإل .8

 التالي مجمع الهبوط في القيمة  يوضح الجدول 8-1

  
م  2020يونيو  30

 )غير مراجعة(

 

 
م  2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

 
 -  36,531,386  السنة  /الرصيد في بداية الفترة

 36,531,386  17,505,684  المحمل على الفترة/ السنة 
  54,037,070  36,531,386 

 وهي كالتي:   رعقا 24  منالعقارية  االستثمارات تكونت

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

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

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

 تجاري في حي المونسية في الرياض. الزا: عقار سيتي اليف ب -

 ابراج متون: عقار فندقي ويقع في بحي العليا في الرياض.  -

 فنار التجاري: عقار تجاري في حي الراكة في الخبر. مجمع ال -

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

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

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

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

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

 )الدمام(: مبنيين سكنيين للعمال ويقعان في منطقة الميناء الدمام. ية للعمالمباني سكن -

 سكني للعمال بحي الثقبة في الخبر.        مبني سكني للعمال )الخبر(: مبني -

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

 ي ويقع بمحافظة الدرعية. مدرسة التربية والمهارات العالمية: مبنى تعليم -

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

 مبنى إداري ومكتبي يقع في حي الزهراء في جده.برج مكاتب جده:  -

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

 ي الخالدية الشمالية في الدمام. مستودعات الخالدية: مستودعين اثنين تقع في ح -

 لدمام. المباني السكنية في مدينة الدمام: ثالث مباني سكنية في حي الميناء في ا -

 ( في مدينة جده: مستودع يقع في حي السروات في جده.2المجمع اللوجيستي ) -

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

 دمام. يقع في حي الخالدية في المستودع الخالدية: مستودع  -

 .(: مستودع يقع في حي العزيزية في الرياض 2مستودع العزيزية ) -

 

سنة. يتم احتساب اإلهالك على القيمة القابلة لإلهالك أي   40لدى الصندوق سياسة تحميل استهالك المباني على فترة   8-2

 التكلفة ناقص القيمة المتبقية. 

ية العقارية )"الشركات"( بإستثناء العقارات المرهونة بضمان  إسم شركة شركة حفظ الدراجميع العقارات مسجلة ب   8-3

على )ايضاح    الحصول  أي حصص 13قروض  يملك  وال  بالصندوق  االنتفاع  لملكية  العقارات  بهذه  الشركات  تحتفظ   .)

 مسيطرة وال يسبب أي مخاطر على العقارات.
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 )تتمة(  ستثمارات العقارية، صافياإل .8

مدير الصندوق بشكل دوري بمراجعة عقاراته االستثمارية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر النخفاض في قيمة  قومي  8-4

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

ا تكلفة البيع و قيمة استخدامه. وفقا  لتقارير التقييم الدورية التي  ة ل ادل لإلسترداد، وهي األعلى من القيمة الع لموجودات ناقص 

 قدمها خبراء التقييم المستقلون عن الصندوق، كان هناك انخفاض في قيمة اإلستثمارات العقارية. 

 عقود المنفعة، صافي .9

 

 م 2020يونيو  30 

 )غير مراجعة( 

م  2019ديسمبر  31 

 )مراجعة( 

     التكلفة

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

 -  السنة  /اإلضافات خالل الفترة
 

- 

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

     

     االطفاء المتراكم 

 (5,534,693)  ( 10,779,699)  السنة  /الرصيد في بداية الفترة 

  ( 2,611,226)  سنة ال  /المحمل على الفترة
(5,245,006( 

  ( 13,390,925)  السنة  /الرصيد في نهاية الفترة
(10,779,699) 

     

     : القيمة الدفترية

 41,000,159  38,388,933  السنة  /الرصيد في نهاية الفترة
 

 تتكون عقود المنفعة من عقارين وهي كاآلتي:  

 اء.مجمع ذا فالي التجاري: مركز تسوق في األحس -

 حق منفعة لمجمع سيتي ووك التجاري: مجمع تجاري في حي الخليج في الرياض  -

 

 أثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة .10
ودية، يقوم مدير لصناديق العقارية االستثمارية الصادرة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعمن لوائح ا  22وفقا  للمادة  

الصندوق بتقييم موجودات الصندوق بمتوسط تقييمين أثنين بواسطة مقيمين مستقلين. كما هو موضح في شروط وأحكام الصندوق، يتم  

يمة السوقية المتاحة. إال أنه وفقا  لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة  اإلفصاح عن صافي قيمة الموجودات على أساس الق

عربية السعودية، يتم إدراج اإلستثمارات العقارية بالتكلفة ناقص اإلستهالك المتراكم و اإلنخفاض إن وجد في هذه القوائم المالية. ال

 حصول على المعلومات ولم يتم احتسابها في دفاتر الصندوق. وبالتالي يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة أدناه لغرض ال 

  21ستثمارات العقارية وعقود المنفعة من قبل مقيمين لكل أصل، وهم شركة فاليو اكسبرت، شركة سنشري  يتم تحديد القيمة العادلة لال

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

 :م2020يونيو  30المنفعة كما في 

 المتوسط   المقيم الثاني   المقيم الول  )غير مراجعة(  م2002يونيو  30

 1,481,601,739  1,468,075,466  1,495,128,012 االستثمارات العقارية 

 42,592,685  43,270,370  41,915,000 عقود المنفعة

 1,524,194,424  1,511,345,836  1,537,043,012 اإلجمالي 
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 )تتمة( تم قياس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة  أثر صافي قيمة الموجودات في حال .10

 

 المتوسط   المقيم الثاني   المقيم األول  )مراجعة(  م9201ديسمبر  31

 1,487,625,981  1,462,287,417  1,512,964,545 االستثمارات العقارية 

 45,013,710  46,171,698  43,855,722 عقود المنفعة

 1,532,639,691  1,508,459,115  1,556,820,267 اإلجمالي 

 

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

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

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

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

 
 م 2020يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31 

 )مراجعة( 

    

على  بناء  وعقود المنفعة  القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية 

 مين المستخدمين  ي متوسط التقي 
1,524,194,424 

 

1,532,639,691 

    :  القيمة الدفترية   يخصم

 ( 1,489,718,028)  ( 1,463,766,225) االستثمارات العقارية 

 (41,000,159)  ( 38,388,933) المنفعةعقود 

 1,921,504  22,039,266 القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية الزيادة في  

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

 0.02  0,21 الحصة االضافية للوحدة من القيمة العادلة المقدرة  

 صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات : 

   م2019  ديسمبر 31  م 2020يونيو  30 

    

صافي قيمة الموجوادات العائدة لحاملي الوحدات كما في القوائم المالية قبل  

 1,001,419,491  968,762,780 تعديل القيمة العادلة 

 1,921,504  22,039,266 الزيادة في القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية 

ملي الوحدات على أساس القيمة العادلة  صافي قيمة الموجودات العائدة لحا

 1,003,340,995  990,802,046 لإلستثمارت العقارية  

 : لكل وحدة صافي قيمة الموجودات  

   م2019  ديسمبر 31  م 2020يونيو  30 

    

المالية قبل تعديل  القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة كما في القوائم 

 9.01 القيمة العادلة 

 

9.31 

 0.02  0,21 القيمة اإلضافية للوحدة على أساس القيمة العادلة 

 9.33  9,22 القيمة السوقية للموجودات العائدة للوحدة 

االنتفاع بالصندوق وال يملك جميع العقارات مسجلة باسم شركة حفظ صندوق العقارية )"الشركة"(.تحتفظ الشركة بهذه العقارات لملكية  

 أي مخاطر على العقارات. أي حصص مسيطرة وال يسبب 
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 مع الطراف ذات العالقةو الرصدة المعامالت  .11

