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%اداء المؤشر  %العائد عىل الصندوق  أداء الصندوق كة دراية المالية: اإلسم  شر

0.89% 0.86% خالل شهر 

- -  أشهر 3خالل 

- - ي, مركز العليا, شارع العليا العام, الرياض : العنوان أشهر 6خالل 
 
.الدور الثان

- - المملكة العربية السعودية, 11323 الرياض 286546ب .ص أشهر 9خالل 

- - خالل سنة ي
 
ون http://www.derayah.com:  الموقع اإللكتر

6.11% 3.60% منذ بداية العام

6.11% 3.60% بداية الصندوق 966114192618: فاكس
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ال يوجد

:إسم وعنوان مدير الصندوق

ة وط و أحكام الصندوق ومذكرة المعلومات خالل الفتر ات طرأت عىل شر ال توجد أي تغتر
الينطبق

ة :أداء صندوق االستثمار خالل الفتر

.ال ينطبق

ي تحصل عليها مدير الصندوق
:بيان حول العموالت الخاصة التر

ي صناديق أخرى)الرسوم اإلدارية للصندوق المستثمر فيه 
 
ي حال كان الصندوق يستثمر بشكل كبتر ف

 
:(ف

:إسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن أو مستشار االستثمار

ة  وط و أحكام الصندوق ومذكرة المعلومات خالل الفتر ات حدثت عىل شر :تفاصيل عن أي تغيتر

ي نهاية 
 
2021\06\30مرفق مع هذا التقرير األولي النصف سنوي القوائم المالية للصندوق كما ف

http://www.derayah.com: ويمكن أيضا اإلطالع عىل القوائم المالية من خالل موقع دراية المالية عىل الرابط التالي 

ة :مراجعة ألنشطة الصندوق االستثمارية خالل الفتر

ي ألسهم النمو والدخل صندوق دارية الخليج 

2021التقرير األولي النصف األول 

هذا التقرير يضم معلومات مدير الصندوق والتقارير المالية

، صندوق بريد  ي
 
، المملكة العربية السعودية11323، الرياض 286546طريق العليا العام، حي الورود، الدور الثان

كة مساهمة مقفلة تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية رقم  بتاري    خ . (08109-27 ):شر

.1010266977م وسجل تجاري 2008/06/23

ي
 
966112998000:  من خارج المملكة920024433: الرقم المجان

درايـة الـمـالـيــة

ة .لم يتلقر مدير الصندوق أي عموالت خاصة خالل الفتر

:بيانات ومعلومات أوجبت الالئحة ذكرها ة :أي معلومات أخرى من شأنها تمكير  حامىلي الوحدات بالحكم عىل أداء الصندوق خالل الفتر

:التقارير المالية

ي عام 
 
ي النصف األول من عام 2021بدأ سوق األسهم السعودية ف

 
ي المنطقة ف

 
ا بشكل كبير عىل المؤشر  األوسع 2021 بشكل قوي وانتىه به المطاف كأفضل األسواق أداًء ف

ً
.  لألسواق الناشئة MSCI ، متفوق

انية النصف األول باإلضافة إل االرتفاع   المالي للحكومة كما يتضح من عجز مير 
وقد تعززت ثقة المستثمرين من خالل تحسن الوضع االقتصادي الكىلي الذي يشمل عىل سبيل المثال ال الحرص تحسن الحير 

ي أسعار النفط
 
ي نهاية يونيو . المستمر ف

 
ي الطلب عىل خلفية انفتاح االقتصادات 21المست السلعة أعىل سعر ف

 
ا قوًيا ف

ً
 بينما كانت المعنويات العامة إيجابية منذ بداية العام حيث كان السوق يتوقع انتعاش

ي العديد من الدول
 
.المتقدمة وإطالق اللقاح الناجح ف

كات ي سوق النفط عىل تقييمات الشر
 
وكيماويات قوية  نظًرا لتوقعات الطلب وتحسن أسعار النفط ، ومع ذلك ، أدت . بالنسبة لسوق األوراق المالية ، انعكست ديناميكيات التحسن ف كانت هوامش رب  ح البير

وكيماويات خالل الجزء األخير من النصف األول من عام  ي هوامش البير
 
تمكن القطاع . 2021خالل الرب  ع األول من عام . 2021العديد من حاالت االنقطاع العالمية واالضطرابات اللوجستية إل زيادة إضافية ف

ا ليقربه من مستوى 
ً
.2021 بحلول نهاية النصف األول من عام 11,000المالي وقطاع المواد مًعا من دعم المؤشر األوسع نطاق



 دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل ق صندو   

 مفتوح   استثماري   صندوق    

 ( دراية المالية المدار من قبل شركة  )    

 القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 

 م 2021يونيو    30  إلى   م )تاريخ بدء األعمال(2021إبريل   4للفترة من  

 المراجع المستقل لحاملي الوحداتمع تقرير فحص  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل صندو
 صندوق استثماري مفتوح

 المالية(   دراية   شركة   )المدار من قبل 

 القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 

 م2021  يونيو 30  إلى(  األعمال بدء تاريخ)  م2021 إبريل  4 من للفترة

 لحاملي الوحدات مع تقرير المراجع المستقل  

 

 

 الصفحات 

 

 

 

 2   المراجع المستقل لحاملي الوحدات فحصتقرير 

 

 

 

 3 األولية الموجزة  ركز الماليالمقائمة 

 

 

 

 4 األولية الموجزة  قائمة الدخل الشامل

 

 

 

 5    العائدة لحاملي الوحدات )حقوق الملكية( صافي الموجوداتقائمة التغيرات في  

 

 

 

 6 األولية الموجزة النقدية قائمة التدفقات

 

 

 

 19- ٧ األولية الموجزة  اإليضاحات حول القوائم المالية
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 صندوق استثماري مفتوح
 المالية( دراية)المدار من قبل شركة 
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األولية الموجزة جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  14إلى  1تشكل اإليضاحات من   

االولية الموجزة  يالمال ركزقائمة الم  

م 2021يونيو  30كما في   

 )المبالغ بالريال السعودي(  
 

 إيضاح

 م 2021 يونيو 30

 )غير مراجعة( 

   

