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 صندوق دراية ريت

 م2022من  الثاني تقرير الربع

 مدير الصندوق 

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

 لدى الهيئة بموجب أحكام الئحة مؤسسات السوق المالية ةومسجل

  



 صندوق دراية ريت

هدف لسوق المالية. يوفقا لالئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن هيئة ا ُيدارق مع الضوابط الشرعية، صندوق دراية ريت هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متواف

ستراتيجية الموضحة في الشروط واألحكام واللوائح ذات رية مدرة للدخل بما يتوافق مع اال الصندوق إلى تحقيق دخل على رأس مال مالكي الوحدات من خالل االستثمار في أصول عقا

 .من صافي األرباح %00ال تقل عن العالقة. يتم توزيع أرباح الصندوق على مالكي الوحدات بشكل ربع سنوي وبنسبة توزيع 

  المؤشرات المالية    المعلومات األساسية 

 ريال سعودي 0040202000702  1 إجمالي قيمة األصول   2002مارس  22 تاريخ إدراج الصندوق 

 ريال سعودي 00303030470 2 األصول صافي قيمة   سنة 00 مدة الصندوق 

 ريال سعودي 47400220237 التسهيالت البنكية  سنويا أصول الصندوق من صافي قيمة  %0.20 رسوم إدارة الصندوق 

 %77 نسبة التمويل إلى إجمالي قيمة األصول   ر.س سنويا 0200000من صافي قيمة األصول وبحد أعلى  %0.03 أتعاب الحفظ

 سنوات 4-2 مدة اإلنكشاف ، نهاية يونيو وديسمبر من كل سنة ميالديةنصف سنوي  عدد مرات التقييم

المصدرة عدد الوحدات  2024والسنة  2022يستحق أصل التمويل على فترات متفاوتة في السنة  استحقاق التمويلتاريخ   وحدة  00400040030 

 %2.000 3 الدخل التأجيري على سعر الوحدةصافي   عقار 22 عدد العقارات 

 %0.072 4  الثاني للربعنسبة المصروفات واألتعاب   الريال السعودي عملة الصندوق 

 %0.024 5 الثاني نسبة التكاليف للربع  من صافي أرباح الصندوق  %00ربع سنوية ال تقل عن  نقدية أرباح توزيع األرباح
 

 روفلكل مصالسنوي ، نسبتها من إجمالي األصول، والحد األعلى الثانيللربع  اإلجمالية المصروفات   الثانيللربع  أداء سعر الوحدة

ريال سعودي 00.07   سعر تداول الوحدة في السوق 6   الحد األعلى النسبة القيمة )ر.س( المصروفات واألتعاب  
ريال سعودي  00.2 السعر اإلسترشادي7  من صافي قيمة األصول  %0.20 %0.007 000770220 رسوم إدارة الصندوق   

 سنويا  0200000 %0.002 200002 رسوم الحفظ   

 

 سنويا 300000 %0.000 40740 القانونياملحاسب  

 سنويا 020400 %0.000 70240 اللجنة الشرعية 

 لكل عقار سنويا 000000 %0.000 3200000 أتعاب التثمين 

 لكافة األعضاء سنويا 270000 %0.000 0 مكافآت األعضاء المستقلين 

 اإليجارات املحصلةسنويا من  %4 %0.000 000040042 رسوم إدارة األمالك 

 بحسب األسعار السائدة في السوق  %0.707 404200270 مصاريف التمويل 

 سنويا من إجمالي قيمة األصول  %0.00 %0.007 0220703  المصاريف األخرى  

 سنويا 40000 %0.000 00240 الرقابة 

 سنويا 4000000 %0.000 0400424 تداول وإيداع رسوم 
 

 السابقة توزيعات الصندوق    7877 الثانيتوزيعات األرباح للربع 

 ريال سعودي 0.020 وحدة  00400040030 0003000222 2022 األول الربع   ريال سعودي 0003000222 إجمالي األرباح الموزعة

 ريال سعودي 0.020 وحدة  00400040030 0003000222 2020 الرابعالربع   وحدة  00400040030 عدد الوحدات القائمة

 ريال سعودي 0.020 وحدة  00400040030 0003000222 2020 الثالثالربع   ريال سعودي 0.020 قيمة الربح الموزع لكل وحدة

 ريال سعودي 0.020 وحدة  00400040030 0003000222 2020 الثانيالربع   م( 2020-02-30افي قيمة األصول بتاريخ )ص %2.03 نسبة التوزيع من صافي قيمة األصول 

  م 2022-04-04 أحقية التوزيعات النقدية الموزعة 
 

  إخالء مسؤولية  قائمة ونسبة العقارات في املحفظة

  0 الوزن 0 اإلشغال العقار  0 الوزن 0 اإلشغال العقار 
استثماري معين. كما أن شركة دراية  جميع البيانات في هذا المستند ال تعد توصية من مدير الصندوق باتخاذ قرار

المالية ومديريها وموظفيها والشركات التابعة لها ال تقدم أي ضمان أو بيان أو تعهدات سواء كانت صريحة أو ضمنية، 