الحفظ(.  )أمين  لإلستثمار  اإلنماء  شركة  و  الصندوق(،  )مدير  المالية  دراية  شركة  للصندوق  العالقة  ذات  األطراف   تتضمن 
السياق   في  الصندوق  األطرا يتعامل  معامالت  العالقة.  ذات  األطراف  مع  لألعمال  اللوائح  االعتيادي  قيود  تحكمها  العالقة  ذات  ف 

 الصادرة من هيئة السوق المالية. كافة المعامالت مع األطراف ذات العالقة معتمدة من مجلس إدارة الصندوق 

 واألرصدة الناتجة عنها: فترةالل الفيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي قام بها الصندوق خ

 الطرف ذو العالقة 

 طبيعة

 المعامالت 
 قيمة المعامالت خالل الفترة 

   الرصيد الختامي

 )دائن(  \  مدين

  

 م 2020يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 م 2019يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 م 2020يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 م 2019 ديسمبر 31

 )مراجعة( 

المالية شركة دراية   )4,318,695( ( 4,181,126) 4,411,078 4,181,126 رسوم إدارة  

 -  -  -  -  أتعاب سعي  شركة دراية المالية 

 -  -  -  -  أتعاب تعامالت شركة دراية المالية 

 شركة دراية المالية 

أتعاب هيكلة  
 التمويل

 -  -  - 121,275 

 (60,000) ( 60,00) 60,000 60,000 رسوم الحفظ  شركة اإلنماء لإلستثمار

 

 إيرادات اإليجار   .12
وما تزال المناقشات    19يجار خالل فترة الحظر بسبب جائحة كرونا كوفيد  ن من اإلاء بعض المستأجري إعفقام مدير الصندوق ب  -

 قائمة مع بعض المستأجرين للوصول إلى اتفاق معهم حتى تاريخه 

 

 دوات المالية حسب الفئةال .13
 

 القيمة العادلة  التكلفة المطفأة  )غير مراجعة(  م2020يونيو  30
 بالريال السعودي  بالريال السعودي  مركز المالي كما في قائمة الالموجودات 

    

 - 12,087,262 النقدية وشبه النقدية  

 - 47,466,500 ايجارات مدينة 

 - 12,131,685 وأرصدة مدينة أخرى  ا  مصروفات مدفوعة مقدم

  1,463,766,225  - اإلستثمارات العقارية، صافي 

 38,388,933 - عقود المنفعة، صافي 

 1,502,155,158 71,685,447 اإلجمالي 

 

 القيمة العادلة  التكلفة المطفأة  )مراجعة(  م2019ديسمبر  31
 بالريال السعودي  بالريال السعودي  المالي  مركزالموجودات كما في قائمة ال

   
 -   34,801,269  النقدية وشبه النقدية  

 - 32,469,520 ايجارات مدينة 

 -   11,369,936  وأرصدة مدينة أخرى  ا  مصروفات مدفوعة مقدم

  1,489,718,028  - اإلستثمارات العقارية، صافي 

  41,000,159  - عقود المنفعة، صافي 

 1,530,718,187 78,640,725 اإلجمالي 

 

م  2020يونيو  30  

 )غير مراجعة(

 

م  2019 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 
 59,361,967  60,565,762  إيرادات اإليجار

 -  ( 4,016,159)  إعفاءات 
  56,549,603  59,361,967 
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 القروض    .14

بقيمة   تم تحويله إلى الصندوق عن    مليون لاير سعودي  96.9حصل الصندوق على قرض  العقاري الذي  من صندوق دراية للدخل 

)إيضاح   العينية  المساهمة  العقارية ، شركة ذات غرض خاص  1طريق  الدراية  باسم شركة حفظ   القرض  الحصول على هذا  تم   .)

م. إن  2016يونيو    13مبلغ في  وق دراية للدخل العقاري لمدة خمس سنوات، قابلة للتمديد لسنتين اضافيتين، من تاريخ سحب اللصند

شركة شركة حفظ  الدراية العقارية شركة ذات غرض خاص للصندوق وال تزال الطرف الملتزم بالقرض. إن القرض مضمون برهن  

 عقار الجبيل فيوز.  