   الموجودات 

  5,180,502 6 أرصدة نقدية 

  1,000,000  بالتكلفة المطفأة  مدرجة استثمارات

  19,384,031 7 ة و الخسارأبالقيمة العادلة من خالل الربح مدرجة استثمارات 

  4,840  مستحقة  توزيعات أرباح نقدية

  25,569,3٧3  إجمالي الموجودات 

   

   المطلوبات 

   42,633 10 أتعاب ادارة مستحقة 

   51,59٧  مستحقة  روفاتمص

 94,230  المطلوبات إجمالي 

   

   25,4٧5,143  العائدة لحاملي الوحدات  )حقوق الملكية(  صافي قيمة الموجودات

   

  2,458,882 8 الوحدات مصدرة )بالعدد( 

 10.36  العائدة للوحدة  )حقوق الملكية( صافي قيمة الموجودات 
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األولية الموجزة جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  14إلى  1تشكل اإليضاحات من   

األولية الموجزة  قائمة الدخل الشامل  

م 2021  يونيو 30 إلى( األعمال بدء تاريخ) م2021 إبريل 4 من للفترة  

 )المبالغ بالريال السعودي(  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إيضاح  

 م 2021يونيو  30

 )غير مراجعة( 

   االستثمارات دخل 

   

 12٧,950  دخل عموالت خاصة 

  398,778           9 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة من استثمارات  المحقق الربح

  549,735           9 الخسارة  وأمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح من استثمارات  غير المحقق الربح

  4631,0٧6,  

   المصروفات 

   

  (119,023) 10 إلدارة أتعاب ا

( 53,966)  خرى أمصروفات   

  (172,989) 

   

 903,4٧4  للفترة  صافي الدخل

 -  للفترة الدخل الشامل اآلخر 

 903,4٧4  للفترة اجمالي الدخل الشامل  
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األولية الموجزة جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  14إلى  1تشكل اإليضاحات من   

األولية الموجزة  تة لحاملي الوحداالعائد )حقوق الملكية( قائمة التغيرات في صافي الموجودات  

 م 2021  يونيو 30 إلى( األعمال بدء تاريخ) م2021 إبريل 4 من للفترة

 )المبالغ بالريال السعودي( 
 

 م 2021يونيو  30 

 )غير مراجعة( 

  

 - الفترة العائدة لحاملي الوحدات في بداية  الملكية(حقوق )  الموجوداتصافي قيمة 

  

 903,4٧4 للفترة الدخل الشامل   اجمالي

 ( ٧5,563) توزيعات أرباح 

  التغييرات من معامالت الوحدة: 

 2٧,٧99,213 اصدار الوحدات 

 (3,151,981) استرداد الوحدات  

 24,64٧,232 صافي التغير من معامالت الوحدة 

 25,4٧5,143 الفترة ة لحاملي الوحدات في نهاية العائد  حقوق الملكية()  الموجوداتصافي قيمة 
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األولية الموجزة جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  14إلى  1تشكل اإليضاحات من   

   م2021 يونيو 30 إلى( األعمال بدء تاريخ) م2021 إبريل 4 من للفترةاألولية الموجزة التدفقات النقدية قائمة 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إيضاح  

 م 2021يونيو  30

 )غير مراجعة( 

   

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 903,4٧4  للفترة  صافي الدخل

   

   صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 ( 4,840)  مستحقة  توزيعات أرباح نقدية

  (19,384,031)  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

  (1,000,000)  االستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

  42,633  أتعاب إدارة مستحقة 

  51,59٧  المصروفات المستحقة 

 (19,391,167)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 

   

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية: 

  2٧,٧99,213  المتحصالت من اصدار الوحدات  

  (3,151,981)  االستردادات من الوحدات 

 (75,563)  أرباح  توزيعات

 24,5٧1,669  صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية 

   5,180,502  صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية 

 -  الفترة النقدية وشبه النقدية في بداية 

  5,180,502 6 الفترة النقدية وشبه النقدية في نهاية 



   صندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل 

 صندوق استثماري مفتوح
 المالية( دراية)المدار من قبل شركة 

7                                                                                                                                                                     

 )غير مراجعة( األولية الموجزة المالية القوائم حول إيضاحات

 م 2021 يونيو 30 إلى( األعمال بدء تاريخ) م2021 إبريل 4 من للفترة

 )المبالغ باللاير السعودي( 
 

 الصندوق وأنشطته  .1

والدخل  صندوق النمو  الخليجي ألسهم  برأس مال مفتوح متوافق مع  )"الصندوق"( هو صندوق    دراية  الشريعة    أحكامإستثمار عام 

)"حاملي الوحدات"(. يهدف الصندوق إلى  ومستثمري الصندوق المالية )"مدير الصندوق"(    درايةمدار بموجب اتفاقية بين  اإلسالمية  

ري من خالل اإلستثمار بشكل أساسي في األوراق المالية  بشكل دوتقديم نمو في رأس المال على المدى الطويل وتوزيع أرباح نقدية  

الخليجية  المالية  المدرجة في األسواق  الشركات  أسهم  السعودية وفي  المالية  السوق  المدرجة في  الطروحات    ،للشركات  ويشمل ذلك 

ألسهم والصكوك المتداولة وأسهم  والثانوية وحقوق االولوية ووحدات الصناديق العقارية المتداولة ووحدات صناديق مؤشرات ااألولية 

محليا   كما يهدف الصندوق اإلستثمار في أدوات الدخل الثابت مثل الصكوك وأدوات أسواق النقد    ،الشركات المدرجة في السوق الموازية

 . وخليجيا  وعالميا . ويهدف الصندوق إلى توزيع أرباح نقدية على مالكي الوحدات فيه بشكل نصف سنوي

وبناءا  على ذلك، يقوم مدير الصندوق   الصندوق باعتباره وحدة محاسبية مستقلة.،  مدير الصندوق  يعتبرمع حاملي الوحدات،    التعاملعند  

 بإعداد قوائم مالية منفصلة للصندوق. 

  2بتاريخ    (5/1574/21/ 3بموجب الموافقة الصادرة عن مجلس الهيئة برقم )ص/على تأسيس الصندوق    هيئة السوق الماليةوافقت  

  (.م2021 فبراير  14هـ )الموافق 1442 رجب

للفترة من   المالية للصندوق  القوائم  يتم 2021يونيو    30م إلى  2021  إبريل  4تعتبر  المالية األولى للصندوق ولذلك لم  القوائم  م هي 

 عرض أرقام المقارنة. 