وال تتحمل أي مسؤولية قانونية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، عن دقة أو اكتمال أو نفعية هذا المستند أن 

بر نصيحة متعلقة بأي استثمار قد يحدث في المستقبل. وال يجوز نسخ أو توزيع المعلومات الواردة في يستخدم أو يعت

هذا المستند كليا أو جزئيا، دون الحصول على اذن كتابي مسبق من دراية المالية. وينبغي على مالكي الوحدات 

يث دوق ال يعني ضمان الربح أو عدم الخسارة، حوالمستثمرين املحتملين األخذ في عين اإلعتبار أن االستثمار في الصن

عقارات ار اللية. كما أن أي أداء سابق لألسعأن استثمارات الصندوق معرضة لخسارة جزء أو كل قيمتها الفع

لي. حصندوق ال يعد ايداعا مع أي بنك مبالضرورة مؤشرا ألداء مستقبلي مماثل، وإن االستثمار في ال سوالصناديق لي

يمة االستثمار في الصندوق متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. ولضمان الفهم السليم للصندوق ومدى قوأن 

مالئمته لك وفقا لقدرتك على تحمل املخاطر يجب أن تحصل على المشورة من مستشار مالي مرخص له. كما يجب 

 –على سبيل المثال ال الحصر  –إلى  جوعر وال بعنايةقراءة شروط وأحكام الصندوق وجميع المستندات ذات العالقة 

املخاطر الرئيسية المرتبطة باالستثمار في المنتج واإلطالع على جميع الرسوم ذات العالقة. شركة دراية المالية هي 

 02000-24شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم 

  %2.00 %000 والمهارات العالميةمدارس التربية  14 %00.02 %000 سمارت تاور  0

  %2.32 %000 مبنى الخليجية لألعمال 15 %02.02 %000 مجمع مستودعات السلي 2

  %2.00 %03 مجمع ذا فالي التجاري  16 %2.23 %000 مستودعات الشرق مجمع  3

  %0.42 %000 (2مستودعات حي الخالدية  ) 17 %2.00 %22 مجمع الجبيل فيوز السكني 7

  %0.20 %000 جمع جراند )ب( التجاري م 18 %2.02 %000 مجمع مستودعات الميناء 0

  %0.30 %000 مركز رسيل الطبي 19 %0.40 %000 مجمع سيتي اليف بالزا التجاري  2

  %0.23 %000 مباني سكنية للموظفين 20 %0.27 %0 أبراج متون  4

  %0.00 %000 الخالديةمستودعات حي  21 %3.40 %000 برج جدة المكتبي 2

  %0.20 %000 (0مستودعات حي العزيزية  ) 22 %3.30 %000 مجمع الفنار التجاري  0

  %0.42 %000 (2مستودعات حي العزيزية  ) 23 %3.00 %000 مجمع جراند )أ( السكني 00

  %0.20 %000 (2مباني سكن العمال ) 24 %2.22 %000 مستودعات حي الوادي 00

  %0.24 %50 (0مباني سكن العمال ) 25 %2.20 %000 ستودعات الخمرة في جدةم 02

  %0.00 %00 مبنى سكن العمال الخبر 26 %2.42 %20 ركز الستين التجاري م 03
 

 التغييرات األساسية والغير أساسية التي تؤثر في أصول الصندوق 

وتغيير فترة  %78الجزء الثابت من معدل التمويل بحوالي وذلك بخفض أعلن الصندوق عن إعادة هيكلة التمويل القائم 

 االستحقاق لكي تكون سبعة سنوات من تاريخ إعادة الهيكلة
 

                                                           
 وهي غير مدققة م30/60/2022األرقام تمثل وضع الصندوق كما في  1

 وهي غير مدققةم 30/60/2022األرقام تمثل وضع الصندوق كما في  2

 م30/60/2022، إلى القيمة السوقية للوحدات كما في تاريخ مرافقالاألمالك و مخصوما منه مصاريف إدارة للفترة هو إجمالي الدخل من اإليجارات  على سعر الوحدة الدخل التأجيري صافي  3

 ، نسبة من إجمالي قيمة األصول وتسجيل الصندوق  إدراجانونية ورسوم المصروفات تمثل الرسوم المدفوعة إلدارة الصندوق مثل رسوم اإلدارة، والحفظ، والمراجعة الشرعية والق 4

 ، نسبة من إجمالي قيمة األصول التكاليف تشمل أتعاب تقييم وتشغيل العقارات ومصاريف التمويل 5

 م30/60/2022سعر اإلغالق في السوق المالية السعودية )تداول( كما في 6 

 .صول على إجمالي عدد الوحدات في اليوم المعنيعلى متوسط عمليتي التثمين، بعد طرح جميع التزامات الصندوق بما في ذلك قيمة التمويل المتبقي، وتحدد قيمة الوحدة بقسمة صافي قيمة األ  صافي قيمة األصول للوحدة استناد    7

 وفقا للمساحة التأجيرية هتم احتساب 2

 م30/02/2020وفقا إلى متوسط التقييم في  0
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