العينية إلى   متغيرة وتدفع العمولة على مدى مدة القرض على أساس سنوي تناسبي من تاريخ تحويل المساهمات  يتحمل القرض عمولة

م قام مدير الصندوق بتحويل القرض من البنك العربي الوطني إلى بنك الرياض وتسديد المديونية  2019صندوق دراية ريت وفي يناير  

مليون لاير سعودي، يتحمل القرض عمولة متغيرة    101.2من بنك الرياض بقيمة :  إلى البنك العربي الوطني عن طريق قرض جديد  

 .لعمولة على مدى مدة القرض على أساس نصف سنوي. إن القرض مضمون برهن عقار الجبيل فيوزبنسبة وتدفع ا

القرض عمولة متغيرة   مليون لاير سعودي من بنك الرياض لمدة سبع سنوات.  يتحمل  373.2كما حصل الصندوق على قرض بقيمة  

برهن لعقارات )مبنى الخليجية لألعمال، مدرسة    وتدفع العمولة على مدى مدة القرض على أساس نصف سنوي. إن القرض مضمون

 التربية والمهارات العالمية، مركز رسيل الطبي، برج مكاتب جدة، مستودعات السلي(.  

في   المنتهية  الفترة  ا2020يونيو    30خالل  مدير  قام  الفوري  م  اإلنهاء  الرياض عبر  لبنك  المستحقة  األرباح  بإعادة جدولة  لصندوق 

مليون لاير سعودي وتشمل األرباح المستحقة لبنك   483.82وتجديدها بأسعار الفترة. تبلغ قيمة التسهيالت المجددة    للتسهيالت القائمة

متغيرة تدفع على مدى مدة القرض على أساس نصف سنوي.  الرياض في يوم تجديد التسهيالت، مدة التمويل سبع سنوات ويتحمل عمولة  

إن القرض مضمون لعقارات )مجمع الجبيل فيوز السكني، مجمع  .م2020العام  الدفع خالل    مليون لاير يستحق  9.41علما  بأن مبلغ  

أ السكني، مستودعات حي مستودعات الميناء، مجمع سيتي اليف بالزا التجاري، أبراج متون، مجمع الفنار التجاري، مجمع جراند  

(، مباني 1كن العمال في الدمام )الوادي، مركز الستين التجاري، مجمع جراند ب التجاري، مباني سكن الموظفين في الجبيل، مباني س

  سكن العمال في الخبر، مبنى الخليجية لألعمال، مركز رسيل الطبي، مجمع مستودعات السلي(. تم إدراج العمولة الخاصة المستحقة 

 وتظهر في المطلوبات.  م2020يونيو  30عن الفترة المنتهية في 

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

تم إدراج العمولة  .  اوربرج سمارت ت   . إن القرض مضمون برهن لعقارسنوينصف  تدفع العمولة على مدى مدة القرض على أساس  و

 وتظهر في المطلوبات.  م2020 ديسمبر 31في المنتهية  السنةالخاصة المستحقة عن 

 

 

 

 

 

 

في الرصيد كما      

 مصروف العمولة

 خالل الفترة المنتهية في  

 م 2020يونيو  30  طبيعة القرض نوع القرض 

 

م 2019ديسمبر  31 م 2020يونيو  30   م 2019يونيو  30   

 14,414,729 11,866,195  579,982,834 579,982,834 طويل األجل  تورق 

 - 49,131  - 9,412,134 قصير األجل  تورق 

    589,394,968 579,982,834  11,915,326 14,414,729 
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 أرباح توزيعات .15
 

بمبلغ    م2019رس  ما  31الصندوق على توزيع أرباح على المساهمين عن الفترة المنتهية في    مديروافق  م،  2019ابريل    1بتاريخ   -

 .لاير سعودي لحاملي وحداته 20,103,816لاير سعودي لكل وحدة بمبلغ إجمالي  0.187

م بمبلغ  2019يونيو  30م، وافق مدير الصندوق على توزيع أرباح على المساهمين عن الفترة المنتهية في 2019يوليو  1بتاريخ  -