 اللوائح النظامية  .2
 

 24هـ )الموافق  1427ذو الحجة    3يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ  

م(، والتي تنص على المتطلبات التي يتعين على  2021 فبراير 24)الموافق  هـ1442رجب  12( والذي تم تعديله في م2006ديسمبر 

 جميع الصناديق االستثمارية في المملكة العربية السعودية إتباعها.
 

 اإلعداد أسس  .3
 

 بيان االلتزام  1.3
( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية  34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 .واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعاييرالسعودية 
 

 أساس القياس   2.3

  االستثمارات   باستثناء  المحاسبي  االستحقاق   أساس   باستخدام   التاريخية  التكلفة   مبدأ  أساس   علىألولية الموجزة تم إعدادها  القوائم المالية ا
 .  العادلة  بالقيمة التي يتم قياسها  الخسارة  أو الربح خالل من العادلة   بالقيمة المدرجة

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض   3.3

باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق )"العملة      المدرجة في القوائم المالية األولية الموجزةيتم قياس البنود  

وهي العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالصندوق   بالريال السعودي  األولية الموجزة  الوظيفية"(، يتم عرض هذه القوائم المالية

 لمعلومات المالية المعروضة إلى أقرب لاير سعودي. كما تم تقريب كافة ا
 المعامالت واألرصدة  

السعودي    لیإ  ألجنبيةا  تبالعمال  تلمعامالا  لي وتح  ميت  تحويل تلمعامالا  يخرتا  في  دةلسائ ا  رفلصا  رسعاأ  دامباستخالريال  يتم   .

. أرباح  ركز الماليالصرف السائدة في تاريخ قائمة المالموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار  

 في قائمة الدخل الشامل.  يتم اثباتهاسعر الصرف الناتجة من ترجمة العمالت وخسائر 

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية   4.3

  والمصروفات   اإليراداتمن االدارة القيام باستخدام أحكام وتقديرات وافتراضات من شأنها أن تؤثر على مبالغ   يتطلب إعداد القوائم المالية 

واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. قد يؤدي عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات    والمطلوبات  والموجودات

 يمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تؤثر في الفترات المستقبلية. إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية للق

  ر کبي   طرخ  لها  لتيالتقرير، وا  يخرتا  فيللتقدير    رىألخا  ئيسيةرلا  درلمصاوا  لبالمستقب   لمتعلقةا  ئيسيةرلا  تضاراالفت إن عدم التأكد من ا

أدناه. اعتمد الصندوق في    لخال  تباولطلم وا  لموجوداتل  يةرفت دل ا  للقيمة   ريهوج   لي دتع  داثحإ  في المالية الالحقة تم وصفها  الفترة 

نها افتراضاته وتقديراته على المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية. إن الحاالت واإلفتراضات الحالية قابلة للتطوير مستقبال حيثأ

    هذه التغيرات تنعكس على االفتراضات عندما تحدث. قد تطرأ نتيجة لتغيرات السوق أو الحاالت الناتجة خارج سيطرة الصندوق. مثل
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 )غير مراجعة(  األولية الموجزة المالية القوائم حول إيضاحات

 م 2021 يونيو 30 إلى( األعمال بدء تاريخ) م2021 إبريل 4 من للفترة

 )المبالغ باللاير السعودي( 

 

 ( ة)تتم.  أسس اإلعداد  3

 ( ة)تتماألحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية   4.3

 االستمرارية 

الصندوق بإجراء تقييم لقدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة وهي مقتنعة بأن الصندوق لديه الموارد الالزمة الستمرار  مدير    قام

د تلقي بظالل من الشك على قدرة الصندوق على  العمل في المستقبل. وعالوة على ذلك، ال تدرك اإلدارة وجود أي شكوك جوهرية ق

 على أساس مبدأ االستمرارية.  االولية الموجزة االستمرار كمنشأة عاملة. لذلك، تم إعداد هذه القوائم المالية

 االئتمان المتوقعة  خسارة 

(.  ECLقياس خسارة االئتمان المتوقعة )، وضعت اإلدارة بعض االفتراضات اإلضافية في  الموجزة  األوليةالمالية    قوائمإعداد ال  عند

، فإن أي تغيير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات الرئيسية قد يؤدي   19 كوفيدومع ذلك ، في ضوء حالة عدم اليقين الحالية بسبب 

المتأثرة في الفترات المستقبلية. بما أن الوضع يتطور    لتزاماتإلى نتائج قد تتطلب تعديال  جوهري ا على القيم الدفترية لألصول أو اإل

 بسرعة مع عدم اليقين في المستقبل، ستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناء  على التطورات المحتملة. 

 مثل:  ،هناك حاجة إلى عدد من األحكام الهامة في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة

 د معايير الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان.تحدي  •

 .المتوقعة االئتمانيةاختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس الخسائر  •

 .تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من المنتجات/ السوق وما يرتبط بها من خسارة ائتمانية متوقعة •

 لمالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. إنشاء مجموعة من األصول ا •
 

 السياسات المحاسبية المهمة     4

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة  1.4

  األولية الموجزة  المالية  القوائم، ولكن ليس لها تأثير على    م2021هناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تنطبق ألول مرة في عام  

 . للصندوق

المالية   القوائمهناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار  

للصندوق.  جزة  األولية الموالمالية    القوائمللصندوق. ويرى مجلس إدارة الصندوق أن ذلك لن يكون له تأثير كبير على  األولية الموجزة  

 طبقت. يعتزم الصندوق اعتماد تلك التعديالت والتفسيرات ، إن 
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 )غير مراجعة( األولية الموجزة المالية القوائم حول إيضاحات

 م 2021 يونيو 30 إلى( األعمال بدء تاريخ) م2021 إبريل 4 من للفترة

 )المبالغ باللاير السعودي( 
 

 

 )تتمة(السياسات المحاسبية المهمة     4

 األدوات المالية  2.4

 األولي  االعتراف والقياس  1.2.4

  يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح المنشأة طرف ا في األحكام التعاقدية لألداة.

