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 صندوق دراية ريت

 م2022من  الرابع الربعتقرير 

 

 مدير الصندوق 

 ةفظ واملشورة وإدارة األصول ومسجلاملالية ملمارسة نشاط التعامل والحم. مؤسسة سوق مالية مرخص لها من هيئة السوق 16/06/2008بتاريخ  08109-27شركة دراية املالية، ترخيص رقم 

 لدى الهيئة بموجب أحكام الئحة مؤسسات السوق املالية

  



 صندوق دراية ريت

وفقا لالئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق املالية. يهدف  ُيدارق مع الضوابط الشرعية، صندوق دراية ريت هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متواف

ستراتيجية املوضحة 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 األرباح90ح الصندوق على مالكي الوحدات بشكل ربع سنوي وبنسبة توزيع ال تقل عن العالقة. يتم توزيع أربا

  املؤشرات املالية    املعلومات األساسية 

 ريال سعودي 1,669,067,839  1 إجمالي قيمة األصول   2018مارس  26 تاريخ إدراج الصندوق 

 ريال سعودي  891,968,407 2 األصول صافي قيمة   سنة 99 مدة الصندوق 

 ريال سعودي 747,982,834 التسهيالت البنكية  سنويا أصول الصندوق % من صافي قيمة 0.85 رسوم إدارة الصندوق 

 %45 نسبة التمويل إلى إجمالي قيمة األصول   ر.س سنويا 120,000% من صافي قيمة األصول وبحد أعلى 0.03 أتعاب الحفظ

 سنوات 7-6 مدة اإلنكشاف  ، نهاية يونيو وديسمبر من كل سنة ميالديةسنوي نصف  عدد مرات التقييم

املصدرة عدد الوحدات  2027والسنة  2026يستحق أصل التمويل على فترات متفاوتة في السنة  استحقاق التمويلتاريخ   وحدة  107,507,035 

 %2.759 3 الدخل التأجيري على سعر الوحدةصافي   عقار 26 عدد العقارات 

 %0.134 4 الرابع نسبة املصروفات واألتعاب للربع  الريال السعودي عملة الصندوق 

 %0.660 5 الرابع نسبة التكاليف للربع  % من صافي أرباح الصندوق 90ربع سنوية ال تقل عن  نقدية أرباح توزيع األرباح
 

 لكل مصروفالسنوي ، نسبتها من إجمالي األصول، والحد األعلى الرابعللربع  اإلجمالية املصروفات   الرابعللربع  أداء سعر الوحدة

ريال سعودي 10.12   سعر تداول الوحدة في السوق 6   الحد األعلى النسبة القيمة )ر.س( املصروفات واألتعاب  
ريال سعودي  .298 السعر اإلسترشادي7  األصول % من صافي قيمة 0.85 %0.115 1,920,475 رسوم إدارة الصندوق   

 سنويا  120,000 %0.002 30,247 رسوم الحفظ   

 

 سنويا 30,000 %0.000 7,562 املحاسب القانوني 

 سنويا 18,750 %0.000 4,726 اللجنة الشرعية 

 لكل عقار سنويا 10,000 %0.000 0 أتعاب التثمين 

 سنويالكافة األعضاء  24,000 %0.000 4,000 مكافآت األعضاء املستقلين 

 % سنويا من اإليجارات املحصلة7 %0.056 929,342 رسوم إدارة األمالك 

 بحسب األسعار السائدة في السوق  %0.585 9,766,628 مصاريف التمويل 

 % سنويا من إجمالي قيمة األصول 0.05 %0.024 402,217 املصاريف األخرى  

 سنويا 7,500 %0.000 1,890 الرقابة 

 سنويا 705,000 %0.011 177,699 تداول وإيداع رسوم 

 

 السابقة توزيعات الصندوق    2022 الرابعتوزيعات األرباح للربع 

 سعودي ريال 0.160 وحدة  107,507,035 ريال سعودي 17,201,126 2022 الثالث الربع  ريال سعودي  15,000,000 إجمالي األرباح املوزعة

 سعودي ريال 0.180 وحدة  107,507,035 ريال سعودي 19,351,266 2022  الثاني الربع  وحدة  107,507,035 عدد الوحدات القائمة

 ريال سعودي 0.180 وحدة  107,507,035 ريال سعودي 19,351,266 2022الربع األول    سعودي ريال 0.140 قيمة الربح املوزع لكل وحدة