  سعودي لحاملي وحداته. لاير 20,060,000لاير سعودي لكل وحدة بمبلغ إجمالي  0.187

  م2019سبتمبر    30على توزيع أرباح على المساهمين عن الفترة المنتهية في    ، وافق مدير الصندوق م 2019  أكتوبر  1بتاريخ   -

 .لاير سعودي لحاملي وحداته  20,060,000لاير سعودي لكل وحدة بمبلغ إجمالي  0.187بمبلغ 

بمبلغ    م2019  ديسمبر  31لى توزيع أرباح على المساهمين عن الفترة المنتهية في  ، وافق مدير الصندوق عم 2020  يناير  1بتاريخ   -

 .لاير سعودي لحاملي وحداته  20,060,000لاير سعودي لكل وحدة بمبلغ إجمالي  0.187

بمبلغ    م2020  مارس  31، وافق مدير الصندوق على توزيع أرباح على المساهمين عن الفترة المنتهية في  م2020  ابريل  1بتاريخ   -

 .لاير سعودي لحاملي وحداته  20,060,000لاير سعودي لكل وحدة بمبلغ إجمالي  0.187

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

الناتج  الصندوق.  النقد  بتوزيع األرباح على أساس  العمليا  يقوم مدير الصندوق  العملياتمن  الناتج من  النقد  يتم احتساب  عن    ت حيث 

  الشامل   الدخل قائمة  إلى صافي األرباح كما هو مذكور في  واإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات العقارية    طريق إضافة تكلفة االستهالك  

  .م2020يونيو  30حتى  الفترة لخال

 

 الحداث الالحقة .16
بمبلغ   م2020 يونيو 30الصندوق على توزيع أرباح على المساهمين عن الفترة المنتهية في ، وافق مدير م2020 يوليو 6بتاريخ  -

 .لاير سعودي لحاملي وحداته 9,675,633لاير سعودي لكل وحدة بمبلغ إجمالي  0.09

 

 القيمة العادلة .17

رجة في نهاية التداول في تاريخ التقارير المالية.  أسعار السوق المدتستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة إلى  

 يتم تقييم األدوات التي لم يتم اإلبالغ عن مبيعاتها في يوم التقييم بأحدث سعر للمزايدة.

أساس مستمر.   السوق النشط هو السوق الذي تتم فيه معامالت األصول أو االلتزامات بتردد وحجم كافيين لتوفير معلومات التسعير على

ا انخفاض قيمة األدوات المالية الممنوحة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلة. يفت   رض أن القيمة الدفترية ناقص 

 يحتوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على المستويات التالية: 

المما  • مدخالت المستوى األول هي أسعار مدرجة )غير معدلة( في األسواق النشطة لألصول أو للكيان  المطلوبات  التي يمكن  ثلة 

 القياس؛الوصول إليها في تاريخ 

سواء    االلتزام،والتي يمكن مالحظتها لألصل أو    1هي مدخالت غير األسعار المعروضة المدرجة في المستوى    2• مدخالت المستوى  

 و  مباشر؛بشكل مباشر أو غير 

 .ألصل أو االلتزامهي مدخالت ال يمكن مالحظتها ل 3• مدخالت المستوى 

 . 1 بالقيمة العادلة المستوى المطفأة،يصنف الصندوق جميع أصوله المالية باستثناء األصول المدرجة بالتكلفة 
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 )تتمة(  القيمة العادلة .17

بين التسلسل الهرمي    التحويالتبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر، يقوم الصندوق بتحديد  

، وتقدير (الهامة لقياس القيمة العادلة ككل  األدنىالمستوى    التعلى أساس مدخ)يات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف  لمستو

، لم يكن هناك تحويل في التسلسل  الفترة  خاللالتغيرات. و  خاللهالتي تحدث في نهاية فترة إعداد القوائم المالية والتي حدثت  ا  التالتحوي 

 .الربح أو الخسارة خاللبالقيمة العادلة من  المدرجةمة العادلة للموجودات المالية الهرمي للقي 

هي موجودات  األدوات  . وتلك  يجارات المدينة والمصروفات المدفوعة مقدما  االومثل النقدية وشبة النقدية    األدوات المالية األخرى،
العاد  األجلمالية قصيرة   القيمة  الدفترية  تقارب قيمتها  لها،  التي  الجودة    حتوائهاجل وااأللطبيعتها قصيرة  نظرا  لة    االئتمانيةعلى 

 .فإن القيمة الدفترية لها تقارب قيمتها العادلة ،األخرى بالنسبة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية  ألطراف أخرى.