في حالة وجود أصل    ناقصا ،يقيس الصندوق الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بقيمتها العادلة زائدا  أو    المبدئي،عند االعتراف  

تكاليف المعامالت اإلضافية والتي يمكن عزوها مباشرة     الخسارة،مالي أو مطلوب مالي غير مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

الموجودات والمطلوبات المالية    معامالتيتم تحميل تكاليف   مثل الرسوم والعموالت.  مالي،التزام  إلى حيازة أو إصدار أصل مالي أو  

 الربح أو الخسارة كمصروف في بيان الدخل الشامل.    خاللالمدرجة بالقيمة العادلة من 

والذي ينتج عنه تسجيل    المطفأة،التكلفة  يتم إثبات مخصص خسارة االئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة ب   المبدئي،فور االعتراف  

 خسارة مالية في بيان الدخل الشامل عند نشأة أصل جديد. 

 

 تصنيف وقياس األصول المالية   2.2.4
 

 أدوات الملكية 

وتثبت وجود  أدوات الملكية هي أدوات تستوفي مفهوم الملكية من منظور المصدر، أي األدوات التي ال تحتوي التزامات تعاقدية للدفع  

 منفعة متبقية من صافي أصول المصدر. 

يصنف الصندوق موجوداته المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يقوم الصندوق بعد ذلك بقياس جميع االستثمارات في  

العادلة من خالل   بالقيمة  الملكية  باستثناء عندما يكون مدير الصندوق قد اخت الربح والخسارةحقوق  المبدئي تعيين  ،  ار عند االعتراف 

عند تطبيق هذا   استثمار في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر. تتمثل سياسة الصندوق في تحديد االستثمارات

 أخرى غير التجارة.   في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر عندما تُحتفظ بتلك االستثمارات ألغراض الخيار 

.  عند استبعادها  ويتم االعتراف بالخسائر في الدخل الشامل اآلخر وال يعاد تصنيفها فيما بعد إلى قائمة الدخل الشامل، بما في ذلك  
ند  خسائر الهبوط )وعكس خسائر الهبوط( ال يتم التقرير عنها بشكل منفصل من التغيرات األخرى في القيمة العادلة. التوزيعات، ع

عرض العائد على مثل هذه االستثمارات، يستمر االعتراف بها في قائمة الدخل الشامل عندما يكون لدى الصندوق الحق في قبض هذه  
 .المدفوعات
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 )غير مراجعة( األولية الموجزة المالية القوائم حول إيضاحات

 م 2021 يونيو 30 إلى( األعمال بدء تاريخ) م2021 إبريل 4 من للفترة

 )المبالغ باللاير السعودي( 
 

 )تتمة(السياسات المحاسبية المهمة     4

 )تتمة(   األدوات المالية 2.4

 )تتمة( تصنيف وقياس األصول المالية   2.2.4
 

 أدوات الدين 
بتعريف   تفي  التي  األدوات  تلك  هي  الدين  والصكوك. أدوات  المرابحة  عقود  مثل  المصدر،  نظر  وجهة  من  المالية   المطلوبات 
 التصنيف والقياس الالحق ألدوات الدين يعتمد على: 

 
 نموذج أعمال الصندوق إلدارة الموجودات.  •
 خصائص التدفق النقدي للموجودات.  •

القياس الثالث التالية: واستناد على هذه العوامل، يصنف الصندوق أدوات دينه في واحدة من فئات   
 

الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل تلك التدفقات النقدية مدفوعات المبالغ األصلية    :التكلفة المطفأة 

االرباح أو الخسائر، يتم قياسها  والفائدة / الربح المستحق على المبلغ القائم منها، والتي لم يتم تصنيفها في قياس القيمة العادلة من خالل  

بالتكلفة المطفأة. يتم تعديل القيمة الدفترية لهذه الموجودات بواسطة أي مخصصات خسائر ائتمان متوقعة معترف بها وقياسها كما هو  

ام طريقة معدل  يتم االعتراف باألرباح المكتسبة من هذه الموجودات المالية في قائمة الدخل الشامل باستخد  3.4موضح في اإليضاح  

 الفائدة الفعلي.

 

إذا كانت التدفقات النقدية ألداة الدين ال تمثل مدفوعات المبالغ األصلية والفائدة / الربح   القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

تم تعيينها    إذاألعمال، أو  المستحق القائم منها، أو إذا لم تكن ضمن الموجودات المحتفظ بها للتحصيل أو المحتفظ بها لتجميع وبيع ا 

 بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر، عندئذ يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر.  

يتم االعتراف باألرباح او الخسائر من استثمارات الديون المقاسة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر من خالل قائمة الدخل  

الشامل. ضمن "صافي الربح / )الخسارة( في االستثمارات التي تقاس بشكل الزامي بالقيمة العادلة"، في الفترة التي تنشأ فيها. يتم 

للمتاجرة بشكل منفصل عن   بها  يتم االحتفاظ  التي ال  العادلة أو  بالقيمة  تم تصنيفها  التي  الدين  عرض الربح أو الخسارة من أدوات 

التي يتم قياسها بشكل إلزامي بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر، ضمن "صافي الربح / )الخسارة( في  استثمارات الدين  

االستثمارات المحددة بالقيمة العادلة". يتم االعتراف بإيرادات العموالت المحققة من هذه الموجودات المالية في قائمة الدخل الشامل  

 لفعلي. باستخدام طريقة معدل الفائدة ا

يعكس نموذج األعمال كيف يدير الصندوق الموجودات من أجل توليد التدفقات النقدية. أي ما إذا كان هدف الصندوق    نموذج األعمال: 
ات.  هو فقط جمع التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو جمع التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناشئة عن بيع الموجود

ينطبقان )على سبيل المثال، يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ألغراض المتاجرة(، يتم تصنيف الموجودات  إذا لم يكن أي  من هذين  
المالية كجزء من نموذج العمل "اآلخر" ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. وتشمل العوامل التي ينظر اليها  

نموذج األعمال لمجموعة تحديد  الموجودات،    الصندوق في  لهذه  النقدية  التدفقات  بشأن كيفية جمع  السابقة  الخبرة  الموجودات،  من 
.  وكيفية تقييم أداء الموجودات داخليا وإبالغه إلى موظفي اإلدارة الرئيسين، وكيفية تقييم المخاطر وإدارتها. وكيف يتم تعويض المديرين

بشكل أساسي لغرض البيع على المدى القريب أو هي جزء من محفظة األدوات  يتم االحتفاظ باألوراق المالية المحتفظ بها للمتاجرة  
المالية التي تدار معا والتي يوجد لها دليل على نمط فعلي مؤخرا لجني األرباح على المدى القصير. تصنف هذه األوراق المالي في  