 ريال سعودي 0.180 وحدة  107,507,035 ريال سعودي 19,351,266 2021الربع الرابع   ( م2022-06-30 بتاريخ األصول  قيمة افي)ص% 1.67 نسبة التوزيع من صافي قيمة األصول 

   م2023-01-15 أحقية التوزيعات النقدية املوزعة 
 

  إخالء مسؤولية  قائمة ونسبة العقارات في املحفظة

  9 الوزن 8 اإلشغال العقار  9 الوزن 8 اإلشغال العقار 
جميع البيانات في هذا املستند ال تعد توصية من مدير الصندوق باتخاذ قرار استثماري معين. كما أن شركة دراية 

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

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

يستخدم أو يعتبر نصيحة متعلقة بأي استثمار قد يحدث في املستقبل. وال يجوز نسخ أو توزيع املعلومات الواردة في 

لى مالكي الوحدات هذا املستند كليا أو جزئيا، دون الحصول على اذن كتابي مسبق من دراية املالية. وينبغي ع

واملستثمرين املحتملين األخذ في عين اإلعتبار أن االستثمار في الصندوق ال يعني ضمان الربح أو عدم الخسارة، حيث 

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 

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

 –على سبيل املثال ال الحصر  –جوع إلى ر وال بعنايةقراءة شروط وأحكام الصندوق وجميع املستندات ذات العالقة 

خص املخاطر الرئيسية املرتبطة باالستثمار في املنتج واإلطالع على جميع الرسوم ذات العالقة. شركة دراية املالية هي ش

 08109-27هيئة السوق املالية بموجب الترخيص رقم  مرخص له من قبل

  %2.63 %100 مدارس التربية واملهارات العاملية 14 %15.31 %100 سمارت تاور  1

  %2.47 %100 مبنى الخليجية لألعمال 15 %12.71 %100 مجمع مستودعات السلي 2

  %2.01 %93 مجمع ذا فالي التجاري  16 %8.34 %100 مستودعات الشرق مجمع  3

  %1.83 %100 (2مستودعات حي الخالدية  ) 17 %5.73 %93 مجمع الجبيل فيوز السكني 4

  %1.71 %100 جمع جراند )ب( التجاري م 18 %6.11 %100 مجمع مستودعات امليناء 5

  %1.38 %100 مركز رسيل الطبي 19 %5.92 %100 مجمع سيتي اليف بالزا التجاري  6

  %1.18 %100 مباني سكنية للموظفين 20 %5.34 %0 أبراج متون  7

  %1.18 %100 مستودعات حي الخالدية 21 %3.84 %100 برج جدة املكتبي 8

  %0.93 %100 (1مستودعات حي العزيزية  ) 22 %3.43 %100 مجمع الفنار التجاري  9

  %0.80 %100 (2مستودعات حي العزيزية  ) 23 %2.81 %100 مجمع جراند )أ( السكني 10

  %0.63 %100 (2مباني سكن العمال ) 24 %2.91 %100 مستودعات حي الوادي 11

  %0.26 %50 (1مباني سكن العمال ) 25 %2.91 %100 ستودعات الخمرة في جدةم 12

  %0.15 %59 مبنى سكن العمال الخبر 26 %2.78 %86 ركز الستين التجاري م 13
 

 أساسية التي تؤثر في أصول الصندوق التغييرات األساسية والغير 

 يوجد ال

                                                           
 وهي غير مدققة م31/12/2022األرقام تمثل وضع الصندوق كما في  1

 وهي غير مدققةم 31/12/2022 األرقام تمثل وضع الصندوق كما في 2

 (في الفترة تداول )آخر يوم  م29/12/2022 كما في تاريخ  للوحدة، إلى القيمة السوقية رافقاملاألمالك و مخصوما منه مصاريف إدارة للفترة هو إجمالي الدخل من اإليجارات  على سعر الوحدة صافي الدخل التأجيري  3

 ، نسبة من إجمالي قيمة األصول وتسجيل الصندوق  إدراجاملصروفات تمثل الرسوم املدفوعة إلدارة الصندوق مثل رسوم اإلدارة، والحفظ، واملراجعة الشرعية والقانونية ورسوم  4

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

 (في الفترة تداول م )آخر يوم 29/12/2022 املالية السعودية )تداول( كما فيسعر اإلغالق في السوق 6 

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

 وفقا للمساحة التأجيرية هتم احتساب 8

 م30/06/2022وفقا إلى متوسط التقييم في  9
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