 إدارة المخاطر المالية .18

 عوامل المخاطر المالية    18-1

مت   ة أنشط لمجموعه  تعرضه  والمخاطر  الصندوق  السيولة،  االئتمان، ومخاطر  السوق، ومخاطر  المالية: مخاطر  المخاطر  نوعة من 

 التشغيلية.  

الصندوق عل المخاطر والرقابة عليها. ويشرف مجلس  تحديد  الصندوق مسؤول عن  نهاية   ىومدير  الصندوق وهو مسؤول في  مدير 
 ق.  المطاف عن اإلدارة العامة للصندو 

الحدود التي يضعها مجلس الصندوق. وللصندوق شروط وأحكام توثق    علىرقابة عليها في المقام األول لتنفيذها  يتم تحديد المخاطر وال
توازن   إجراءات إلعادة  باتخاذ  ملزم  وهو  المخاطر،  ألداره  العامة  وفلسفته  للمخاطر،  وتحمله  الشاملة،  التجارية  استراتيجياته  وتحدد 

  إلرشادات االستثمار. محفظته وفقا  
 

 يستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها؛ ويرد شرح لهذه األساليب باألسفل. و

 مخاطر السوق   -أ

 العمولة  معدل مخاطر

  الكوبونات   ذات  يةالمال  لألدوات  العادلة  القيم  أو  المالية  لألداة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  قيمة  تقلب  مخاطر  هي  العمولة  معدل  مخاطر

 . السوق عموالت أسعار في التغيرات بسبب الثابتة
 

 االئتمان  مخاطر -ب

  عدم   خالل  من  اآلخر  للطرف  مالية  خسارة  في  مالية  أداة  أطراف   أحد  يتسبب  أن  خطر  وهو  االئتمان،  لمخاطر  الصندوق  يتعرض

 دي على النحو التالي: االئتمان المتعلقة برصيده النق لمخاطر الصندوق يتعرض. بالتزامه الوفاء

 

 ر االئتمان.تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى لمخاط

 كما يلي:  وأرصدة مدينة أخرى ا  مصروفات مدفوعة مقدم، ايجارات مدينة ،النقدية وشبه النقدية تقتصر مخاطر االئتمان على 

 جيد. ائتمانيجميع األصول المالية يحتفظ بها الصندوق لدى جهات ذات تصنيف  - 

قياس خسائر ائتمان متوقعة والتي تستخدم للخسائر المتوقعة  المبسطة ل 9رقم  للتقرير المالييطبق الصندوق المعيار الدولي  - 

  لمدى الحياة لجميع األصول المالية.

مالية مع أطراف ذو تصنيف جيد. يسعى الصندوق إلى الحد من مخاطر االئتمان عن    سياسة الصندوق للدخول في عقود أدوات

 ء محددين، وتقييم الجدارة االئتمانية لنظرائهم باستمرار.طريق رصد التعرض لمخاطر االئتمان، والحد من المعامالت مع نظرا 
 

  م 2020يونيو  30  م 2019ديسمبر  31

 النقدية وشبه النقدية  12,087,262  34,801,269

 ايجارات مدينة  47,466,500  32,469,520

 وأرصدة مدينة أخرى  ا  مصروفات مدفوعة مقدم 12,131,685  11,369,936



 دراية ريت صندوق  

 عقاري متداول مقفل صندوق استثمار 

 المالية(   دراية   )المدار من قبل شركة 

  )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م 2020 يونيو 30في   المنتهيةالستة أشهر لفترة 