 . الربح أو الخسارةنموذج أعمال "أخرى" وتقاس بنموذج القيمة العادلة من خالل 
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 )غير مراجعة( األولية الموجزة المالية القوائم حول إيضاحات

 م 2021 يونيو 30 إلى( األعمال بدء تاريخ) م2021 إبريل 4 من للفترة

 )المبالغ باللاير السعودي( 
 

 

 

 

 

 

 

 )تتمة(السياسات المحاسبية المهمة     4

 )تتمة(   األدوات المالية 2.4

 )تتمة( تصنيف وقياس األصول المالية   2.2.4
 

إذا كان نموذج العمل يحتفظ بموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية أو لجمع التدفقات النقدية   مدفوعات المبالغ األصلية وفوائدها:

.   .("SPPP") اختبار يقوم الصندوق بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل فقط دفع رأس المال والربح  والبيع،التعاقدية  

أي أن الربح ال   األساسي،دوق فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تتفق مع ترتيب اإلقراض  ينظر الصن   التقييم،عند إجراء هذا  

يشمل سوى االعتبار للقيمة الزمنية للموارد ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى وهامش الربح المتسق مع اإلقراض  

 .األساسي. ترتيب

   يتم تصنيف األصل  األساسي،التعرض للمخاطر أو التقلبات التي ال تتفق مع ترتيب اإلقراض  عندما تؤدي الشروط التعاقدية إلى

 . المالي ذي الصلة وقياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 يعيد الصندوق تصنيف استثمارات الديون عندما يتغير نموذج أعماله إلدارة تلك األصول فقط. تتم عملية إعادة التصنيف

األولى بعد التغيير. من المتوقع أن تكون هذه التغييرات نادرة جد ا ولم يحدث أي شيء خالل هذه    اإلبالغ  فترة  من بداية

 .الفترة
 

 هبوط األصول المالية  3.2.4

الصندوق   المتوقعةيقوم  الخسائر االئتمانية  المدرجة  بتقييم  المالية ،  بأصوله  المطفأة ،    المرتبطة  الخسائربالتكلفة  االئتمانية   وتستند 
 . للفترات المستقبليةشهًرا والخسائر االئتمانية المتوقعة   12المتوقعة على الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 

 

  أخرالعمر والتي تنتج عن أحداث الت شهًرا هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى    12الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  
شهًرا بعد تاريخ التقرير. ومع ذلك ، عندما تكون هناك زيادة كبيرة في   12عن السداد على أداة مالية والتي تكون ممكنة في غضون 

 . نذ البداية ، فإن المخصص سوف يعتمد على الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر مخاطر االئتمان م

 
إلغاء االعتراف  42.4.  

 

يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي )أو ، عند االقتضاء ، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من األصول المالية المماثلة(  

التدفقات النقدية من األصل ، أو إذا قام الصندوق بتحويل حقوقه في االستالم التدفقات النقدية من األصل ،  عندما تنتهي حقوق استالم 

أو تحملت التزاًما بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب ترتيب تمريري ، وأن  

 الصندوق لديه: 

 مخاطر ومزايا الملكية إلى حد كبير، أو )أ( يقوم الصندوق بتحويل جميع   

 )ب( ال يقوم الصندوق بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومزيا الملكية إلى حد كبير، ولم يحتفظ الصندوق بالسيطرة.  
 

شكل  التدفقات النقدية من أحد األصول )أو يدخل في ترتيب تمريري( ، وال يحول وال يحتفظ ب   استالمعندما يحول الصندوق حقه في  

إثبات الموجودات إلى حد استمرار مشاركة الصندوق في   يتم  التحكم في األصل ،  ينقل  جوهري بجميع مخاطر ومزايا األصل وال 

األصل. في هذه الحالة ، يعترف الصندوق أيضا بالتزامات مرتبطة. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المرتبطة بها على أساس  

 .ات التي احتفظ بها الصندوق. يقر الصندوق بااللتزام المالي عندما يتم تسديد االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيتهيعكس الحقوق وااللتزام
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 )غير مراجعة( األولية الموجزة المالية القوائم حول إيضاحات

 م 2021 يونيو 30 إلى( األعمال بدء تاريخ) م2021 إبريل 4 من للفترة

 )المبالغ باللاير السعودي( 

 
 )تتمة(السياسات المحاسبية المهمة     4

 )تتمة(   األدوات المالية 2.4

االلتزامات مالية  42.5.  

  الصندوق   يلغي  .ةالخسارو  أ  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مطلوبات  كن إن لم ت   المطفأة  بالتكلفة  المالية  مطلوباته  بتصنيف  الصندوق  يقوم

 . انتهائها أو إلغاؤها أو التعاقدية التزاماته من اعفائه يتم عندما المالية بالمطلوبات االعتراف
 

 تاريخ التداول المحاسبي  3 .4

  فيه   ميلتز  الذي  التاريخ  أي)  التداول   تاريخ  في  المالية  ألصولل   الطريقة المعتادة  ومبيعات  مشترياتب   االعتراف  الغاء  او  االعتراف  يتم

  األصول   تسوية  تتطلب  التي  المالية  األصول  بيع  او  شراء  هي  المعتادة  بالطريقة  والمبيعات  المشتريات(.  األصول  بيع  او  بشراء  الصندوق

 . بالسوق االتفاقية او التنظيم طريق عن عام بشكل المحدد الزمني اإلطار في
 

 

 االدوات المالية  مقاصة 4.4

إذا، وفقط إذا كان هناك لدى الصندوق   المركز الماليتتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في قائمة 

صافي أو  حق قانوني ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة للموجودات المالية والمطلوبات المالية وينوي الصندوق التسوية على أساس المبلغ ال

 بيع الموجود وسداد المطلوب في الوقت ذاته. 
 

    المستحقة   روفاتالمص 45.

 . الفعلي الفائدة معدل طريقة  باستخدام المطفأة بالتكلفة الحقا قياسها ويتم  العادلة بالقيمة المستحقة روفاتبالمص األولي االعتراف يتم

 

 مخصصات   6.4

  االلتزامات   تسديد   وأن  سابقة  أحداث  عن  ناشئة   تعاقدية  أو  قانونية  التزامات  الصندوق  على  يكون  عندما  بالمخصصات   االعتراف  يتم

  التشغيل   لخسارة  بالمخصصات   االعتراف   يتم  ال.  عليه  يعتمد  بشكل  قيمتها  قياس   ويمكن  اقتصادية   لمنافع  خارج  تدفق  عنه  ينشأ  أن  محتمل

 .المستقبلية
 

 

 استرداد الوحدات   4.٧

يومي األثنين والخميس على أن  يتم تحديد صافي قيمة أصول الصندوق والصندوق مفتوح لالشتراكات أو عمليات االسترداد للوحدات 

. يتم تحديد صافي قيمة أصول الصندوق ألغراض شراء أو بيع الوحدات بقسمة صافي قيمة الموجودات )القيمة العادلة  تكون أيام عمل

 مطروحا منها مطلوبات الصندوق( على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في يوم التقييم المعني. لموجودات الصندوق 

 يقوم الصندوق بتصنيف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات ملكية إذا اشتملت الوحدات القابلة لالسترداد على الخصائص التالية: 

 حاله تصفيه الصندوق.   • تخول الحائز لحصة تناسبيه من صافي أصول الصندوق في

 • األداة تقع في فئة األدوات التي تخضع لجميع الفئات األخرى من األدوات.  

 • جميع األدوات المالية في فئة من األدوات التي تخضع لجميع الفئات األخرى من األدوات التي لها خصائص متطابقة. 

مالي غير حقوق الحائز في الحصص التناسبية من صافي أصول    • ال تشمل األداة اي التزام تعاقدي بتسليم النقدية أو اي أصل

 الصندوق.  

التغير في   الخسارة،• ان مجموع التدفقات النقدية المتوقعة العائدة إلى األداة طوال عمر األداة يستند إلى حد كبير إلى الربح أو  

مدى    علىق المعترف بها وغير المعترف بها  أو التغير في القيمة العادلة لصافي أصول الصندو   بها،صافي األصول المعترف  

 حياه األداة. 
 

تتم المحاسبة عن االشتراك واالسترداد للوحدات القابلة لالسترداد كمعامالت بين حاملي الوحدات طالما أن الوحدات تصنف كأدوات  

 ملكية.
 
 

 والضريبة    الزكاة 8.4

 . المالية القوائم هذه في االلتزام  لهذا مخصص أي إدراج يتم ال وبالتالي، الوحدات، حاملي  على التزام هي والضريبة الزكاة إن
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 )غير مراجعة( األولية الموجزة المالية القوائم حول إيضاحات

 م 2021 يونيو 30 إلى( األعمال بدء تاريخ) م2021 إبريل 4 من للفترة

 السعودي( )المبالغ باللاير 

 

 )تتمة(السياسات المحاسبية المهمة     4

 

 االعتراف باإليرادات   9.4

  منه،   موثوق  بشكل  اإليرادات  قياس  ويمكن  الصندوق  إلى  االقتصادية  المنافع  تدفق  المحتمل  من  يكون  عندما  باإليرادات  االعتراف  يتم

  والضرائب   الخصومات  باستثناء  استالمه،  المتوقع  للمقابل  العادلة   بالقيمة  اإليرادات  قياس  يتم.  السداد  موعد  عن  النظر  بغض

 . واالستقطاعات 
 

 صافي الربح أو الخسارة في الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  10.4

أو الخسائر على الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عبارة عن تغيرات في القيمة   الربحصافي  

بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة ال    العادلة للموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو تم تصنيفها عند االعتراف المبدئي

   يعات االرباح والمصروفات تتضمن الفوائد وتوز

تشتمل المكاسب والخسائر غير المحققة على التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية للسنة ومن عكس مكاسب وخسائر الفترة غير 

األدوات المالية   المحققة لألدوات المالية التي تحققت في الفترة المشمولة بالتقرير. يتم احتساب المكاسب والخسائر المحققة من استبعاد

المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة متوسط التكلفة المرجح. وهي تمثل الفرق بين القيمة الدفترية 

مقبوضات  األولية لألداة ومبلغ االستبعاد، أو المدفوعات النقدية أو المقبوضات التي تتم على عقود المشتقات )باستثناء المدفوعات أو ال

 . على حسابات الهامش اإلضافية لهذه األدوات(

 

 دخل توزيعات األرباح   11.4

وذلك بتاريخ اإلقرار بأحقية استالمها. وبالنسبة لألوراق    في قائمة الدخل الشاملوجد، في    إندخل توزيعات األرباح  ب   االعترافيتم  

دخل توزيعات األرباح من األوراق المالية  ب   االعترافالمالية المتداولة، فإنه يتم اثباتها عادة بتاريخ توزيعات األرباح السابقة. ويتم  

 خل الشامل. بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بند مستقل في قائمة الد المدرجة

 

 أتعاب اإلدارة  12.4

 (. سنوي)بشكل كل شهر ميالدي  نهاية الدفع مستحقة تكونصندوق واليتم احتساب رسوم اإلدارة بالسعر المذكور في أحكام وشروط 

 

 نفقات أخرى  13.4

 األسهم. مبالغ ضمن الحدود المذكورة في شروط وأحكام صندوق اليتم تحميل المصروفات األخرى بأسعار / 

 

 صافي قيمة األصول   14.4

يتم احتساب صافي قيمة األصول لكل وحدة والمفصح عنها في قائمة المركز المالي وذلك بقسمة صافي أصول الصندوق على عدد  

   .السنة الوحدات المصدرة في نهاية 
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 )غير مراجعة( األولية الموجزة المالية القوائم حول إيضاحات

 م 2021 يونيو 30 إلى( األعمال بدء تاريخ) م2021 إبريل 4 من للفترة

 )المبالغ باللاير السعودي( 

 

 أتعاب اإلدارة والحفظ والمصروفات األخرى    5

يتم احتسابها بشكل يومي و يتم   الصندوق موجودات قيمة صافي من  %1.8 بنسبة إدارة أتعاب الصندوق من الصندوق مدير يتقاضى 

  المراجعة  كأتعاب الصندوق عن نيابة يتكبدها مصاريف أي الصندوق من الصندوق مدير يسترد. ية كل شهر ميالدياقتطاعها في نها

 . المماثلة المصروفات من وغيرها اإلدارة مجلس وأتعاب القانونية واألتعاب

 شبه النقدية   النقدية و   . 6

 إيضاح 
   م2021يونيو  30

 )غير مراجعة( 

   