16 

 

 )تتمة( إدارة المخاطر المالية .18

 )تتمة(  عوامل المخاطر المالية   18-1

 مخاطر السيولة  -ج

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

 تزامات عند حدوثها.مدير الصندوق متطلبات السيولة بشكل مستمر بغرض التأكد من كفاية التمويل المتوفر للوفاء بأي الويراقب 
 

يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة من خالل التأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما من خالل 

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

 لمطلوبات الهامة في للصندوق بناء  على آجال االستحقاق المتوقعة: يلخص الجدول أدناه قائمة استحقاق الموجودات وا 

  م 2020يونيو    30

  أقل من سنة    أكثر من سنة   اإلجمالي 

 النقدية وشبه النقدية 12,087,262  -   12,087,262

 اإليجارات المدينة 47,466,500  -   47,466,500

12,131,685 

 
 - 

 12,131,685 

وموجودات  مقدما  مصرفات مدفوعة 

 أخرى  متداولة

 اإلستثمارات العقارية    1,463,766,225  1,463,766,225

 عقود المنفعة -   38,388,933  38,388,933

 موجودات إجمالي ال  71,685,447  1,502,155,158  1,573,840,605

      

  إيرادات ايجار غير مكتسبة 6,759,429  -  6,759,429

 رسوم إدارة مستحقة 4,181,126  -  4,181,126

 مصاريف تمويل مستحقة  3,552,823  -  3,552,823

 قروض قصيرة األجل  9,412,134  -  9,412,134

1,189,479 

 
- 

 1,189,479 

المصروفات المستحقة والمطلوبات 

 ىاألخر
 طويلة األجل قروض  -  579,982,834  579,982,834

 المطلوبات إجمالي   25,094,991  579,982,834  605,077,825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دراية ريت صندوق  

 عقاري متداول مقفل صندوق استثمار 
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  )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م 2020 يونيو 30في   المنتهيةالستة أشهر لفترة 

17 

 

 )تتمة( إدارة المخاطر المالية .18

 )تتمة(  عوامل المخاطر المالية   18-1

 ( )تتمة  مخاطر السيولة -ج

  م2019ديسمبر   31

  ن سنة أقل م    أكثر من سنة   اإلجمالي 

 وشبه النقديةالنقدية  34,801,270  -  34,801,270

 اإليجارات المدينة 32,469,520  -  32,469,520

11,369,936 

 

-  11,369,936 

وموجودات  مصرفات مدفوعة مقدما  

 أخرى  متداولة

 اإلستثمارات العقارية -  1,489,718,028  1,489,718,028

 المنفعةعقود  -  41,000,159  41,000,159

9131,609,358,  إجمالي الموجودات  78,640,726  1,530,718,187  

      

  إيرادات ايجار غير مكتسبة 14,857,872  -  14,857,872

 رسوم إدارة مستحقة 4,318,695  -  4,318,695

 مصاريف تمويل مستحقة  7,637,761  -  7,637,761

 اف ذات عالقة مستحقة إلى أطر مبالغ 121,275  -  121,275

9851,020,  

 

-  9851,020,  

المصروفات المستحقة والمطلوبات 

 األخرى

 طويلة األجل قروض  -  579,982,834  579,982,834

422,939607,  
 

579,982,834  27,956,588 
 المطلوبات إجمالي  

 

 التشغيلية  المخاطر -د

الخسارة  خاطر  م مخاطر  هي  االتشغيل  المباشرة  غير  أو  بالعمليات المباشرة  المرتبطة  األسباب  من  متنوعة  مجموعة  عن  لناتجة 

العوامل الخارجية   تدعم أنشطة الصندوق سواء داخلي ا أو خارجي ا لدى مقدم خدمة الصندوق ومن  التي  التحتية  والتكنولوجيا والبنية 

 القانونية والتنظيمية.تلك الناشئة عن المتطلبات  األخرى غير االئتمان والسيولة والعمالت والسوق المخاطر مثل

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. 
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