 5,180,502 1- 6 أرصدة لدى البنوك

  5,180,502 

 

 . ال يحقق الصندوق أرباحا  من هذه الحسابات الجارية. بنك محليأرصدة البنك محتفظ بها في حساب جاري لدى  1- 6

 

 الربح أو الخسارة .   استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل ٧
 

 

 م 2021يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 القيمة العادلة  التكلفة 

 2,565,621 2,352,44٧ البنوك

 4,0٧4,421 4,050,856 االساسية  المواد

 1,26٧,256 1,180,٧11 إدارة و تطوير العقارات 

 ٧89,822 ٧58,158 الصحية  الرعاية

 668,112 681,319 تجزئة األغذية 

 ٧٧3,600 ٧60,442 النقل

 ٧61,964 ٧24,145 االتصاالت 

 2,114,32٧ 1,95٧,833 تجزئة السلع الكمالية 

 2,466,٧52 2,435,290 الطاقة 

 1,252,319 1,246,961 االستهالكيةالخدمات 

 2,649,836 2,683,436 أسهم في السوق اإلماراتية 

 18,831,598 19,384,030 
 

  . معامالت الوحدات 8

 :للفترة فيما يلي ملخصا  بمعامالت الوحدات 

 

 م 2021يونيو  30 

 )غير مراجعة( 

 
 

 - الفترة عدد الوحدات في بداية  

 2,٧68,949 المصدرة الوحدات 

( ٧310,06) الوحدات المستردة   

 2,458,882 صافي التغير في الوحدات 

 2,458,882 الفترة عدد الوحدات في نهاية 



   صندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل 

 صندوق استثماري مفتوح
 المالية( دراية)المدار من قبل شركة 

15                                                                                                                                                                   

  

  األولية الموجزة )غير مراجعة( المالية القوائم حول إيضاحات

 م 2021 يونيو 30 إلى( األعمال بدء تاريخ) م2021 إبريل 4 من للفترة

 )المبالغ باللاير السعودي( 

 ة أو الخساربالقيمة العادلة من خالل الربح  مدرجة من استثمارات ربحصافي ال .  9

 
 م 2021يونيو  30

 )غير مراجعة( 

  

 398,٧٧8 و الخسارة أبالقيمة العادلة من خالل الربح  ستثمارات مدرجةمن بيع االربح المحقق 

 549,٧35 و الخسارة أبالقيمة العادلة من خالل الربح  ستثمارات مدرجةبح غير المحقق من بيع االر

 351948,  

 

 مع األطراف ذات العالقة  واألرصدة  . المعامالت10

 . ( الحفظ أمين) المالية البالد وشركة ،(الصندوق  مدير)  المالية دراية  شركة  في للصندوق العالقة ذات األطراف تتمثل

  من   الصادرة  لألحكام  وفقا    العالقة   ذات  األطراف  مع  المعامالت  تتم.  عالقة  ذات  أطراف  مع  الصندوق  يتعامل  المعتاد  النشاط  سياق  في 

 . الصندوق إدارة مجلس بواسطة العالقة ذات األطراف معامالت كافة اعتماد يتم. المالية السوق هيئة

 . الصندوق إلى تحمل الصندوق عن بالنيابة الصندوق مدير قبل من المدفوعة األخرى المصروفات

 :يلي كما عنها الناتجة واألرصدة  الفترة خالل الصندوق  بواسطة تمت التي العالقة ذات  األطراف مع الكبيرة المعامالت

 

 طبيعة المعامالت  الطرف ذو العالقة 

قيمة المعامالت خالل  

 الفترة 

   الرصيد الختامي

 )دائن(  \  مدين

  

 م 2021يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 مراجعة( )غير 

 ( 42,632) 119,023 أتعاب إدارة  شركة دراية المالية 

المالية  البالد شركة    ( 1,462) 1,462 أتعاب حفظ   
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 األولية الموجزة )غير مراجعة( المالية القوائم حول إيضاحات

 م 2021 يونيو 30 إلى( األعمال بدء تاريخ) م2021 إبريل 4 من للفترة

 )المبالغ باللاير السعودي( 
 

 بالفئة  االدوات المالية.11

    

 .المطفأة بالتكلفةقياسها كمطلوبات مالية يتم  م 2021 يونيو 30تم تصنيف كافة المطلوبات المالية كما في     

 . إدارة المخاطر المالية 12

 عوامل المخاطر المالية  1.12

الهدف من الصناديق هو الحفاظ على قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة مستمرة حتى يتمكن من االستمرار في توفير أفضل عوائد  
 لحاملي الوحدات. لحاملي الوحدات وضمان سالمة معقولة 

والمخاطر   السيولة،  ومخاطر  االئتمان،  ومخاطر  السوق،  مخاطر  المالية:  المخاطر  من  متنوعة  لمجموعه  تعرضه  الصندوق  أنشطة 
 التشغيلية. 

مدير الصندوق مسؤول عن تحديد المخاطر والرقابة عليها. ويشرف مجلس الصندوق علي مدير الصندوق وهو مسؤول في نهاية المطاف  
 إلدارة العامة للصندوق.  عن ا

توثق  حكام  أشروط و  في المقام األول لتنفيذها علي الحدود التي يضعها مجلس الصندوق. وللصندوق عليها  بة  ارقوالتحديد المخاطر  يتم  

توازن    عادةتحدد استراتيجياته التجارية الشاملة ، وتحمله للمخاطر ، وفلسفته العامة ألداره المخاطر ، وهو ملزم باتخاذ إجراءات إلو

 ستثمار. إلرشادات اال وفقا    تهحفظم

 . باألسفل مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها ؛ ويرد شرح لهذه األساليب ةدارإلقياس و ةويستخدم الصندوق أساليب مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التكلفة المطفأة    م2021 يونيو 30
القيمة العادلة من خالل  

 الربح والخسارة 
   المركز المالي الموجودات كما في قائمة 

   
 -  5,180,502 أرصدة نقدية 

 -  1,000,000 المطفأة استثمارات مدرجة بالتكلفة 

  19,384,031 - ة أو الخساربالقيمة العادلة من خالل الربح  مدرجة استثمارات

 -  4,840 مستحقة  توزيعات أرباح نقدية

  19,384,031 6,185,342 اإلجمالي 
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 األولية الموجزة )غير مراجعة( المالية القوائم حول إيضاحات

 م 2021 يونيو 30 إلى( األعمال بدء تاريخ) م2021 إبريل 4 من للفترة

 )المبالغ باللاير السعودي( 

 

 )تتمة( . إدارة المخاطر المالية 12

 )تتمة( عوامل المخاطر المالية  1.12

 مخاطر السوق   -أ

 

 ( مخاطر السعر 1) 

ت المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق الناجمة عن عوامل غير العمالمخاطر األسعار هي مخاطر تذبذب قيمه األداة  
 األجنبية وحركات معدل الفائدة. 

وتنشا مخاطر األسعار في المقام األول من عدم التأكد من األسعار المستقبلية لألدوات المالية التي يحتفظ بها الصندوق. وتنويع مدير  
ومراقبة عن كثب حركه أسعار استثماراته في األدوات المالية. وفي تاريخ المركز المالي، كان لدى    الصندوق محفظته االستثمارية

 الصندوق استثمارات في أدوات ملكية. 
 

 

 

   مخاطر االئتمان -ب

ا للطرف  يتسبب في خسائر مالية  بالتزاماته مما  الوفاء  المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على  المخاطر  االئتمان هي  آلخر  مخاطر 

يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان في النقدية وشبه النقدية  والذمم المدينة. يتم إيداع أرصدة البنوك في بنك الرياض والذي يعتبر بنك  

 ذو تصنيف مالي جيد. 

 المركز المالي قائمةيوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لمكونات 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة لمبالغ الناشئة عن ا

تم قياس انخفاض قيمة الموجودات المالية على النقد وما يعادله ، واالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة والدخل المستحق على أساس  
المتوقعة لمدة   بناء  على ا  12الخسارة  ائتمانية منخفضة  التعرضات تنطوي على مخاطر  يعتبر الصندوق أن هذه  ا.  لتصنيفات شهر 

لألطراف الخارجية  الت   االئتمانية  احتماالت  تستند  لمدة    أخرالمقابلة.  السداد  االئتمانية   12عن  الخسائر  منهجية  إلى  وعمرها  ا  شهر 
التعثر ) الناتجة عن  ( بشكل عام معدل استرداد مفترض  LGDالمتوقعة وسياسة انخفاض قيمة الصندوق. تعكس معلمات الخسارة 

االئتمانية المركبة لألطراف المقابلة. ومع ذلك ، إذا كان األصل ضعيف ا ائتماني ا ، فسيتم تقدير الخسارة على أساس  يرتبط بالتصنيفات  
 تقييم محدد للعجز النقدي المتوقع وعلى معدل الربح الفعلي األصلي. 

 

 

 

 

 

 

  

 م 2021يونيو  30

 )غير مراجعة( 
 

 أرصدة نقدية  5,180,502  

 بالتكلفة المطفأة  مدرجة استثمارات   1,000,000  

 مستحقة نقدية  أرباح توزيعات   4,840  
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 األولية الموجزة )غير مراجعة( المالية القوائم حول إيضاحات

 م 2021 يونيو 30 إلى( األعمال بدء تاريخ) م2021 إبريل 4 من للفترة

 )المبالغ باللاير السعودي( 

 
 )تتمة(   . إدارة المخاطر المالية12

 )تتمة(  المخاطر الماليةعوامل 1.12

 مخاطر السيولة  -ج
 

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

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

 

يومي اإلثنين الى الخميس، ومن ثم، فإنها تتعرض لمخاطر    منتنص شروط وأحكام الصندوق على االكتتاب في الوحدات واستردادها  

نة التي من  السيولة الخاصة باسترداد أموال حملة األسهم في هذه األيام. تتألف الخصوم المالية للصندوق في المقام األول من الذمم الدائ 

 .المالي ركزالمتوقع تسويتها خالل شهر واحد من تاريخ قائمة ال

 

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

 قصيرة األجل من مدير الصندوق االشتراكات الجديدة أو تصفية محفظة االستثمار أو عن طريق أخذ قروض 

 المخاطر التشغيلية  -د

بالعمليات  المرتبطة  األسباب  متنوعة من  الناتجة عن مجموعة  المباشرة  أو غير  المباشرة  الخسارة  التشغيل هي مخاطر  مخاطر 

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

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

لحقت بسمعته   يتمثل هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي

 في تحقيق هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات. 
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 األولية الموجزة )غير مراجعة( المالية القوائم حول إيضاحات

 م 2021 يونيو 30 إلى( األعمال بدء تاريخ) م2021 إبريل 4 من للفترة

 )المبالغ باللاير السعودي( 

 
 )تتمة(   . إدارة المخاطر المالية12

 )تتمة( عوامل المخاطر المالية  1.12

 أسعار العموالت الخاصة  مخاطر -ـه

الخاصة    التالمالية نتيجة التغيرات في أسعار العمو  األدوات  الخاصة المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة  التتمثل مخاطر أسعار العمو 

ومخاطر مستقبلية بشأن موجوداته المرتبطة بعمولة خاصة بما في ذلك    التالسائدة في السوق. يخضع الصندوق لمخاطر أسعار العمو

 االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة.

 ير القيمة العادلة تقد  2.12

لمالية.  تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة في نهاية التداول في تاريخ التقارير ا

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

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

ا انخفاض قيمة األدوات المالية الممنوحة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلة.يحتوي التسلسل الهرم  ي  يفترض أن القيمة الدفترية ناقص 

 التالية: للقيمة العادلة على المستويات 

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

 الوصول إليها في تاريخ القياس؛

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

   مباشر؛سواء بشكل مباشر أو غير 

 هي مدخالت ال يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام.  3مدخالت المستوى  •

   . 1بالقيمة العادلة المستوى  المطفأة،أصوله المالية باستثناء األصول المدرجة بالتكلفة  جميعالصندوق  يصنف

 

 اخر يوم تقييم    . 13

 . م2021 يونيو 30هو  للفترةكان آخر يوم تقييم 

 

 األولية الموجزة اعتماد القوائم المالية   . 14

المالية   القوائم  هذه  على  الموافقة  الموجزة  تمت  الصندوق  األولية  إدارة  مجلس  قبل   10  الموافق)م  2021  أغسطس 18 في من 
 .) هـ1443 محرم
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